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Welkom!
Op dit moment krijg je als jongere te maken met pleegzorg. Misschien hebben je ouders zelf om deze hulp gevraagd, of 

misschien heeft iemand anders beslist dat je ouders even niet voor je kunnen zorgen. Hoe dan ook, uit ervaring weten we 

dat er als pleegkind heel wat veranderingen op je af gaan komen. Die veranderingen hebben uiteraard een invloed op je 

dagelijkse leven. Je zal prettige momenten beleven, maar soms zullen er dagen zijn dat het een beetje moeilijker gaat. Weet 

dat je hierin nooit alleen staat en dat jouw welzijn altijd op de eerste plaats komt.

Om je aan de start van deze pleegzorgsituatie zo goed mogelijk op weg te helpen, willen we jou alvast informeren over 

allerlei dingen die voor jou belangrijk kunnen zijn. Dat doen we in deze 'Wegwijzer voor jongeren in pleegzorg'. Je zal 

kunnen lezen wat pleegzorg precies is, wat het voor jou zal betekenen, maar ook hoe dit voor je ouders en je pleegzorgers 

in zijn werk gaat.

Heb je nog vragen? Voor meer uitleg kan je altijd terecht bij je pleegzorgwerker. Dus aarzel niet en neem gerust contact 

met ons op! Wij zijn er voor jou. 
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Wat zijn 
jouw rechten?

* Drie algemene regels:
  Iedereen moet steeds doen wat voor jou het beste is!
  Om je rechten te gebruiken, moet je bekwaam zijn.
  Alle rechten zijn voor alle jongeren gelijk!

* Dit zijn jouw rechten: 
 hulp krijgen • een bijstandspersoon hebben • duidelijke
 informatie krijgen • zelf beslissen of je hulp krijgt of niet •
 respect voor jouw gezin • mogen meepraten en mee-
 beslissen • een eigen dossier  • respect voor je privacy •
 een goede behandeling krijgen • klachten uiten.

* Privacy en sociale media.

 Jouw privacy is belangrijk!                     

                Veilig op sociale media.
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onze Missie & visie

Onze missie

Pleegzorg Limburg vzw komt op voor de belangen van elk pleegkind en -jongere. We willen je laten opgroeien in een 

gezinsomgeving waarbij je de beste ontwikkelingskansen krijgt. Onze missie luidt dan ook als volgt: “Overtuigd van 

de meerwaarde voor een kind of jongere om op te groeien in een gezinsomgeving, behartigt Pleegzorg Limburg vzw 

de belangen van elk pleegkind, -jongere of –gast en draagt bij aan de optimalisatie van hun ontwikkelingskansen in de 

pleegzorgsituatie. We werken hiervoor samen met alle betrokkenen op een verbindende manier vanuit een open houding 

naar verschillende levensvisies en culturen, conform de visie.” 

Onze visie


ZORG OP MAAT:
uniek en gericht 

op een duidelijk doel.

Recht op bescherming, 
continuïteit in de 

opvoeding & 
recht om op te groeien 

in een gezinsomgeving.

ORGANISATIE: 
lerend, zorgzaam, 
divers, duurzaam, 

bereikbaar 
en zichtbaar.

HET BELANG 
VAN HET 

KIND STAAT 
ALTIJD 

CENTRAAL.

Transparante

COMMUNICATIE & 
PARTICIPATIE.

VERBINDING 
& SAMENWERKING:
ouders, pleegzorgers

en netwerk.
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Wie is wie bij pleegzorg?

De weg naar pleegzorg

Je kan op twee manieren bij pleegzorg terechtkomen.

 Jij of je ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij een dienst voor pleegzorg voor informatie, hulp, of een vorm 

 van ondersteuning. Indien het nodig is, kan er ondersteunende pleegzorg (tijdens weekends en vakanties, kortdurend) 

 opgestart worden.

 OF

 Jij of je ouders worden door een andere dienst doorverwezen naar pleegzorg, omdat er nood is aan een meer 

 intensieve ondersteuning. Het is de intersectorale toegangspoort of de jeugdrechtbank die dan beslist welke vorm 

 van pleegzorg opgestart moet worden.

De pleegzorgdienst

Bij de dienst van Pleegzorg Limburg vzw werken een heleboel medewerkers. 

Je eerste contact met pleegzorg loopt via de intakemedewerker (ook 'intaker' genoemd) of de pleegzorgwerker. Wij 

willen jou én je ouders immers beter leren kennen.

De pleegzorgwerker is de brug tussen jou en het pleeggezin waarin je verblijft. Je pleegzorgwerker begeleidt jou, als 

pleegjongere, je ouders en ook je pleegzorgers (het pleeggezin). Hij of zij volgt jouw ontwikkeling op. 

Het pleeggezin is het gezin waar je voor korte of lange tijd verblijft. De mensen die in dat gezin voor jou zorgen, noemen 

we pleegouders of vaak ook 'pleegzorgers'.  

Het pleeggezin kan een gezin zijn dat je kent. Dit betekent dat iemand uit jouw familie, vrienden of omgeving je opvangt. 

Dit noemen we een netwerkgezin. Het pleeggezin kan ook een gezin zijn dat jij niet kent. De pleegzorgdienst kiest dan 

een pleeggezin. Dit noemen we een bestandsgezin. Jouw noden staan altijd voorop. Daarom kiest de pleegzorgdienst 

een bestandsgezin niet zomaar: we kiezen steeds voor het gezin dat het best bij jou past.
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PLEEGZORGDIENST

PLEEGZORGERS

Via een verwijzer: ouders, huisarts
VK, CLB, jeugdrechter, consulent, ....

PLEEGZORGWERKER INTAKER

Wie kan er nog betrokken zijn?

Een consulent. Dit is een medewerker bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), het Vertrouwenscentrum Kinder-

mishandeling (VK) of de jeugdrechtbank. Hij/zij onderzoekt jouw situatie en neemt op basis daarvan de meest geschikte 

maatregelen. De consulent van de jeugdrechtbank wil jou en en je ouders zo goed mogelijk helpen. Daarom zal hij/

zij jouw situatie onderzoeken vóór de jeugdrechter een beslissing neemt. Na de beslissing helpt hij/zij jou om de besliste 

maatregelen samen uit te voeren.

Een medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij deze organisatie kan je zowel als leerling, 

ouder of leerkracht terecht met vragen over leren en school, maar ook met andere vragen over allerlei problemen.

De jeugdrechter. Dit is iemand die beslist wat er voor jou nodig is. Hij/zij luistert naar jou en je ouders, en probeert altijd te 

beslissen wat voor jou het beste is. Toch kan het zijn dat de jeugdrechter een beslissing neemt die jij of je ouders niet zo fijn 

vinden. Je moet je dan aan de beslissing houden, maar je kan dan wel tegen de beslissing in beroep gaan.

Een advocaat. Dit is iemand die jou vertegenwoordigt en/of bijstaat bij de jeugdrechter, omdat je recht hebt op gratis 

advies en bijstand.

Een bijstandspersoon. Dit is een persoon die je vertrouwt en die jou helpt bij de hulp die je krijgt. Alleen iemand die 

meerderjarig is (vanaf 18 jaar), mag jouw bijstandspersoon zijn.

Een leefgroep. Dit is een groep jongeren die samen met enkele begeleiders in een voorziening leven.



Wat na pleegzorg?

Iedere pleegzorgplaatsing is voor een bepaalde periode. Dit kan gaan van één dag tot meerdere jaren. Op het einde 

van de vastgelegde periode wordt bekeken wat er het best moet gebeuren. Er wordt dan beslist of jouw plaatsing wordt 

verlengd, gewijzigd of beëindigd.

Normaal gezien kan pleegzorg maximaal lopen tot je 18 jaar en dus meerderjarig bent. Maar als jij en je pleeggezin dit 

willen, kan je aanvragen of pleegzorg mag verder lopen tot je 25 jaar bent (je doet dit liefst vóór je 18e verjaardag). Dit 

noemen we 'voortgezette hulpverlening'. 

Vanaf 16 jaar start je, samen met je pleegzorgwerker, aan de opmaak van een groeiplan. Hierbij denk je samen na over 

jouw toekomst binnen én buiten pleegzorg.

4
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Wat is pleegzorg?

Maar wat is pleegzorg nu precies? 

Pleegzorg betekent dat je als jongere voor een korte of een lange periode opgroeit in een ander gezin. Er bestaan 

verschillende vormen van pleegzorg. We duiden hieronder aan welke vorm voor jou van toepassing is.

 Crisispleegzorg 

Bij een crisis in je gezin beslissen jouw ouders of anderen dat ze niet voor je kunnen zorgen. Je gaat dan onmiddellijk 

voor 14 dagen naar een pleeggezin.

 Ondersteunende pleegzorg 

Je woont nog thuis en gaat af en toe logeren in een pleeggezin.

OF

Je woont in een voorziening en gaat af en toe logeren in een pleeggezin.

 Perspectiefzoekende pleegzorg 

Je woont gedurende een periode van maximum 12 maanden in een pleeggezin. Uitzonderlijk kan dit verlengd worden 

tot 18 maanden. Tijdens deze periode zoeken de medewerkers van de pleegzorgdienst uit wat het beste voor je is. Hierbij 

onderzoeken ze:

		 ...of een terugkeer naar huis mogelijk is.

		 ...of je voor een langere periode in hetzelfde of een ander pleeggezin kan wonen. 

 Perspectiefbiedende pleegzorg 

Je woont gedurende een lange periode in een pleeggezin. Dit wordt je thuis.
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Praktisch

En wat verandert er?

Wat er precies verandert, hangt af van de vorm van pleegzorg. We duiden hieronder aan welke vorm voor jou van 

toepassing is.

 Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg blijft de opvoedingsverantwoordelijkheid, in de meeste gevallen, bij je ouders. Ze blijven 

verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen.

Op administratief vlak (zoals adres) verandert er niets. 

Jouw pleeggezin ontvangt een onkostenvergoeding van de pleegzorgdienst, maar wel alleen maar voor die dagen dat 

jij bij hen in het pleeggezin logeert en overnacht. Tijdens die periode betalen zij dan ook alle dagelijkse kosten, zoals 

bijvoorbeeld maaltijden. 

Jouw ouders blijven verantwoordelijk voor alle kledij en schoenen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of de 

tandarts, enzovoort.

 Perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg

Tijdens jouw verblijf in een pleeggezin, neemt dit gezin de dagelijkse opvoeding en zorg voor je op. Als er belangrijke 

beslissingen moeten worden genomen, worden jouw ouders mee betrokken. Deze beslissingen worden vastgelegd in de 

afsprakennota. 

Bij een langdurige plaatsing verandert jouw adres. Je wordt ingeschreven op het adres van jouw pleeggezin. 

Je wordt ook ingeschreven bij de mutualiteit/ziekenkas van je pleeggezin. 

Jouw pleeggezin betaalt alle kosten die te maken hebben met jouw verblijf in het gezin en de opvoeding die je krijgt, 

zoals bijvoorbeeld maaltijden, kledij en schoenen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of de tandarts, enzovoort. 

Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding van de pleegzorgdienst.
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Vakantie, uitstap of overnachting op verplaatsing

Als je niet verblijft op het adres van jouw pleegzorgers, dan moeten jouw pleegzorgers dit doorgeven aan de pleeg-

zorgdienst of aanvragen aan de verwijzer. Zij moeten je pleegzorgwerker of de dienst schriftelijk op de hoogte brengen 

van de uitstap, met vermelding van het tijdstip, de duur, het adres van de verblijfplaats en de namen van de personen of de 

organisatie waarmee je op uitstap gaat. 

 Als je in het binnenland overnacht samen met je pleeggezin (bv. een weekendje aan zee), hoef je dit niet aan te vragen.

  Je moet enkel de dienst op de hoogte brengen. Je pleegzorgwerker of pleegzorger meldt dit vervolgens aan je ouders

  (of aan de voorziening) zodat ze op de hoogte zijn. 

 Wanneer je elders gaat overnachten zonder één van je pleegzorgers (bv. eens blijven slapen bij een vriendje of 

  vriendinnetje, op kamp gaan met de jeugdbeweging), moet je altijd de toestemming hebben van je ouders (of de

  voorziening) of, als je door de jeugdrechtbank geplaatst werd, die van de jeugdrechtbank. Bespreek dit ten laatste 

  drie weken vóór vertrek. 

 Wanneer je naar het buitenland gaat, met of zonder overnachting, met of zonder je pleegzorgers (bv. winkelen

  in Maastricht, een bezoek aan de Efteling, een vakantie), moet je altijd de toestemming hebben van je ouders (of 

  de voorziening) of, als je door de jeugdrechtbank geplaatst werd, die van de jeugdrechtbank. Bespreek dit ten

  laatste zes weken vóór vertrek.

Je kan samen met je pleegzorgwerker bekijken of het nuttig is voor jou om een permanente toestemming op te maken. 

Bijvoorbeeld als je regelmatig eens blijft slapen bij een vriendje of vriendinnetje of als je heel vaak naar het buitenland gaat 

omdat je vlakbij de grens met Nederland of Duitsland woont. Zo hoef je dit niet telkens opnieuw te regelen.

Om te reizen naar het buitenland, heeft iedereen altijd een identiteitsbewijs met foto nodig. Als je jonger bent dan 12 jaar, 

is dat een Kids-ID. Je moet zelf meegaan naar het gemeentehuis om deze aan te vragen. Ben je ouder dan 12 jaar? Dan is 

jouw eID je geldige identiteitsbewijs. Hiervoor krijg je een oproepingsbrief per post, waarmee je naar het gemeentehuis 

kan gaan. Als je op reis gaat buiten Europa, heb je in sommige landen ook een internationale reispas (paspoort) 

nodig. Om deze aan te vragen heb je een geldige Kids-ID of eID nodig én de toestemming van je ouders of, als je door de 

jeugdrechtbank geplaatst werd, die van de jeugdrechtbank. 

Soms kan er in het buitenland iets voorvallen. Je kan bijvoorbeeld ziek worden of een ongeval krijgen. Daarom vragen 

je pleegzorgers best voor je vertrekt bij het ziekenfonds na wat je in zo'n geval moet doen. De meeste ziekenfondsen 

voorzien een repatriëringsverzekering. Is die er niet? Dan kunnen je pleegzorgers best een privéverzekering afsluiten. 
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Verder studeren

Op je 16de zal je samen met je pleegzorgwerker een groeiplan opmaken over jouw toekomst. Jouw studiekeuze is zeker 

iets wat je samen zal bespreken. 

Mogelijkheden

Een studiekeuze maken is niet altijd even gemakkelijk. Weet je nog niets? Of heb je toch al een voorkeur? Op www.

onderwijskiezer.be/iprefer kan je een belangstellingsproef invullen. Het is een hulpmiddel om je belangstelling voor 

opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Bekijk hieronder alvast eens het schema met mogelijkheden na 

het secundair onderwijs:

 


Verlenging secundair 
onderwijs

• deeltijds leren en werken
• secundair volwassenenonderwijs
• Se-n-Se opleidingen
• Voorbereidend jaar 
• 7e jaar bso

VDAB

Andere mogelijkheden
• uniformberoepen
• kerkelijk hoger onderwijs
• volwassenenonderwijs
• privéonderwijs
• examencommissies

Naar het 
buitenland

• groepsuitwisseling
• inleefreis
• stage
• studeren
• een taal leren
• vrijwilligerswerk
• werken
• vakantiejob

Hoger 
onderwijs

Arbeidsmarkt

Secundair onderwijs

Studiefinanciering

Als pleegkind heb je recht op een school- of studietoelage. Deze toelage staat volledig los van het inkomen van je 

pleegzorgers. Je hebt altijd recht op het maximale bedrag dat uitgekeerd kan worden.  

Je moet wel voldoen aan een aantal criteria. Zo moet je ingeschreven zijn in een school, regelmatig daar aanwezig zijn, de 

juiste verblijfstitel hebben, enz. Dit wordt niet door de pleegzorgdienst onderzocht, maar door de dossierbehandelaars van 

de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid. De pleegzorgdienst helpt je wél met je aanvraag. Je kan hiervoor 

contact opnemen met onze adminstratieve dienst. 

Veel studenten krijgen hun studietoelage pas uitbetaald in de loop van het academiejaar. De meeste kosten vallen echter 

in het begin van het academiejaar, zoals de aankoop van studieboeken of schoolmateriaal. Dit kan soms tot financiële 

moeilijkheden leiden. In afwachting van de uitbetaling van je studietoelage kan je een voorschot vragen. Je gaat hiervoor 

best langs bij de sociale dienst van jouw school.

Als je wil verder studeren in het hoger onderwijs, kan je ook andere ondersteuning krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld 

over:

 Gespreide/uitgestelde betaling van je studiegeld (= inschrijvingsgeld): als het moeilijk is om meteen het volledige

 studiegeld te betalen, kan je bij sommige hogescholen of universiteiten een gespreide of uitgestelde betaling vragen.

 Toelage: dit is een vorm van studiefinanciering waarbij  je het ontvangen bedrag niet moet terugbetalen. Deze toelage

 kan je sociale dienst of studentenvoorziening toekennen na onderzoek van je sociale en financiële situatie.

 Studielening: je kan soms een renteloze studielening afsluiten bij je sociale dienst of studentenvoorziening. Zo is er 

 bijvoorbeeld de 'Limburgse Studielening'. Bij de toekenning van de lening wordt er rekening gehouden met je studie

 en het (gezins)inkomen. Deze renteloze studielening betaal je terug na je studies.

 Studiesteun BJB: als je het door omstandigheden financieel moeilijk hebt om je hogere studies te voltooien, kan je ook 

 financiële ondersteuning vragen via het Fonds Dieter of het Fonds Tinne Boes van de Koning Boudewijnstichting. 

Meer info vind je op de website www.centenvoorstudenten.be.
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Statuut voor pleegzorgers

Sinds 1 september 2017 is er een nieuwe wet die het statuut voor pleegzorgers regelt in perspectiefzoekende en 

-biedende plaatsingen. De belangrijkste pijler is de samenwerking tussen ouders, pleegzorgers en pleegzorgdienst. 

Als pleegjongere sta jij altijd centraal. Concreet zal iedereen samen rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe ze het 

best kunnen samenwerken in jouw belang. Om dit vlot te laten verlopen, zal er samen met de pleegzorgdienst een 

afsprakennota worden opgemaakt. Op deze manier weet iedereen wat er verwacht wordt. Wat betekent dit statuut nu 

precies voor jou, je ouders en je pleegzorgers?

Je ouders beslissen over de 

belangrijke zaken in jouw leven. 

Deze zaken hebben te maken 

met je gezondheid, je opvoeding, 

je opleiding en je godsdienst of 

levensbeschouwing.

Je ouders hebben recht op 

persoonlijk contact met jou, tenzij 

dit niet goed voor je is.

Je ouders hebben recht op 

toezicht en informatie over jouw 

opvoedingssituatie.

Deze wet benadrukt het belang 

van een goede samenwerking en 

goede afspraken tussen je ouders 

en je pleegzorgers, iets wat in jouw 

belang is als pleegkind.

Je mag aan de rechter vragen

om gehoord te worden vóór er 

een beslissing valt.

Je hebt het recht op contact

met je ouders, tenzij dit niet 

goed voor je is.

Je mag contact blijven

houden met je pleeggezin 

als je langer dan een jaar bij dit 

pleeggezin verbleef en daarna 

terugkeert naar huis.

Je woont bij je pleegzorgers voor 

de duur van de jeugdhulpbeslissing.

Je pleegzorgers hebben het 

recht om dagelijkse beslissingen 

te nemen.

Bij het nemen van beslissingen 

moeten je pleegzorgers rekening 

houden met de basisprincipes die je 

ouders belangrijk vinden.

In noodsituaties mogen je 

pleegzorgers zelf beslissingen 

nemen, als je ouders niet te bereiken 

zijn. Zij moeten in zo'n situatie wel 

altijd de pleegzorgdienst op de 

hoogte brengen.

  
je ouders jij je pleegzorgers

*

*

*

*

*

*

*

*
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Wat zijn jouw rechten?

Drie algemene regels

Iedereen moet steeds doen wat voor jou het beste is

Iedereen moet handelen in jouw belang, maar wat ‘jouw belang’ precies is, staat nergens omschreven. Dat verschilt 

immers naargelang je situatie. Jijzelf, je ouders en de hulpverleners moeten samen beslissen wat ‘jouw belang’ is en wat 

dus het beste is voor jou.

Om je rechten te gebruiken, moet je bekwaam zijn

Je bent pas bekwaam, wanneer je zelf weet wat goed voor je is. Omdat je dat meestal pas weet als je wat ouder bent, 

zegt de wet dat je bekwaam bent als je meerderjarig (18 jaar) bent. Voor sommige zaken maakt de wet gelukkig een 

uitzondering, zodat je als jongere deze zaken toch zelf kan beslissen en doen.

Alle rechten zijn voor alle jongeren gelijk

Jongeren mogen niet anders behandeld worden omdat ze een meisje of jongen zijn, omdat ze een andere taal spreken, 

een andere cultuur of godsdienst hebben, omdat ze een handicap hebben, …
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Dit zijn jouw rechten!

Hulp krijgen!

Als je bij ons aanklopt, zullen we helpen waar we kunnen. Aarzel nooit om contact op te nemen met je pleegzorgwerker!

Duidelijke informatie

De intaker of pleegzorgwerker met wie je praat, moet je van bij het begin vertellen hoe hij/zij je wil helpen. Als je vragen 

stelt, moet hij/zij jou op een duidelijke en begrijpelijke manier een eerlijk antwoord geven. Soms is er dus ook iemand 

nodig om te vertalen.

Een bijstandspersoon
Wanneer je contact hebt met je pleegzorgwerker of iemand anders in pleegzorg, mag je steeds iemand meenemen die jij 

vertrouwt en waar jij je goed bij voelt. Deze persoon is dan je bijstandspersoon en zal je steunen waar het kan.

Zelf beslissen of je hulp krijgt of niet
Als je meerderjarig bent, mag je zelf beslissen of je hulp wil of niet. Wanneer je minderjarig bent, beslissen je ouders of 

de jeugdrechtbank hierover in jouw plaats. Het kan zijn dat je het wel goed vindt dat je hulp krijgt, maar dat je sommige 

voorstellen van je pleegzorgwerker niet ziet zitten. Dan mag je deze ook weigeren.



Graag meer info? 

Neem een kijkje in de brochures 'Mijn rechten in de integrale jeugdhulp' of 'Het zitemzo in de integrale jeugdhulp'. 

Respect voor je gezin
Als jij en je ouders willen samenblijven, kan alleen een jeugdrechter jullie van elkaar scheiden. Wanneer je niet samenleeft 

met je ouders, heb je recht op contact met hen (tenzij dit niet goed voor je is) en op informatie over hen.

Meepraten
Je mag je mening geven over de hulp die voorgesteld wordt of die je krijgt, en hierover meepraten en meebeslissen. Bij 

een gerechtelijke plaatsing zal de jeugdrechter vanaf 12 jaar - uitzonderlijk eerder - persoonlijk met je spreken voor hij een 

beslissing neemt (= gehoord worden). Als je voor de jeugdrechtbank moet verschijnen, heb je recht op ondersteuning van 

een advocaat. Elke uitnodiging hiervoor wordt via een deurwaarder op het adres van je pleegzorgers afgegeven.

Je dossier
Je pleegzorgwerker houdt een dossier bij over de hulp die je krijgt. Dit wordt ook na je plaatsing bewaard in een veilig 

archief, tot 30 jaar na je meerderjarigheid (= de wettelijke bewaartermijn). Je mag weten wat erin staat en gegevens 

toevoegen of verbeteren. Je mag je dossier inkijken (dit kan via je pleegzorgwerker), vragen dat sommige dingen die jij 

vertelt en die in je dossier staan, niet gelezen mogen worden door sommige mensen, en vragen dat je dossier vernietigd 

wordt na het einde van je plaatsing (enkel na de wettelijke bewaartermijn). Denk hier wel goed over na, want misschien 

wil je later je dossier toch nog eens inkijken. Je dossier wordt enkel gebruikt in het kader van pleegzorg. Sommige 

elementen moeten we doorgeven aan de Vlaamse Overheid, voor onderzoek over kinderen in pleegzorg. 

Privacy
Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, de mens en godsdienst. Je hebt ook recht op ruimte om jezelf te kunnen 

zijn. Je pleegzorgwerker, je pleegzorgers en ook je ouders moeten hiervoor respect hebben! Wij behandelen je gegevens 

met respect voor je privacy en de wetgeving daarrond. Dit staat uitgelegd in onze privacyverklaring.

Een goede behandeling
Je pleegzorgwerker en je pleegzorgers moeten op een positieve en respectvolle manier met je omgaan. Ze mogen je 

nooit op een wrede of vernederende manier behandelen of straffen.

klachten
Je mag een klacht indienen over de hulp die je krijgt of als je vindt dat je rechten niet nageleefd worden. 
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Privacy en sociale media

Jouw privacy is belangrijk!

De wet op privacy verbiedt foto's, video's of teksten van pleegkinderen als die gelinkt zijn aan het thema pleegzorg. 

Niemand mag jou in verband kunnen brengen met pleegzorg, als je dat niet wil. Er is ook nog een verschil tussen: 

 Vrijwillige jeugdhulp: jij mag in beeld gebracht worden, ook in de context van pleegzorg... 

   maar alleen als jij hiermee akkoord bent.

   én als jouw ouders (of de mensen die het ouderlijk gezag over jou uitoefenen) hiermee akkoord zijn. 

 Bij gerechtelijke jeugdhulp (als de jeugdrechtbank beslist heeft dat pleegzorg opgestart moet worden): jij mag in 

 beeld gebracht worden...

   maar sowieso nooit in de context van pleegzorg!

   én alleen als jij hiermee akkoord bent.

   én als jouw wettelijke vertegenwoordiger hiermee akkoord is. 

Jij én je omgeving moeten dus voorzichtig zijn als je foto's/video's plaatst op het internet en op sociale netwerksites, 

zoals Facebook, Instagram of TikTok. Vraag uitleg aan je pleegzorgwerker als je twijfelt over wat kan en niet kan. Vraag 

ook zeker onze brochure over sociale media.

Veilig op sociale media

Je komt uit de generatie die opgroeit met internet, smartphones en sociale media: handig én leuk, maar niet zonder 

gevaren. Sommige info wil je immers wel met vrienden delen, maar niet met ouders, collega’s of leraren, en al zeker niet 

met onbekenden. Door je privacy goed te beschermen, beslis je zelf welke info je met wie deelt. Dat is belangrijk, want 

sommige info kan ook tegen je gebruikt worden, wanneer ze in de verkeerde handen valt. Denk maar aan een filmpje van 

jezelf in een zatte bui of een gênante foto. Door je privacy te beschermen, kan je problemen als imagoschade, cyberpesten, 

afpersing, enzovoort vermijden. Enkele tips om een echte 'privacy attitude' te kweken: 

 Bescherm je online profiel. Je wordt best alleen vrienden met mensen die je kent. Veel mensen op sociale media zijn 

 immers niet wie ze beweren te zijn. Let daarom goed op vooraleer je iemand toegang geeft tot je profiel of je volglijst. 

 Gebruik ook zeker de privacyinstellingen van je account om te bepalen wie wat mag zien.

 Persoonlijke informatie hoort niet thuis op sociale media! Mensen die je kennen, weten toch al waar je woont of

 waar je naar school gaat. Deel ook nooit persoonlijke informatie van andere mensen zonder hun toestemming. 

 Kies een veilig wachtwoord en deel het met niemand. Gebruik voor verschillende apps en websites verschillende 

 wachtwoorden. Log uit als je het toestel verlaat. Gebruik steeds een veilige internetverbinding met virusbeveiliging.
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 Wees extra voorzichtig met het plaatsen van foto's! Ze kunnen gemakkelijk gekopieerd of doorgestuurd worden, 

 waardoor je controle verliest over je eigen informatie. Foto's geven ook veel prijs: waar je bent, met wie, dat je niet thuis

 bent, enzovoort. Bovendien is een foto een momentopname en zegt het weinig over de context. Een foto kan dus ook 

 makkelijk misbegrepen worden. Stuur foto's dus enkel naar mensen die je vertrouwt en stel je beveiliging streng in. 

 Sociale media bewaren alles, voor altijd. Soms is het niet eens mogelijk om iets te wissen. En zelfs als dit wel kan,

 blijft er altijd ergens een kopie staan. Denk dus goed na alvorens je iets plaatst, want het kan zijn dat je (toekomstige) 

 school of werkgever dit ooit te zien krijgt. Als je denkt spijt te krijgen over een post, plaats het dan niet. 

 Praat ook offline met elkaar! Dit heeft een grote meerwaarde, want communicatie is meer dan enkel woorden: het is

 ook lichaamstaal, intonatie, gezichtsuitdrukkingen... Als je rechtstreeks iemand aanspreekt, denk je ook meer na over 

 je woorden en de manier waarop je iets zegt. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of je een online bericht ook luidop in een

 grote groep zou zeggen. 
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Sparen

Zakgeld
Wanneer je niet thuis woont maar in een leefgroep, heb je recht op zakgeld. Ook bij pleegzorg is er een bedrag voor 

zakgeld toegevoegd aan de onkostenvergoeding die je pleegzorgers ontvangen. In overleg met je pleegzorgwerker 

kunnen er keuzes worden gemaakt over hoeveel zakgeld je krijgt. Er wordt dan onder meer rekening gehouden met je 

leeftijd en met hoeveel zakgeld de eigen kinderen uit je pleeggezin krijgen, als er die zijn.

Zichtrekening
Veel banken staan toe dat jongeren vanaf 12 jaar, met de toestemming van hun ouders of voogd, een zichtrekening 

openen. Ouders geven op die manier de toestemming aan hun kind om over het geld op de zichtrekening te beschikken, 

hiervan geld af te halen, betalingen te doen met hun bankkaart enzovoort.

De rekening staat op jouw naam en het geld dat erop staat, is wel degelijk jouw geld. Maar, hou er wel rekening mee dat 

ouders nog altijd het wettelijk beheer hebben over de goederen van hun kinderen, zolang ze minderjarig zijn. 

Zij mogen het geld op jouw rekening besteden, maar alleen als het in jouw belang is (bijvoorbeeld iets kopen voor jou, 

je studies betalen, het geld beleggen zodat het meer opbrengt, enzovoort). Daarnaast hebben ze het vruchtgenot. Dat 

betekent dat ze de interesten die uitgekeerd worden op de rekening, mogen opgebruiken.

Je pleegzorgers hebben in principe geen toegang tot de rekening op jouw naam. Dit kan wel, als ze het wettelijk beheer 

over de goederen hebben bij een perspectiefbiedende plaatsing. Van zodra de plaatsing zou stoppen, gaat het beheer weer 

terug naar je ouders.

Spaarrekening
Elke jongere kan op elke leeftijd zelf een spaarrekening openen, een zogenaamde jongerenspaarrekening. Vanaf de 

leeftijd van 16 jaar kan je ook zonder toestemming van je ouders geld van deze rekening halen. Dit bedrag is nog wel 

begrensd. Ook hier geldt dat je ouders, zolang je minderjarig bent, het wettelijk beheer hebben over deze rekening en dus 

het geld mogen besteden in jouw belang en het vruchtgenot hebben. Voor pleegzorgers geldt dit enkel als ze het wettelijk 

beheer hebben over de goederen bij een perspectiefbiedende plaatsing. Van zodra de plaatsing zou stoppen, gaat het 

wettelijk beheer weer over naar je ouders.
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Zijn pleegkinderen verzekerd?

Elke persoon, of die nu minder- of meerderjarig is, is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij veroorzaakt. 

Schade veroorzaak je meestal per ongeluk, door een fout te maken of door niet voorzichtig te zijn. Denk maar aan een 

voetbal die je door een raam schiet, of een kras op een auto omdat je te dichtbij hebt gefietst. 

Als je aansprakelijk bent, wil dat zeggen dat de schade jouw fout is, ook al heb je het niet opzettelijk gedaan. In het algemeen 

gaat men er vanuit dat een kind vanaf 12 jaar aansprakelijk kan zijn. Wie aansprakelijk is voor schade, moet die schade 

vergoeden. Bij minderjarigen worden in dat geval de ouders aangesproken, omdat het de ouders zijn die het vermogen 

van hun kind beheren. 

Meestal sluiten ouders een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af. Die staat beter bekend als de ‘familiale 

verzekering’. Door middel van deze verzekering wordt de aansprakelijkheid van de ouders en de minderjarige volledig 

gedekt. Dit wil zeggen dat de verzekering de schade betaalt.  

Let wel op! Schade die opzettelijk veroorzaakt werd, bijvoorbeeld bij een misdrijf of vandalisme, is niet verzekerd! Ook 

schade door gebruik van motorvoertuigen (een auto, een brommer, enzovoort) is niet verzekerd. 
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Andere pleegkinderen ontmoeten?

De jongerengroepen
Veel dingen worden een beetje gemakkelijker als je ze kan delen. Zo is dat ook met 'pleegkind zijn'. De ontmoetings-

groepen voor kinderen en jongeren van Pleegzorg Limburg vzw organiseren samen leuke activiteiten en maken 

heel wat plezier. Uiteraard kan je er ook je ervaringen in pleegzorg met elkaar delen. Dit kan je in alle vertrouwen, met 

jongeren die naar elkaar luisteren en elkaar écht begrijpen. 

Er zijn drie verschillende jongerengroepen, ingedeeld volgens leeftijd. De Heldenbende, van 8 tot 11 jaar, de Jongerengroep 

12+ en de Jongerengroep 17+. Heb je interesse en wil je weten wanneer de ontmoetingsgroep samenkomt? Laat dit dan 

zeker even weten aan je pleegzorgwerker! 

De participatieraad
Vanuit de ontmoetingsgroepen nemen ook enkele jongeren deel aan de participatieraad van Pleegzorg Limburg vzw. 

Deze raad geeft advies over de werking van de organisatie, vanuit hun eigen standpunt. Wat vind jij als jongere over onze 

werking? Wat kan beter? In deze raad zitten pleegkinderen en -jongeren, pleeggasten, ouders en pleeggezinnen.

Pleegjongeren
Pleegjongeren (www.pleegjongeren.be) is de website voor én door jongeren in pleegzorg. Hier vind je alles terug wat je 

moet weten als je in pleegzorg zit, zat of zal zitten. Je kan er volledig anoniem informatie opzoeken, vragen stellen en zelf 

bijdragen aan de inhoud van de website.
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Vragen? Wensen? Klachten?

Vragen? Wensen?
Als je vragen hebt, over wat dan ook, mag je die altijd stellen aan je pleegzorgwerker. Hij of zij zal steeds proberen jou een 

zo duidelijk mogelijk antwoord te geven. 

Maar ook jouw inbreng als pleegjongere is belangrijk! Heb je een idee over hoe we onze dienstverlening kunnen 

verbeteren, binnen jouw eigen begeleiding of in het algemeen? Al jouw suggesties zijn van harte welkom. Spreek je 

pleegzorgwerker aan!

Klachten?
Het kan natuurlijk zijn dat je op een of andere manier niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dat vinden we erg 

jammer, maar ook dan luisteren we graag naar jou en proberen we te helpen waar we kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 wanneer je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt.

 wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je moet leven in jouw pleeggezin.

 wanneer je hulpverleners, pleegzorgers of ouders geen rekening houden met jouw rechten in de integrale jeugdhulp.

 nog iets anders...

Jouw stem als pleegjongere telt! Het gaat immers om jouw opvoeding en toekomst. Wees dus niet bang om die stem 

aan ons te laten horen!  
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Bereikbaarheid tijdens de kantooruren


Onze kantooruren zijn van 9u00 tot 17u00. Alle pleegzorgwerkers zijn tijdens die uren rechtstreeks bereikbaar via hun 

mobiel nummer. Kan je jouw pleegzorgwerker toch niet bereiken? Dan kan je ook altijd ons algemeen nummer bellen. 

Indien het dringend is, zal onze onthaalmedewerker je doorverbinden met de pleegzorgwerker die permanentie heeft. 

Hij/zij kan toegang krijgen tot jouw dossier en kan je verder helpen. Directieleden, administratieve medewerkers 

en ondersteunende medewerkers kan je bereiken via het algemeen nummer. Let op: tijdens de schoolvakanties staat 

onder de middagpauze (van 12u30 tot 13u00) het antwoordapparaat op. We bellen je dan zo snel mogelijk terug.

Bereikbaarheid na de kantooruren
Noodsituaties komen ook voor buiten de kantooruren. Soms kan zo’n crisis voorspelbaar zijn. In dat geval spreek je best 

met je pleegzorgwerker af wat je moet doen en hoe je hem/haar kunt bereiken. 

In geval van een onverwachte noodsituatie kan je terecht op het mobiel nummer 0477 47 74 40 van onze wacht-

dienst. Let op: naar dit nummer kan je enkel bellen! Omwille van technische redenen (doorgeschakelde oproepen) zal een 

sms of bericht niet aankomen en dus niet beantwoord worden. De wachtdienst is op weekdagen bereikbaar van 8u00 tot 

9u00 en van 17u00 tot 22u00, in het weekend en op feestdagen doorlopend van 8u00 tot 22u00. Op 24 en 31 december is de 

wacht doorlopend bereikbaar van 8u00 tot 16u00, op 25 december en 1 januari van 9u00 tot 16u00.

bereikbaarheid / ernstige gebeurtenissen

Jouw pleegzorgwerker
Jouw pleegzorgwerker is in alle gevallen 

je eerste aanspreekpunt. Hij/zij heeft ook 

samen met jou deze brochure overlopen. Je 

kan zijn/haar gegevens hiernaast noteren:


Naam:  ...................................................................................

Voornaam:  .........................................................................

Gsm-nummer: .......................................................................................................

E-mailadres:  ............................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Onze contactgegevens

Wij zijn bereikbaar! 

 Pleegzorg Limburg vzw  www.pleegzorglimburg.be 

 Welzijnscampus 19/1

 3600 Genk  info@pleegzorglimburg.be

 Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00 

   facebook.com/pleegzorglimburg

 089 84 07 60  

 Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u00  @pleegzorglimburg

 0477 477 440 (noodsituaties)

 Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 9u00 en van 17u00 tot 22u00

 In het weekend en op feestdagen van 8u00 tot 22u00 

 Op 24 en 31 december van 8u00 tot 16u00, op 25 december en 1 januari van 9u00 tot 16u00

Nota's
Schrijf hier andere manieren waarop je je pleegzorgwerker kan bereiken (bv. Whatsapp of Facebook), contactgegevens 

van andere pleegjongeren, de gegevens van de ontmoetingsgroep of gewoon dingen om te onthouden.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
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