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Welkom !
Herinneren jullie het je nog? Bij de start van 2021 droomden we van een coronavrije wereld, zonder 

mondmaskers, besmettingen, barometers of vaccins. Helaas was het rijk der vrijheid een stuk verder weg 

dan gehoopt. Het bleef een komen en gaan van maatregelen en coronavarianten. De thuiswerkplek moest 

nog wat langer dienst doen, terwijl we reikhalzend uitkeken naar de terugkeer van ‘het normale’. 

Gelukkig mochten we in 2021 bij Pleegzorg Limburg ook heel wat momenten beleven die het jaar glans gaven 

- weliswaar doorspekt met momenten die ons verdrietig stemden. We denken hierbij aan de komst van een 

hele schare nieuwe medewerkers, maar ook het vertrek van andere. De ontspannende teamwandelingen 

met picknick in de zomer en de gezamenlijke doorstart op kantoor begin september, die ons opnieuw 

verbinding en samenwerking bracht. Deze stonden in schril contrast met alle ontmoetingsmomenten die 

niet konden doorgaan, zoals de nieuwjaarsreceptie, het personeelsfeest, de opendeurdagen, teamdagen en 

verschillende vormingsmomenten. We duimen alvast voor 2022! 

Het werk stond evenwel niet stil. We ontwikkelden een nieuwe website, startten creatieve wervings-

campagnes op en gaven input aan de KPI’s. De coronacrisis bleef ons ook allemaal uitdagen om op een 

innovatieve, flexibele en creatieve manier ondersteuning te bieden aan onze gebruikers en pleegzorgers, 

waarbij de integratie van digitale tools in onze begeleidingsopdracht een dagelijkse gewoonte is geworden. 

Zorg op maat stond meer dan ooit centraal. Via gedeelde verantwoordelijkheid en doorgedreven samen-

werking werden expertises van verschillende interne functies samengebracht. We denken hierbij onder 

andere aan traumagerichte bezoekbegeleiding, de uitrol van P&P over heel Vlaanderen en talrijke andere 

inhoudelijke projecten. 

Zonder de aanhoudende inzet, het aanpassingsvermogen, de veerkracht, betrokkenheid en inspanningen 

van onze medewerkers was dit nooit gelukt! We zijn trots om met deze ploeg door deze woelige periode te 

kunnen gaan. Samen maken we van Pleegzorg Limburg de mooie organisatie die ze nu is. We nodigen jullie 

allemaal uit om de resultaten van deze inzet te ontdekken op de volgende pagina’s. 

Veel leesplezier! 
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Jaarlijks worden er binnen pleegzorg talrijke acties en campagnes op poten gezet. Op die manier willen we pleegzorg 

meer bekendheid geven en mensen stimuleren erover na te denken of pleegzorg iets voor hen is. Zowel de Vlaamse 

acties - gezamenlijk uitgewerkt met de vijf provinciale diensten - als de Limburgse acties krijgen binnen deze werking 

een plaatsje. Met veel gedrevenheid en goesting worden mensen geprikkeld, warm gemaakt, gesensibiliseerd en 

geïnformeerd. Hieronder lees je hoe we dat precies aanpakken. 

Vlaamse acties

Na een grondige voorbereidingsperiode werd op 27 oktober 2021 onze vernieuwde website gelanceerd. Dit medium 

willen we vooral gebruiken om twee grote doelstellingen te realiseren. Enerzijds informeren: ervoor zorgen dat zowel 

het brede publiek als alle betrokkenen bij pleegzorg gemakkelijk de juiste informatie kunnen terugvinden. Anderzijds 

werven: geïnteresseerden warm maken om een engagement op te nemen, hen leiden naar het aanvragen van een 

infopakket en hen aansporen een infosessie te volgen.   

Daarnaast werden nog talrijke andere Vlaamse acties uitgewerkt. 

Rond de Valentijnsperiode gingen we op de socials de liefdevolle 

toer op met de hashtag #liefdevoorpleegzorg. Wie wou, kon een 

setje pleegzorg-liefdes-briefpapier aanvragen, om een mooie brief te 

schrijven naar een geweldige kandidaat-pleegzorger of iemand uit 

het (pleeg)gezin. Een mooie campagne in tijden van afstand en social 

distancing! 

Tijdens de Ramadan, die van start ging in april, werd extra aandacht geschonken aan moslimpleeggezinnen en -ouders 

en verspreidden we een mooie Ramadankalender. Ook nog in april lanceerden we de campagne ‘Doneer je webshop’. 

Tientallen kleine en minder kleine ondernemers met een eigen webshop, zelfs grote kleppers zoals de bedrijven Foodbag 

en ZEB, stuurden in hun pakketjes een leuk kaartje van pleegzorg mee, dat tevens aansloot bij hun branche. Stuk voor 

stuk verdienden zij de hashtag #dezewebshopistop! 

Werving van bestandsgezinnen

Je thuis delen, Je thuis delen, 
verrijkt je leven.verrijkt je leven.

mag ik misschien mag ik misschien jouw jouw maatjemaatje zijn? zijn?

Je thuis dele
n, 

Je thuis dele
n, 

verrijkt je le
ven.

verrijkt je le
ven.

ik neem niet veel ik neem niet veel plaatsplaats in in
alleen in je hartalleen in je hart

Je thuis delen, Je thuis delen, 
verrijkt je leven.verrijkt je leven.

bekijk het levenbekijk het leveneens door eens door mijn brilmijn bril

In mei was het dan weer tijd voor de campagne ‘Pleegzorgpowerfood’. Pleegkinderen en -gasten mochten een kunst-

werkje of tekening maken van hun favoriete gerecht. Uit al die fantasie werden negen werkjes geselecteerd, en die werden 

in het écht op tafel getoverd door Vlaamse foodies! De gerechtjes werden een week lang voorgesteld op onze socials.

In de zomermaanden verschenen er op verschillende plekken in Hasselt strandstoelen, postkaartjes en bierviltjes met de 

vraag ‘Waar is Lilly?’. Via een QR-code kwam je terecht op onze website. Daar kon je - in een spelletje à la ‘Waar is Wally?’ 

- op zoek gaan naar Lilly. Eens gevonden, verscheen er meer informatie over pleegzorg. Een ludieke manier om pleegzorg 

in de kijker te zetten! Ook ‘Zomergroetjes’ vond plaats in de vakantie: pleeggezinnen die een leuk kaartje stuurden, kregen 

in ruil een pleegzorggadget. 

In het najaar konden we rekenen op de Vlaamse kappers om pleegzorg 

extra onder de aandacht te brengen. Speciaal voor deze campagne ont-

wikkelden we een echt ‘boekske’ voor in de kappersstoel, ‘Geknipt voor 

pleegzorg’, en bezorgden we de deelnemende kapsalons een compleet 

pakket met magazines, deur- en spiegelstickers, wedstrijdkaartjes, etc. 

Voor hun hulp verdienden deze kappers de titel ‘pleegzorgKAMpioen’! 

In de Week van de Pleegzorg werd ‘matching’ centraal gezet en werd 

er in elke provincie ook een ‘Dag van de Pleegzorg’ georganiseerd. Het 

Vlaamse wervingsjaar werd afgesloten met een warme kerstcampagne 

rond Partners in Parenting, compleet met P&P-inpakpapier. 

Limburgse acties 

In Limburg kunnen we al een aantal jaren steunen op de samenwerking met onze pleegzorggemeenten. Zij engageren 

zich ten volle om pleegzorg extra aandacht te geven via de verschillende communicatiekanalen in hun eigen gemeente. 

Ook in 2021 zetten we deze traditie voort. Zo verschenen er tijdens de Week van de Pleegzorg interviews met gebruikers 

en pleegzorgers in 16 gemeentelijke infobladen en 21 gemeenten deelden sociale media-posts over pleegzorg. 

5

Ook konden we een mooi vervolg breien aan de 

campagne ‘Pleegzorgmuur’ van 2020. Zo werd er een 

tweede muur onthuld aan de sporthal van de stedelijke 

basisschool in Hasselt, en kreeg onze bijhorende 

banner (want een muur is niet overal mogelijk) in de 

verschillende pleegzorggemeenten een mooi plekje. 

Tot slot organiseerden we in samenwerking met de 

respectievelijke pleegzorggemeenten waarderings-

momenten voor pleeggezinnen in Wellen, Hasselt, 

Maaseik, Bilzen en Lanaken.
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Op onze sociale mediakanalen Facebook en Instagram liepen er doorheen het jaar ook diverse themagerichte online-

campagnes, zoals eentje rond weekend- en vakantieopvang, eentje rond ondersteunende pleegzorg voor kinderen met 

een beperking en eentje rond de opvang van jonge vluchtelingen of Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV).  

Het team cultuursenstieve pleegzorg stelde zich ter gelegenheid van deze laatste campagne ook persoonlijk voor op 

Facebook! Zo mochten onze volgers ook eens kennismaken met de gezichten achter onze werking.

Ook voor onze medewerkers organiseren we jaarlijks een interne wervingsactie, om het werven aan te moedigen en te 

faciliteren. In 2021 ontving daarom iedere medewerker de ‘Wervingsbox’, een doos gevuld met brochures, affiches en 

ander promomateriaal, waarmee zij hun steentje kunnen bijdragen aan het werven van nieuwe pleeggezinnen.

Iedereen die in 2021 aanwezig was op een infosessie, kreeg vanwege Pleegzorg Limburg een kerstkaartje toegestuurd 

als dank voor hun interesse in pleegzorg. Zo houden we het contact levendig. Ook onze donateurs werden niet vergeten. 

Zij kregen eveneens een kerstkaartje met een mooi dankwoord én ze ontvingen voor het eerst een uitgebreid overzicht 

van alle projecten die onze organisatie heeft kunnen verwezenlijken dankzij hun giften. 

Kortom, zowel op interprovinciaal als provinciaal vlak hebben we geïnvesteerd in het onderhouden van onze talrijke 

samenwerkingsverbanden én in het uitbouwen van nieuwe. Al onze medewerkers hebben zo bijgedragen aan het beter 

bekend maken van onze werking en aan het werven van nieuwe pleeggezinnen. Dankzij die gezamenlijke inspanning 

hebben we ook in 2021 pleegzorg op de kaart kunnen zetten.  

infopakketten

Hoe vertalen al onze wervingsacties zich nu in de cijfers? 

Na de enorme stijging van het aantal opgevraagde infopakketten in 2020 (+ 37%), dachten we de piek bereikt te hebben.  

Toch was er het voorbije jaar opnieuw een erg grote interesse in pleegzorg! Het aantal van 2020 werd vlot geëvenaard 

en steeg zelfs nog een klein stukje door, naar 759 aangevraagde infopakketten!    

2017 2018 2019 2020 2021

Aantal verstuurde infopakketten

  
 

455 526 537 737 759

Infosessies verlopen verder digitaal

Ook in 2021 was de impact van de coronacrisis op onze normale werking nog steeds voelbaar. Maar, alles went. Onze 

wervingsmedewerkers pasten hun strategie aan en digitale infosessies werden eerder regel dan uitzondering. Waar 

we in 2020 nog beroep deden op Zoom, schakelden we in 2021 over op het platform Bigmarker. Naast professioneler én 

beter geschikt voor het geven van webinars, is Bigmarker ook gemakkelijk te openen in een internetbrowser. Zo hoefden 

de deelnemers niet langer een programma te installeren op hun toestel om de infosessie te kunnen volgen, hetgeen dan 

weer drempelverlagend en gebruiksvriendelijker was. Dankzij deze verbeteringen konden onze wervingsmedewerkers 

de digitale infosessies nog beter laten verlopen. 

 

Concreet mogen we dus zeggen dat de invloed van corona op de infosessies zélf redelijk beperkt bleef. In 2021 gingen 

er elf infosessies digitaal door, slechts twee infosessies konden nog fysiek plaatsvinden. Twee andere moesten worden 

geannuleerd, omwille van de coronasituatie of wegens te weinig inschrijvingen. 

We bereikten op al deze infosessies samen 396 personen uit 240 verschillende gezinssituaties. Op het moment 

van het schrijven van dit jaarverslag, bezorgden er 68 gezinnen van deze 240 aanwezige situaties ons een ingevulde 

vragenlijst terug.  

interprovinciale infosessie nbmv

In 2021 werd er ook een interprovinciale infosessie georganiseerd. Deze ging digitaal door via Bigmarker en was 

specifiek gericht op de opvang van jonge vluchtelingen of Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). Er 

waren 32 verschillende gezinssituaties aanwezig uit alle provincies. Helaas werd er in Limburg voor deze specifieke 

doelgroep geen vragenlijst ingediend. 

Aantal deelnemers infosessies
246

255

337

410
396

2017 2018 2019 2020 2021
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Screening van gezinnen

Gedurende het hele jaar starten kandidaat-pleeggezinnen hun screeningstraject van individuele gesprekken en vier 

vormingsavonden, een traject dat zij moeten doorlopen om bestandspleeggezin te kunnen worden. Netwerkgezinnen 

(waarbij het gezin het kind reeds kent en opvangt) doorlopen een aangepast screeningstraject in functie van attestering.

Zoals je hierboven kan zien, startten we 123 screenings van bestandsgezinnen op in het afgelopen jaar, tegenover 109 

screenings het jaar voordien. Dit is een stijging van 12,8%. De stijgende trend die zich al enkele jaren aftekent, zette zich 

dus ook in 2021 door. 

Aantal gestarte screenings (bestand)

70
91

66

109
123

20172017 20182018 20192019 20202020 20212021

 = goedgekeurd    
 = niet weerhouden  

 = teruggetrokken

 60 %
 1 %
 39 %

 71 %
 22 %
 7 %

 63 %
 22 %
 15 %  62 %

 5 %
 33 %

94

45

86
74

 54 %
 6 %
 40 %

70

Aantal beëindigde screenings (bestand)

2017 2018 2019 2020 2021

Er werden ook 94 screenings beëindigd (zie grafiek linksonder), een zeer hoog cijfer dat deels te verklaren is door 

een aantal screenings dat al in 2020 werd opgestart en pas kon beëindigd worden in 2021. Er lopen ook nog een aantal 

screenings door in 2022, zij werden pas in de laatste maanden van 2021 opgestart. 

Van de 94 afgeronde screenings werden er in totaal 56 gezinnen (of 60%) weerhouden en toegevoegd aan de pool van 

kandidaat-pleeggezinnen. 37 kandidaat-pleeggezinnen (of 39%) hebben zichzelf teruggetrokken uit het screeningstraject. 

Eén situatie (of 1%) werd niet weerhouden. 

Het screeningstraject verloopt steeds volgens een vaste procedure: eerst drie individuele gesprekken, gevolgd door vier 

vormingsavonden en ten slotte een terugkoppelingsgesprek. De afgelopen jaren werd het echter steeds duidelijker dat 

ook de eigen kinderen van kandidaat-pleegzorgers een cruciale rol spelen in het verhaal en dat zij een belangrijke 

factor vormen in het slagen van een eventuele pleegzorgsituatie. Eigen kinderen moeten openstaan voor pleegzorg, het 

een warm hart toedragen en het – in de mate van het mogelijke en afhankelijk van hun leeftijd – begrijpen. Daarom werd 

in 2021 voor het eerst een aangepaste vormingsnamiddag speciaal op maat van hen georganiseerd. De reacties waren 

unaniem positief: een echte meerwaarde en zeker voor herhaling vatbaar! 

9



1110

Aanmeldingen en openstaande aanvragen

Als een kind aangemeld wordt voor pleegzorg, is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van dit 

kind en op zijn/haar context. Dit gebeurt door middel van een intake-onderzoek, waarbij de intaker een kindprofiel 

opstelt. Op basis van dit kindprofiel wordt op het intaketeam ‘pleegzorg’ al dan niet geïndiceerd. 

Een intakeonderzoek wordt altijd opgestart indien het kind bij aanmelding jonger is dan zes jaar of indien het kind al is 

ingestroomd in pleegzorg (via crisis of een snelle opstart). Indien het kind nog niet is ingestroomd én ouder is dan zes 

jaar, wordt het intakeonderzoek enkel opgestart indien we een potentiële match voor ogen hebben met een kandidaat-

pleeggezin in onze kandidatenpool. Een uitzondering hierop is als een kind ouder dan zes jaar zélf vraagt om een 

pleegplaatsing. In dat geval wordt het intakeonderzoek altijd opgestart. Zo kunnen we het kind duidelijkheid geven met 

betrekking tot indicatiestelling.

Het aantal aanmeldingen is licht gezakt ten opzichte van de vorige jaren. We zitten nu terug op hetzelfde niveau als in 2017. 

De verdeling tussen de verschillende modules volgt hetzelfde stramien als vorig jaar. Het merendeel wordt aangemeld 

binnen de perspectiefbiedende module, waarin zich sinds 2020 ook de netwerkobservatie bevindt. 

402 403
419

441
460

24 %
20 %

51 %
33 %

46 %

34 % 38 %

8 %23 %
7 %

16 %
17 %

16 %10 % 24 %

26 % 25 %
25 %34 %

23 %

perspectiefbiedend
perspectiefzoekend

ondersteunend
crisis

Aantal aanmeldingen per module

2017 2018 2019 2020 2021

In 2021 werd ervoor gekozen om de procedure rond intake aan te passen. We stelden immers vast dat het, zowel 

voor pleegzorgers als voor pleegkinderen, noodzakelijk is om de brug tussen het voortraject (het gedeelte waarbinnen 

de intake plaatsvindt) en de begeleiding sterker te maken. Daarom werd er beslist om de intakemedewerker langer te 

betrekken bij de opstart van het pleegzorgtraject. 

Waar in het verleden de rol van de intaker eindigde bij de zogenaamde ‘startrondetafel’, wordt er nu standaard tijdens 

de eerste periode van de pleegzorgplaatsing een EAS of Emotional Availability Scale afgenomen. Er worden ook twee 

huisbezoeken gepland met de begeleidende pleegzorgwerker én de intakemedewerker. Met de EAS-vragenlijst krijgen 

we een beter zicht op de ouder-kind-relatie en brengen we mogelijke aandachtspunten in beeld. We hopen dat we op deze 

manier alle informatie die tijdens het voortraject verzameld wordt rond het kind, structureel kunnen meenemen naar de 

pleegzorgbegeleiding. 

Binnen het voortraject, dat zowel de intake van het kind als de selectie van het pleeggezin omvat, wordt ook steeds meer 

ingezet op de nieuwe theorieën van Infant Mental Health (IMH). IMH is er op gericht te werken aan de psychische 

gezondheid van baby’s, jonge kinderen en hun omgeving. 

De IMH-theorie integreert een ontwikkelings- en gezinsperspectief en bouwt verder op psychodynamische, 

systeemtheoretische en neuropsychologische inzichten. Het stelt ons in staat om de ontwikkeling van kinderen, 

het ouderschap en de ouder-kind-interactie beter in te schatten en te begrijpen. De principes die binnen dit kader vorm 

krijgen, vertalen we naar pleegzorg. We hopen zo vanuit deze theorie een bijdrage te leveren aan een betere begeleiding 

van pleegzorgers en jonge kinderen. 
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Dossiers en modules

Net zoals in de voorbije jaren, zagen we ook in 2021 een stijging van het aantal plaatsingen binnen pleegzorg. In totaal 

werden er 1.221 pleegkinderen en -gasten opgevangen bij 977 pleeggezinnen. Dit is een stijging van 6% tegenover 

31 december 2020. Wanneer we de pleeggasten eventjes buiten beschouwing laten, zien we dat er op 31 december 2021 

een totaal van 986 pleegkinderen werd opgevangen binnen de perspectiefbiedende module. Zij verblijven met langdurig 

perspectief in hun pleeggezin. Er verbleven 19 kinderen binnen de perspectiefzoekende module en 141 kinderen binnen 

de ondersteunende module. 26 kinderen die geplaatst werden binnen de perspectiefbiedende module, gingen daarnaast 

regelmatig logeren bij een ondersteunend pleeggezin. 

Vorig jaar steeg het aandeel netwerkplaatsingen tegenover het aandeel bestandsplaatsingen naar een hoogtepunt op 

59%. In 2021 bleef dit ongeveer status quo met bijna 58%. Het merendeel van de pleegkinderen wordt dus in een gezin 

geplaatst dat ze reeds kenden vóór de pleegzorgplaatsing. Bij volwassenen in pleegzorg ligt dit aandeel nog veel hoger, 

omdat het uiterst moeilijk is om kandidaat-pleeggezinnen te vinden voor pleeggasten.

Unieke pleegkinderen en -gasten

Unieke pleeggezinnen

Logeergezinnen (combinatie 
tussen perspectiefbiedende en 

ondersteunende pleegzorg)
919

1025

1121
1162

1221

708

794
869

903

977

11 15 26 19 26 Aantal lopende dossiers op 31/12

2017 2018 2019 2020 2021

VOLWASSENPLEEGZORG

Volwassenpleegzorg is de opvang van volwassen personen met een beperking of psychiatrische problematiek in een 

pleeggezin. Dit pleeggezin wordt dan een ‘gastgezin’ genoemd, de volwassene in kwestie een ‘pleeggast’. Zij krijgen, net 

zoals pleeggezinnen en pleegkinderen, begeleiding van een vaste pleegzorgwerker en de volledige ondersteuning van de 

pleegzorgdienst. Binnen Pleegzorg Limburg bestaat er zelfs een speciaal volwassenenteam, om de begeleiding van deze 

groep te optimaliseren. 
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Aantal lopende dossiers volwassenen op 31/12

99

54

69

80

93

2017 2018 2019 2020 2021

Het aantal dossiers binnen de volwassenpleegzorg gaat al verschillende jaren in stijgende lijn. Vaak groeien dossiers 

door vanuit de reguliere pleegzorg, maar er zijn ook nieuwe instromingen, bijvoorbeeld vanuit voorzieningen. In totaal 

verbleven er op 31 december 2021 99 pleeggasten in een gastgezin: 92 van hen in een perspectiefbiedend gastgezin, 

7 in een ondersteunend. De verhouding van het aantal pleeggasten in de perspectiefbiedende module (92%) ligt dus 

beduidend hoger dan bij pleegkinderen, waar er zo’n 42% in een perspectiefbiedend gezin verblijft. 
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Opstartende plaatsingen

Opstart perspectiefbiedende pleegzorg

In 2020 kwam de methodiek netwerkobservatie over van de perspectiefzoekende naar de -biedende module. Dit had 

een enorme verschuiving van het aantal opstartende dossiers tussen deze twee modules tot gevolg, duidelijk zichtbaar 

in de grafieken. Ook in 2021 ging het bij de overgrote meerderheid van de opgestarte dossiers in de perspectiefbiedende 

module om een netwerksituatie. Hier verblijft het kind al in een gezin uit zijn/haar directe netwerk. Bij kinderen jonger dan 

14 jaar wordt er dan, na de screening van het netwerkgezin in functie van attestering, een netwerkobservatie opgestart. 

De begeleidende pleegzorgwerker brengt dan samen met een psychopedagogisch medewerker de pleegzorgsituatie 

volledig in kaart. Zo wordt er onderzocht of het netwerkgezin ook geschikt is als pleeggezin. 

Aantal opgestarte dossiers
 perspectiefbiedende module

Aantal opgestarte dossiers
perspectiefzoekende module

2017 2018 2019 2020 2021

84

124

146

33
17

35 38
31

99

126

Daarna volgt er gedurende een periode van een half jaar een intensief begeleidingstraject. Het contact met de dienst 

is dan erg frequent: één keer per week, de ene keer met de begeleidende pleegzorgwerker, de andere keer met de 

psychopedagogisch medewerker. Na deze intensieve begeleidingsperiode worden er doelstellingen geformuleerd voor 

de verdere begeleiding van de pleegzorgsituatie.

opstart perspectiefzoekende pleegzorg 

Zoals hiernaast al vermeld, kan een opstart binnen de perspectiefzoekende module sinds 2020 niet meer voor een 

netwerkobservatie. Wél kan er nog opgestart worden bij twee belangrijke doelstellingen: enerzijds om een onderzoek 

rond een terugkeer naar huis uit te voeren, waarbij de herenigingsmethodiek wordt toegepast, anderzijds om het 

perspectief van het kind uit te klaren wanneer het duidelijk is dat een terugkeer naar huis geen optie is. Dit gebeurt 

bij situaties waarin het kind via een crisissituatie in een pleeggezin terecht komt. Hierdoor kon er vóór de instroom in 

pleegzorg geen intakeonderzoek plaatsvinden. De intakemedewerker zal daarom alsnog een profiel van het kind en diens 

context opstellen, terwijl het kind in het pleeggezin verblijft. Het aantal dossiers dat in de perspectiefzoekende module 

opstart is erg beperkt.

15



opstart ondersteunende pleegzorg 

Bij ondersteunende pleegzorg verblijft een pleegkind of -gast op regelmatige basis in een logeergezin. Zo krijgen ouders 

even ademruimte. Ondersteunende pleegzorg is ook mogelijk om een moeilijke periode te overbruggen (zoals bv. een 

ziekenhuisopname) of in combinatie met een verblijf in een voorziening. In 2021 werden er 60 dossiers voor jongeren en 3 

voor volwassenen opgestart. Dit brengt ons opnieuw op het niveau van vóór de start van de coronacrisis in 2019. 
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Aantal opgestarte dossiers ondersteunende module

opstart crisispleegzorg 

In 2021 werden er 92 kinderen aangemeld in een crisissituatie. Crisismeldpunt Limburg hoopte voor deze kinderen op 

een plekje in een crisispleeggezin. Voor 41 kinderen was er helaas geen aanbod, maar voor 27 kinderen vonden 

we een plaatsje binnen pleegzorg. Hiervan zijn er 23 effectief binnen de crisismodule gestart. De overige kinderen 

stroomden binnen via een andere module: vaak is dit de perspectiefzoekende, maar soms ook de module ‘ondersteunend 

kort’. Daarnaast werden er 23 vragen ingetrokken en bleek één aanmelding geen indicatie voor pleegzorg te zijn. 

17
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Tendensen binnen Pleegzorg Limburg

Netwerkobservatie bij +14 jaar

In het psychopedagogisch team staan de psychopedagogische medewerkers in voor het in kaart brengen van het 

functioneren én het ontwikkelen van het kind. Dit doen zij binnen de methodiek ‘netwerkobservatie’. Het resultaat 

vertalen ze vervolgens naar de opvoedingsvraag van het kind. 

In principe zijn onze psychopedagogische medewerkers enkel betrokken bij situaties van kinderen jonger dan 14 jaar. 

Voor kinderen ouder dan 14 jaar neemt de begeleidende pleegzorgwerker deze rol zelf op. Toch kunnen we vaststellen 

dat steeds meer begeleidende pleegzorgwerkers vragende partij zijn om altijd een psychopedagogisch medewerker te 

betrekken, ook voor situaties van kinderen ouder dan 14 jaar. 

Deze bevinding ondersteunt het gevoel van het belang van een individueel aanbod naar de jongeren. Jongeren in 

pleegzorg voelen immers meer dan ooit de impact van pleegzorg. Ze stellen zich vragen rond hun identiteit en kampen 

met het trauma: ‘wat als het vroeger anders was geweest’? 

Perspectiefzoekende module terugkeer naar huis: nood aan opvolging

De werking in het team ‘terugkeer naar huis’ werd de afgelopen periode verdiept door de toepassing van het 

methodiekenhandboek ‘hereningsmethodiek’. In 2021 staat er dan ook een sterk team van vaste medewerkers klaar 

om deze erg moeilijke opdracht uit te voeren. Dat zorgt er binnen onze organisatie voor dat procedures goed kunnen 

uitgevoerd en uitgediept worden. Het is daarbij een grote meerwaarde dat het team steeds in duo mag onderzoeken en 

adviseren. De uiteindelijke beslissing wordt dan ook steeds gedragen door het volledige team. 

Tegenwoordig wordt er echter steeds meer de nood aangevoeld om vervolghulp aan te bieden aan mensen die een 

terugkeer naar huis succesvol hebben afgerond. Dit zou een grote meerwaarde kunnen betekenen, maar nu is dat door 

lange wachtlijsten voor bijvoorbeeld contextbegeleiding niet mogelijk. 

De situatie waarin een kind na een periode van uithuisplaatsing terug naar de ouders kan gaan, is vaak kwetsbaar. 

Ondersteuning is daarom noodzakelijk. Tijdens het verloop van de perspectiefzoekende module ‘terug naar huis’ zijn 

de ouders immers aan het oefenen in hun omgang met hun kind. Wanneer de module afloopt, start plots de realiteit 

van het dagelijks samenleven met elkaar in het gezin. Dit is voor alle betrokkenen allesbehalve simpel, en is een zeer 

fragiele situatie die niet zomaar losgelaten kan worden. De nazorg die voorzien wordt in de standaardformule is absoluut 

onvoldoende. Pleegzorg Limburg vzw hoopt dat deze belangrijke vraag wordt opgepikt door de subsidiërende overheid, 

het Agentschap Opgroeien. 
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Ondersteunende pleegzorg: een nieuwe methodiek

Ouders kunnen het gevoel hebben dat zij er alleen voor staan in de opvoeding en de zorg voor hun kind. Dat kan voor 

sommige ouders soms zwaar doorwegen. In zulke situaties kunnen ouders een vraag stellen voor ondersteunende 

pleegzorg. 

Omdat wij er als organisatie in geloven dat het vaak een meerwaarde is voor een kind om binnen het eigen netwerk 

opvang te vinden, gebruiken we in zulke situaties de methodiek van netwerkonderzoek van Sonestra. Het gaat om 

een methodiek waarbij de mensen zelf meer eigenaarschap verwerven: gezinnen staan zelf mee aan het stuur van hun 

hulpverlening. 

Samen met de ouders brengen wij hun brede netwerk in kaart. De sleutel hierbij is dat de hulpverleners niet onmiddellijk 

zelf een aanbod voorstellen, maar dat ouders zelf uitgedaagd worden om hun eigen netwerk en sociaal kapitaal aan te 

spreken. Onze begeleiders faciliteren en geven mee richting. Ze stellen de juiste vragen en gaan zo de hulpvraag verdiepen. 

De nieuwe methodiek zorgt daardoor voor een verschuiving van de rol van hulpverlener die een oplossing bedenkt, naar 

een hulpverlener die mensen zelf op maat en op hun tempo ondersteunt. 

Traumagerichte bezoekbegeleiding 

In 2021 werd ‘traumagerichte bezoekbegeleiding’ (TBB) geïmplementeerd binnen onze dienst. Deze manier van werken 

aan het contact tussen ouders en het kind is gebaseerd op de principes van ouder-kind psychotherapie (Child-Parent 

Psychotherapy). 

We vertrekken daarbij vanuit de visie dat een goed contact tussen ouder(s) en kind een primaire behoefte is. Bij 

situaties waarin die contacten moeilijk verlopen, maar waar wel mogelijkheden zijn om met de ouders daarrond te 

werken, kan TBB ingeschakeld worden. De TBB-begeleider werkt met alle betrokkenen om de kwaliteit van het contact te 

verbeteren en bereidt de bezoeken voor met de ouder, het kind en de pleegzorgers. Hij/zij is aanwezig tijdens de bezoeken 

om de ouder te begeleiden en doet een nabespreking met alle betrokkenen. Een intensieve manier van werken waarbij 

motivatie van de betrokken ouders en pleegzorgers belangrijk is. Eén van de instrumenten die daarbij vaak gebruikt 

wordt, is het woord- en beeldverhaal rond het bezoek. Er wordt, samen met pleegzorgers en ouders, een gedragen 

verhaal gemaakt over wat het kind heeft meegemaakt. Het is een laagdrempelige manier om het verhaal van het kind 

duidelijk te maken voor het kind zelf. 

Vanuit de principes van traumagerichte bezoekbegeleiding werd er binnen onze dienst gekozen om de methodiek 

niet enkel in te bedden als behandeling, maar dus ook toe te voegen aan de begeleiding. De TBB-begeleiders hebben 

een specifieke opleiding genoten en voeren een dubbele opdracht uit: binnen behandelingspleegzorg doen zij TBB-

begeleidingen, en daarnaast organiseren en ondersteunen ze interne intervisies zodat ze hun expertise kunnen delen 

met onze reguliere pleegzorgwerkers. Het begeleiden van contacten tussen ouders en kinderen hoort immers bij het 

takenpakket van onze pleegzorgwerkers. Dankzij de intervisies krijgen zij handvaten aangereikt om die contacten zo 

goed mogelijk te ondersteunen.
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Behandelingspleegzorg

Behandelingspleegzorg is een vorm van pleegzorg waarin voorzien wordt in een behandeling van een pleegkind of 

pleeggast, óf in een intensieve training of begeleiding van de pleegzorger of ouder. Deze vorm van pleegzorg kan 

enkel worden aangeboden in combinatie met een perspectiefzoekende of –biedende module. Grosso modo kan het aanbod 

van behandelingspleegzorg in twee grote onderdelen worden opgesplitst: het preventieve en het curatieve aanbod. 

Een preventieve ondersteuning wordt, al dan niet in groepsverband, ingezet om problemen in gedrag, ontwikkeling en 

omgang in het pleeggezin in het algemeen te voorkomen. De focus ligt op het aanreiken van handvaten en het versterken 

van krachten en mogelijkheden die al aanwezig zijn binnen het pleeggezin. Belangrijke vormen die in dit kader worden 

ingezet zijn TSO (Traumasensitief Opvoeden), VIPP-FC (Video-feedback Interaction to promote Positive Parenting in Foster 

Care) en GRIP (Grootouders In Pleegzorg). 

Het curatieve aanbod wordt opgestart als er zorgen zijn rond het functioneren van het kind en/of het aanbod van de 

pleegzorgers/ouders. De behandeling kan gericht zijn op het kind, de pleegzorgers of de ouders. Het gaat dan steeds 

om pleegzorggerelateerde thema’s en problematieken. Het curatieve aanbod wordt tijdelijk toegevoegd aan de 

pleegzorgsituatie en zorgt zo voor extra ondersteuning. Belangrijke vormen in dit kader zijn: ouderbegeleiding, 

traumagerichte bezoekbegeleiding, SOP (Samenwerken Ondersteunen in Pleegzorg), Basic Trust, Sherborne samenspel, 

MBP (Modulaire Behandeling van vastgelopen ontwikkeling bij Pleegkinderen met complex trauma), PVV (Pleegkinderen/

jongeren Versterken in Verbinding), PVO (Pleegzorgers Versterken in Opvoeden), traumabehandeling en DVN (Draagkracht 

Versterken bij Netwerkpleegzorgers). 

In 2019 en 2020 werd het aanbod behandelingspleegzorg grondig hervormd. Alle erkende vormen die op dit moment 

binnen Pleegzorg Limburg worden ingezet, zijn goedgekeurde, evidence-based behandelingen voor pleegkinderen, 

pleegzorgers of ouders. Dat betekent dat iedere behandelingsvorm wetenschappelijk onderbouwd is. Daarnaast 

zetten we nog een niet-gesubsidieerde behandelingsvorm in: kortdurende, neurobiologische traumabehandeling aan 

pleegkinderen en hun context. De reden daarvoor is dat de nood aan deze vorm van behandeling hoog is, en dat het 

niet evident is om iemand door te verwijzen naar een externe dienst. Een aantal vormen die we in het verleden hebben 

aangeboden, worden niet langer gefinancierd en worden ook niet meer ingezet. We spreken hier over de intensieve 

begeleiding in een pleegzorgdossier en contactbegeleiding.

In 2021 bleef het aanbod aan behandelingspleegzorg ongewijzigd. Er kwamen geen nieuwe vormen bij, noch werd een 

aanbod stopgezet. In totaal werd er op 31 december 2021 voor 178 kinderen een behandelingsmodule ingezet, waarvan 

165 gesubsidieerd. Eén van de oorzaken hiervan is dat behandelingspleegzorg geplafonneerd is tot 15% van het aantal 

ingezette perspectiefbiedende en perspectiefzoekende modules. De verhouding preventief tegenover curatief aanbod 

bedroeg 74 (42%) tegenover 104 (58%). Bovenop de gesubsidieerde behandelingsmodules bieden we in een aantal situaties 

ook nog een behandeling aan die niet gesubsidieerd is, maar deze worden hier niet meegerekend in de cijfers. 
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Bijzondere kost en zorgzwaarte

Als pleegzorger heb je recht op een kostenvergoeding. Het bedrag van deze pleegzorgvergoeding wordt bepaald door 

drie factoren: de leeftijd van je pleegkind of pleeggast, de zorgzwaarte (zie volgende pagina) en het recht op gezinsbijslag. 

Als pleegzorger kan je ook een terugbetaling aanvragen voor een aantal bijzondere kosten voor je pleegkind. Dit kan 

onder meer voor bijvoorbeeld orthodontie, medische ingrepen en logopedie. Jaar na jaar merken we dat steeds meer 

pleegzorgers hun weg vinden naar dit systeem en een terugbetaling van deze bijzondere kosten aanvragen. 

In 2021 kenden we opnieuw een sterke groei in het aantal dossiers waarvoor bijzondere kosten aangevraagd werden: 

van 345 dossiers in 2020 naar maar liefst 417 dossiers in 2021! Ook het budget steeg het voorbije jaar exponentieel naar 

€109.984 ten opzichte van €84.626 in 2020.  
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€84.626 €109.984€61.597 €72.359 €84.246 Bijzondere kosten
minder dan 1.000 euro
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Aantal dossiers
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€65.458 €87.046€26.140 €35.568 €50.888

€189.383 €215.810€84.350 €126.360 €166.375

Ook bij de dossiers met kosten boven de €1.000 euro zien we een sterke groei: van 108 dossiers in 2020 naar 127 dossiers 

in 2021. Het uitgekeerde budget boven €1.000 euro steeg dan weer van €65.458 naar €87.046. Ondertussen behoren al 110 

kinderen bij de dossiers met uitgaven voor bijzondere kosten boven de €1.000. 

De grootste hap uit het budget ‘bijzondere kosten en zorgzwaarte’ blijft echter gaan naar de dossiers zorgzwaarte. 

Pleegzorgers kunnen een extra vergoeding krijgen voor een aantoonbare verhoogde zorgzwaarte van hun pleegkind of 

-gast. In 2021 werd er niet minder dan €215.810 uitgegeven voor 143 kinderen, een stijging van 14%! 
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2017 2018 2019 2020 2021

Personeel

In dit jaarverslag kwam heel duidelijk naar voren dat Pleegzorg Limburg ondanks alles bleef groeien. We stelden een 

stijging vast in het aantal aanmeldingen, in het aantal opgestarte dossiers, in het aantal lopende dossiers, … en bijgevolg 

groeit ook het aantal personeelsleden van Pleegzorg Limburg gestaag verder. Op 31 december 2021 had Pleegzorg 

Limburg maar liefst 153 personeelsleden (of 140 voltijdse equivalenten) in dienst. We hebben dit jaar ook 29 nieuwe 

medewerkers aangeworven, helaas stroomden er ook 17 medewerkers uit. Onze medewerkers zijn goud waard en 

dé onmisbare resources voor onze organisatie. Zonder onze medewerkers geen begeleidingen, geen therapeutische 

ondersteuning, geen administratieve of organisatorische ondersteuning! 

ONZE VRIJWILLIGERS 

We betrekken graag actief vrijwilligers in onze organisatie. Zij bieden een meerwaarde door ondersteuning en hulp te 

bieden bij allerhande activiteiten en dienstverleningen. Zo vormen zij een enorme verrijking voor de organisatie, want 

ze brengen hun eigen inzichten, vaardigheden en ervaringen mee. Wanneer deze in een constructieve dialoog met de 

organisatie vertaald worden, ontstaat een dynamiek die erg belangrijk is voor de werking van Pleegzorg Limburg. 

Onze vrijwilligers worden ingezet voor diverse opdrachten. In 2021 hebben we ook actief ingezet op de versterking en 

verbetering van ons vrijwilligersbeleid. Zo hervormden we onder andere de manier waarop we onze vrijwilligers 

werven, en dit mét resultaat!
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Eén van de opdrachten die een grote inzet vraagt van onze medewerkers, is de begeleiding van bezoekmomenten tussen 

ouders en pleegkinderen. Deze begeleide bezoeken worden in bijna alle gevallen door onze medewerkers zelf gedragen. 

Soms laat de situatie het toe dat een begeleid bezoek overgenomen kan worden door een vrijwilliger. Pleegzorg Limburg 

bouwde hierin de afgelopen jaren geleidelijk aan ervaring op. In 2021 hebben we ervoor gekozen om deze kaart voluit te 

trekken. Daarom startten we eind 2021 met een recruteringscampagne en deden we onze vrijwilligerspool groeien.

Naast begeleide bezoeken, zetten we onze vrijwilligers nog voor allerlei andere taken in. Zo assisteren zij bij de vormingen 

aan pleegzorgers en ouders in het kader van het selectietraject en geven zij getuigenissen op informatie-avonden, in 

scholen of in de media. Verschillende gastpleegzorgers nemen deel aan werkgroepen en wervingsacties, en twee van 

onze pleeggasten steken administratief en logistiek een handje toe. Een oud-werknemer wordt ingeschakeld bij de 

begeleiding van de ontmoetingsgroep voor grootouders en het GRIP-traject, en ook de voorzitter van de participatieraad 

zet zich vrijwillig in. En, ook niet onbelangrijk, ook al onze bestuurders nemen hun engagement vrijwillig op. We zijn heel 

dankbaar dat al deze mensen zich inzetten voor Pleegzorg Limburg! 

OPLEIDING

Pleegzorg Limburg kent al vele jaren een sterk uitgebouwd vormingsaanbod. We willen immers inzetten op (ervarings-)

deskundigheid en op de krachten en competenties van onze medewerkers. De motivatie en het tevredenheidsgevoel van 

medewerkers neemt dan ook toe, naarmate er kan ingezet worden op competentieontwikkeling. 
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We willen een lerende organisatie zijn, die evolueert vanuit de eigen praktijk, nieuwe tendensen in het ruimere hulp-

verleningslandschap en innovatie. In 2021 werd het aanbod aan langdurige opleidingen voor pleegzorgwerkers 

sterk uitgebreid om het hoofd te bieden aan de vele vragen die op dit vlak naar voor kwamen. Pleegzorgwerkers 

konden zich bijscholen binnen de volgende langdurige opleidingen: ‘Traumasensitief werken vanuit interrationeel en 

ontwikkelingsgericht kader’, ‘Creatieve systeemtherapie en -begeleiding voor kinderen, volwassenen, gezinnen en 

koppels’, ‘Postgraduaat autisme en normale begaafdheid’ en ‘Begrijpen en hanteren van dagdagelijks gedrag bij complex 

trauma’. Om een goede organisatie en opvolging van het vormingsbeleid vorm te geven, werd de jobtime van de 

vormingsmedewerker uitgebreid. 

THUISWERK

Door de gestage groei naar een organisatie van meer dan 150 medewerkers, was het nodig om afspraken vast te 

leggen op het vlak van thuiswerk. Zo hebben we als organisatie de tools in handen om de kwaliteit van onze diensten te 

waarborgen en aan te tonen. We werkten een nieuw kader uit om efficiënt werken mogelijk te maken, zoveel mogelijk in 

te zetten op cliëntcontacten, nieuwe medewerkers de nodige handvaten te geven door een voldoende aanwezigheid van 

collega’s op de werkvloer en om verbinding tussen alle medewerkers te versterken. Uiteraard bouwen we het thuiswerk 

uit met volledig vertrouwen in onze medewerkers. 

Op 1 september 2021 werd er in onze organisatie gestart met een nieuwe regeling rond thuiswerk. Medewerkers kunnen 

- in geval van fulltime tewerkstelling - maximaal 12 uur per week en 40 uur per maand thuiswerken. Het aantal uren per 

week en het aantal uren per maand wordt hierbij a rato van de jobtime vastgelegd. We kozen ervoor om deze regeling 

gedurende een periode van vier maanden uit te proberen, zodat we in 2022 samen met de teams een grondige evaluatie 

kunnen maken.

WELZIJN

In 2020 werd er binnen het CPBW én in samenspraak met de externe arbeidsgeneeskundige dienst beslist om voor 

inhoudelijke medewerkers een zwangerschapsverwijdering op 16 weken in te voeren. Maar, deze maatregel zorgde er 

helaas voor dat een goede overdracht van het werk naar een vervanger vaak in het gedrang kwam. 

Daarom werd er in 2021 een rondvraag georganiseerd bij alle medewerkers, met het voorstel om de werkverwijdering 

op 20 weken zwangerschap te laten ingaan, in plaats van op 16 weken. Deze laatste 4 weken kunnen dan ingevuld 

worden om het werk op een grondige manier over te dragen naar een vervanger, om de administratie bij te werken, maar 

ook om een begeleidingsrol op te nemen in niet-risicovolle pleegzorgsituaties. Maar liefst 78,2% van alle respondenten 

stemden in met dit voorstel. 

Gelet op de resultaten van de bevraging, werd het voorstel om de periode vóór de zwangerschapsverwijdering 

te verlengen met 4 weken unaniem goedgekeurd op het CPBW. Voor alle zwangeren vanaf 1 januari 2022 geldt nu 

zwangerschapsverwijdering op 20 weken.
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Organisatie

Communicatie 

In 2021 startten we met een verbetertraject rond interne communicatie. Vanuit een nieuwe werkgroep werden alle 

communicatiemiddelen en -kanalen die ingezet worden binnen de organisatie - zowel die naar de medewerkers, alsook 

die naar pleegzorgers en ouders - geëvalueerd.

Om alle verbeterelementen die hieruit naar boven kwamen duurzaam te implementeren in onze organisatie, werd er 

besloten om een medewerker interne communicatie aan te werven. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de 

interne nieuwsbrieven naar medewerkers en doelgroepen en geeft mee vorm aan het communicatiebeleid. Daarnaast 

neemt zij ook het voortouw in het project om video’s te creëren, die grote delen van ons aanbod op een toegankelijke 

manier uitleggen. Zo worden er video’s gemaakt omtrent de modules, de verschillende behandelingsvormen, de 

vormingsmomenten voor nieuwe medewerkers, ...  

Infrastructuur 

Nadat we eind 2020 introkken in onze nieuwe hoofdzetel, maakten we ook snel werk van een nieuw huishoudelijk 

reglement. Alle betrokken medewerkers staken de koppen bij elkaar om alle benodigde informatie snel te kunnen 

bundelen. Het resultaat was één overzichtelijk document en voor het eerst ook een handige bureauklapper, die op de 

verschillende eilanden een plekje vond. 

In het jaar 2021 konden we eindelijk ons gebouw en de werking ervan leren kennen, maar helaas konden we nog maar 

weinig samen zijn door het vele thuiswerk. Het inburgeren in de nieuwbouw verliep dan ook met mondjesmaat. 

Participatie 

Pleegzorg Limburg kent een sterke traditie in participatief werken. Al sinds 2015 geven we vorm aan onze participatie-

raad en aan ontmoetingsgroepen voor verschillende doelgroepen: ouders, pleegzorgers, grootouder-pleegzorgers, 

pleegjongeren en pleeggasten. Deze groepen komen op regelmatige basis samen om ervaringen uit te wisselen, naar 

elkaar te luisteren en elkaar te versterken. De bijeenkomsten draaien enerzijds rond ontmoeting, maar er wordt ook 

telkens gewerkt rond een inhoudelijk thema.  

De bestaande jongerengroep startte op in het jaar 2015/2016. Omdat deze jongeren al een tikkeltje ouder worden, werden 

er in 2021 een aantal veranderingen doorgevoerd om de groepen meer af te stemmen op de leeftijden. Er werden twee 

nieuwe kinder- en jongerengroepen in het leven geroepen: een ontmoetingsgroep voor pleegkinderen van 7 tot 12 

jaar, met bijnaam ‘De Heldenbende’, en de ‘ontmoetingsgroep jongeren 12+’. De bestaande jongerengroep draagt vanaf 

2021 de naam ‘ontmoetingsgroep jongeren 17+’. In de zomer van 2021 werd de aftrap gegeven van de nieuwe kinder- en 

jongerengroepen. 

In een ontmoetingsgroep krijgen pleegjongeren de kans om stil te staan bij hun eigen pleegzorgsituatie en hun eigen 

proces. Ze kunnen er vragen stellen die misschien nooit eerder in hen opkwamen en feedback geven over wat ze 

appreciëren (of net niet appreciëren) aan hun begeleiding. Anderzijds willen wij als organisatie van hen leren wat zij nog 

missen in hun begeleiding of pleegplaatsing en wat ze anders of meer zouden willen qua ondersteuning.  Met deze input 

kan de organisatie dan aan de slag om de werking bij te schaven, aangepast aan de noden van de jongeren zelf. 

In de ontmoetingsgroep leggen we de focus op enkele belangrijke doelstellingen. Pleegkinderen en -jongeren krijgen 

in de eerste plaats de kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Door samen activiteiten te 

doen, leren ze elkaar alsmaar beter kennen waardoor ze zich veilig voelen bij mekaar en weten dat ze niet alleen staan. 

Daarnaast geeft de ontmoetingsgroep pleegjongeren de kans om zichzelf als pleegkind beter te leren kennen én zichzelf 

(gedrag, gevoelens) beter te begrijpen. 

We kunnen met deze jongeren ook rond verschillende thema’s aan de slag gaan. Zo kunnen we hun zelfvertrouwen 

helpen verstevigen en hen trainen in vaardigheden zoals gevoelens leren (h)erkennen, doelen stellen, toekomstdromen 

een plaats geven, lichaamsbewust zijn, netwerk verbreden, sociaal zijn, ... Daarnaast blijven ongedwongen samenzijn, 

plezier beleven, kunnen deelnemen aan activiteiten die je anders niet snel zou doen, heel belangrijke doelstellingen. 

Daarom organiseren we daguitstappen, theatervoorstellingen én zelfs een meerdaags kamp: met de groep jongeren die 

reeds van in het begin betrokken was én met de nieuwe groep 12+, organiseerden we in 2021 een Kazou-kamp tijdens de 

herfstvakantie. Een mooi moment waar de vier bovenstaande elementen ruimschoots aan bod kwamen! 
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Kwaliteit 

De afgelopen jaren hebben we ook ons kwaliteitsbeleid sterk uitgebouwd. Sinds 2018 zijn we een proces gestart om, zoals 

de overheid het ook vraagt van ons, steeds meer aan zelfevaluatie te doen. Kritieke prestatie-indicatoren - of kortweg 

KPI’s - zijn één van de instrumenten die we gebruiken bij deze zelfevaluatie. KPI’s zijn meetbare aanwijzingen (indicatoren) 

die iets zeggen over hoe wij onze opdracht uitvoeren. We hopen dat deze indicatoren voor onze medewerkers een 

hulpmiddel vormen om kritisch naar de kwaliteit van hun eigen werk te kijken. 

In 2020 werd er interprovinciaal een visie over KPI’s ontwikkeld. Vanuit deze gemeenschappelijke visie hebben we 

rond een aantal centrale aspecten van de werking onze eigen indicatoren bepaald en geformuleerd. Die aspecten zijn 

werving, intake, selectie en begeleiding. Voor elk domein werkten we een volledige evaluatiecyclus uit in samenwerking 

met de teams en de organisatie. Een echte meerwaarde! 

Daarnaast formuleerden we in 2021 ook voor drie nieuwe domeinen KPI’s: behandelingspleegzorg, organisatie en  

uitstroom. Ook in 2022 staan er nog nieuwe KPI’s op het programma en zullen we verderwerken aan het bepalen van 

KPI’s voor administratie, personeel en boekhouding. Op basis van al deze KPI’s kunnen zowel de teams als de organisatie 

hun werking monitoren, opvolgen en, indien nodig, bijstellen.

Onthaal 

In het verleden zaten alle organisatiegebonden diensten en de administratie in Genk, afgezonderd van de inhoudelijke 

medewerkers die in Hasselt werkten. Met de verhuis naar de nieuwbouw zitten voor het eerst al onze medewerkers 

in hetzelfde gebouw. Zo werd niet alleen de afstand tussen de medewerkers verkleind, maar werd er ook een nieuwe 

samenwerking opgebouwd en versterkt met de twee andere diensten waarmee we ons gebouw delen. We lichten beide 

elementen hieronder graag toe. 

Ten eerste bemannen onze onthaalmedewerkers niet alleen het eigen onthaal op de eerste verdieping, maar zorgen 

ze twee dagen per week ook voor het algemene, gemeenschappelijke onthaal van het gebouw op het gelijkvloers. 

Zowel het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Limburg) als het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

(VK Limburg) hebben immers hun hoofdzetel op hetzelfde adres. Samen met deze twee organisaties wordt er dan ook 

een gemeenschappelijk onthaal georganiseerd, waar de bezoekers van één van de drie diensten ontvangen worden. 

Medewerkers die het onthaal verzorgen, zijn tevens verantwoordelijk voor het verdelen van de post, het reserveren van 

de gemeenschappelijke vergaderzalen, enzovoort. 

Ten tweede is het takenpakket van onze onthaalmedewerkers sterk geëvolueerd. Door de centrale ligging in ons gebouw, 

het feit dat ze steeds aanwezig zijn én hun behulpzame aanpak, zijn ze een centrale spil in de organisatie geworden. 

Ze werken erg ondersteunend voor de pleegzorgwerkers en de teamverantwoordelijken. Zo staan zij onder meer in 

voor het verwerken van bezoek- en vakantieaanvragen, het afhandelen van ziektemeldingen en het bemannen van 

de uitleenservice/het afhaalpunt. We zijn trots op onze onthaalmedewerkers, die met een grote klantvriendelijkheid en 

behulpzaamheid elke dag opnieuw klaarstaan voor onze gebruikers en medewerkers!  
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Besluit 

Ook in 2021 bleef de coronacrisis voor uitdagingen zorgen. Thuiswerk bleef bijna het volledige jaar de norm, waardoor de 

verbinding met collega’s moeilijker verliep. (Team)vergaderingen gingen een hele tijd digitaal door, begeleide bezoeken 

werden afgezegd omwille van (mogelijke) besmettingen, activiteiten mochten niet doorgaan… 

Ondanks alle moeilijkheden die dit met zich meebracht, bleef Pleegzorg Limburg groeien. Talloze wervingsacties 

werden op poten gezet, met resultaat. In totaal vroegen 759 personen een informatiepakket aan, en 240 gezinssituaties 

volgden een infoavond over pleegzorg. Er startten bijna 13% meer screeningstrajecten gedurende het jaar en 8% meer 

pleegkinderen en pleeggasten worden opgevangen in een pleeg- of gastgezin. Verder groeide ook ons personeelsbestand 

en telt Pleegzorg Limburg op 31 december 2021 al 153 personeelsleden. 

Daarnaast werden er ook een aantal veranderingen doorgevoerd het afgelopen jaar. In de eerste plaats om de digitale 

tijden aangenamer te maken. Zo verliepen de infoavonden in 2021 verder digitaal en zal er ook in het komende jaar een 

afwisseling zijn tussen digitale en fysieke infoavonden. Ook werd er voor onze medewerkers een kader gecreëerd rond 

thuiswerk. De vrijwilligerswerking werd uitgebreid om de organisatie nog beter te ondersteunen en de intakers blijven 

vanaf nu langer betrokken bij de opstart van een pleegzorgtraject. Op die manier hopen we dat onze dienstverlening weer 

een beetje verbeterd is. 

Zowel onze medewerkers, als pleegzorgers, ouders, pleegkinderen en -gasten hebben de afgelopen twee jaar het beste 

van zichzelf gegeven om de coronasituatie het hoofd te bieden. Dat liep natuurlijk niet altijd van een leien dakje en de 

emotionele draagkracht nam bij velen af. Op het ogenblik dat dit jaarverslag geschreven wordt, zitten we in een periode 

van versoepelingen, waarbij onze werking ongeveer terug naar ‘het normale’ is kunnen overschakelen. 

We hopen dan ook met ganser harte dat deze versoepelingen blijvend zijn en dat er opnieuw veel ontmoetingen kunnen 

plaatsvinden in 2022!
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Dankjewel voor jouw interesse!

We hopen dat je dit jaarverslag met veel plezier hebt gelezen.

Heeft al deze informatie je geprikkeld? Heb je vragen of interesse om een van onze infomomenten bij te wonen? 

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

Pleegzorg Limburg is geopend tijdens de kantooruren tussen 9 en 17 uur. 

Kom langs in ons nieuwe gebouw op de site Portavida in Genk, bel ons of mail ons! 

Je kan ons ook online volgen via Facebook en Instagram. 


