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JAARVERSLAG 2018
De werking van Pleegzorg Oost-Vlaanderen is gespreid over verschillende locaties in de 

provincie. Om zo bereikbaar mogelijk te zijn voor onze cliënten, hebben we kantoren in Aalst, 

Oudenaarde, Gent, Eeklo, Dendermonde en Sint-Niklaas.

De hoofdzetel is gehuisvest te Gent en staat in voor overkoepelende opdrachten en administratie. 

De contactadressen vind je terug achteraan in het jaarverslag.
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WAT IS PLEEGZORG?

Bij pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en de zorg 

over iemand uit een ander gezin. Dit verloopt onder begeleiding en in samenwerking met de 

ouders en andere betrokken hulpverleners. Een gezin kan een minderjarige (pleegkind/pleeg-

jongere) opvangen, maar evengoed een volwassene (pleeggast) met een beperking of met een 

psychisch probleem. 

VISIE

Pleegzorg Oost-Vlaanderen is een professionele organisatie die streeft naar optimale levens-

kwaliteit voor kinderen, jongeren en volwassenen in pleegzorg. Het is een pluralistische organi-

satie met respect voor ieders eigenheid, waarden, cultuur en levensbeschouwing. 

Pleegzorg werkt vanuit de krachten en mogelijkheden van pleegkinderen/volwassenen, ouders, 

pleegzorgers en hun netwerk.

Voor pleegkinderen staan continuïteit en een stabiele en veilige leefomgeving centraal om 

zo hun ontwikkeling en hechtingsrelaties te bevorderen. Om dit te bereiken is het nodig dat 

pleegzorg zo snel als mogelijk het perspectief van het verblijf kan uitklaren, in samenwerking 

met alle betrokkenen zodat kinderen weten waar ze zullen opgroeien. Dit geeft duidelijkheid aan 

de jongeren, hun ouders en pleegzorgers. De begeleider helpt om ouders, pleegzorgers en andere 

betrokkenen goed te laten samenwerken om zo tot gedeelde zorg en besluitvorming te komen: 

ook een gezamenlijke wereld draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van pleegkinderen.

Bij de volwassenen ligt de focus op het streven naar onafhankelijkheid, sociale participatie en 

hun algemeen welbevinden.

 Zowel pleegkinderen als volwassenen hebben inspraak in hun pleegzorgtraject.

We willen samenwerken met pleegzorgers die met een groot inlevingsvermogen kunnen 

opvoeden en die bereid zijn om in te zetten op verbondenheid met de familie van herkomst.

Bedankt pleeggezinnen, 

Ook dit jaar houden wij er aan al onze pleeggezinnen te danken. Zonder hun inzet kan pleegzorg 

eenvoudigweg niet bestaan. En ook de vele particuliere schenkers, verenigingen en instanties 

verdienen een welgemeende merci. 

We hopen dat dit jaarverslag een goed beeld geeft van onze werking in 2018. 

Veel leesplezier!

Giften zijn welkom

De toegekende subsidies volstaan niet om voor onze pleegkinderen en pleeggasten iets extra te 

doen, zoals een uitstap of bijkomende ondersteuning. Uw gift is dus van harte welkom. 

Dit kan door te storten op rekeningnr. BE 97 0017 1438 2949 van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, met 

vermelding van het woord ‘gift’. 

U ontvangt van ons een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro en meer. 

Johan Van der Sypt, directeur
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Werking

De opdracht van een dienst voor pleegzorg.

De belangrijkste opdrachten van een dienst voor pleegzorg zijn: het werven en screenen van 

gezinnen, zorgen voor een gepaste plaatsing voor minderjarigen en volwassenen met een 

beperking of psychisch probleem in pleeggezinnen en het begeleiden van alle betrokken partijen.

Waarom naar een pleeggezin? 

Ouders hebben soms tijdelijke problemen, waardoor hun kinderen niet thuis kunnen verblijven. 

Een korte of onderbroken opvang in een ander gezin kan dan soelaas brengen. 

De meeste vormen van pleegzorg zijn meer ingrijpend. Het betreft situaties waarbij een combi-

natie van problemen de ontplooiingskan sen van de minderjarige of de volwassene thuis ernstig 

in het gedrang brengen. Dit vraagt vaak een langer verblijf in een pleeggezin. 

De ouders van het pleeggezin noemen we pleeg zorgers. Dikwijls is het pleeggezin familie, of 

iemand uit de vrienden- of kennissenkring. Er zijn ook mensen die een minderjarige of een 

volwassene opvangen waarmee zij vooraf geen enkele band hadden. 

Welke soort opvang? 

Dat hangt af van de situatie. We werken met kort of langdurend verblijf, crisisopvang, onderbroken 

verblijf, weekend- en vakantieverblijf. In het vakjargon spreekt men over verschillende modules: 

ondersteunende pleegzorg, perspectiefzoekende pleegzorg, perspectief biedende pleegzorg en 

crisispleegzorg. 

Over wie gaat het? 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen vzw begeleidt het verblijf van baby’s, kleuters, lagere schoolkin-

deren en jongeren, ook van volwassenen met een beperking of psychisch probleem. Soms 

komen meerdere kinderen in hetzelfde pleeggezin terecht, bijvoorbeeld broers en zussen. Bij 

minderjarigen spreken we over een pleegkind, bij volwassenen spreken we over pleeggasten. 

1
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45% van de volwassenen wordt opgevangen binnen de eigen familie, 20% binnen het eigen 

sociaal netwerk, samen goed voor 65%. 

 

Criteria voor pleegzorg

In principe kan iedereen zich kandidaat stellen om pleegzorger te worden, maar enkele 
voorwaarden liggen wettelijk vast:

 je bent meerderjarig 

 alle meerderjarige gezinsleden kunnen een Uittreksel uit het Strafregister Model 2 
voorleggen 

 het pleeggezin beschikt over voldoende draagkracht 

 het gehele gezin staat achter de beslissing om een pleegkind/pleeggast op te vangen 

Volgende vaardigheden vinden we bij pleegzorgers heel belangrijk: 

 zorgen voor een gezamenlijke wereld – ouderschap en verantwoordelijkheid delen; 

 willen samenwerken met de dienst voor pleegzorg en met andere betrokkenen - open en 
duidelijk zijn in contacten; 

 pleegkinderen/pleeggasten helpen om een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen en 
tegemoet komen aan hun ontwikkelingsnoden; 

 de effecten van pleegzorg inschatten op de eigen situatie – kunnen omgaan met onvoorspel-
baarheid, tijdelijkheid en verlies; 

 respect opbrengen voor de waarden en keuzes van anderen.

Wie zijn onze pleeggezinnen? 

Pleegzorgers zijn geen supermensen. Het zijn wél mensen die een ernstig engagement aangaan, 

want een pleegkind of een pleeggast in je gezin opnemen is niet vrijblijvend. Er zijn ook een 

aantal wettelijke voorwaarden. Hierover lees je verder meer. 

In een aantal situaties heeft het pleeggezin geen enkele band met het kind of de jongere. We 

noemen dit een bestandsgezin. In 2018 begeleidden we 32% van de minderjarigen in een 

bestandsgezin. Het gezin geeft aan welk aanbod het wil doen (vb. leeftijd van het kind, soort 

opvang, aantal kinderen, …). De nood aan mensen die bereid zijn om een pleegkind tijdelijk in 

hun gezin op te nemen is zeer groot. En dat geldt evenzeer wanneer het gaat om een volwas-

sene met een beperking of psychisch probleem. 35% van de pleeggasten verbleef in 2018 in een 

bestandsgezin. 

Jaar na jaar merken we een stijging in het aantal situaties waarbij het pleeggezin wél al een 

relatie heeft met het kind. Het zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren. Dit noemen 

we een familie- of netwerkgezin. Ook met deze pleeggezinnen bespreken we hun inzet voor 

betrokken minderjarige en maken we samen een inschatting over hun engagement. In 2018 

verbleef 51% van de minderjarigen bij eigen familie en 17% binnen het ruimer netwerk van het 

pleegkind. Dit betekent dat in 2018 in totaal 68% van de minderjarigen in een familie-of netwerk-

gezin verbleef.

8 9

PLEEGGEZIN - Minderjarigen PLEEGGEZIN - Volwassenen



11

Hoe verloopt de screening van een bestands(pleeg)gezin?

Vooraleer we een kind aan een pleeggezin toevertrouwen, moeten we het pleeggezin goed 

kennen. Wij streven ernaar om gezinnen optimaal te informeren over pleegzorg. 

Op verschillende locaties in de provincie organiseren we geregeld info-momenten over 

pleegzorg. Daar brengen we een eerste uitleg over de verschillende aspecten van pleegzorg: wat 

is pleegzorg, welke vormen van pleegzorg zijn er, welke administratieve veranderingen brengt 

dit met zich mee, welke thema’s bespreken we tijdens de screening,… 

In 2018 organiseerden we 20 info-avonden. Er waren 256 gezinnen aanwezig. 

88 gezinnen lieten weten dat ze aan de screeningsprocedure wilden deelnemen. 

12 gezinnen startten een screening met een aanbod voor minderjarige vluchtelingen. 

De screening begint met een verkennend gesprek aan huis. Tijdens dit gesprek betrekken we 

ook de kinderen of andere inwonende personen. 

Daarna volgen vijf bijeenkomsten in groep. Meerdere kandidaat-pleegzorgers komen samen 

met een medewerker en ervaringsdeskundigen (pleegzorger, eigen kind, pleegkind…). Naast 

deze bijeenkomsten voeren we ook verschillende individuele gesprekken op de dienst voor 

pleegzorg. Ook voor de kinderen van de gezinnen voorzien we een vormingsmoment.

Tijdens de screeningsprocedure bespreken we een aantal thema’s die cruciaal zijn binnen 

pleegzorg: hechting, trauma, verlies en rouw, familiegeschiedenis (geschiedenis van de pleegzor-

gers), loyaliteit en identiteit, opvoeding en moeilijk gedrag, en stopzetting van het verblijf. Zo leren 

wij de gezinsleden kennen en kunnen zij beter inschatten of de opvang van een pleegkind aan 

hun verwachtingen tegemoetkomt. Het gebeurt regelmatig dat zij hun oorspronkelijk aanbod 

duide lijker afbakenen of wijzigen. 21 gezinnen beslisten om hun aanbod (voorlopig of definitief) 

in te trekken.

De screening wordt afgerond met een laatste individueel gesprek, waarin de afspraken en het 

aanbod (leeftijd, geslacht, aantal pleegkinderen dat kan opgevangen worden, wenselijke duur 

van de pleegzorgsituatie…) van het pleeggezin vastgelegd worden. 

 In 2018 konden we een beroep doen op 44 nieuwe pleeggezinnen. Daarnaast kwamen er ook 

5 gezinnen beschikbaar voor de niet begeleide minderjarige vluchtelingen.

Bijna alle nieuwe pleeggezinnen willen maximum 1 pleegkind opvangen. Het merendeel van de 

gezinnen wil het liefst starten met een heel jong kind. Bijna de helft van de nieuwe bestandsge-

zinnen verkiest langdurige pleegzorg. 

Voor volwassenen werden in 2018 geen nieuwe bestandspleeggezinnen gescreend. De volwas-

senen die in een bestandsgezin opgevangen worden, verbleven daar reeds als kind. 

Hoe worden kinderen en volwassenen bij ons aangemeld? 

Een vraag kan op verschillende manieren bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen binnenko men: 

Soms nemen ouders, of hun vertrouwenspersoon, of een andere hulpverlener contact op met 

ons. Ouders hebben tijdelijke problemen, waarvoor een oplossing op korte termijn in het vooruit-

zicht is. Vaak biedt een korte of onderbroken opvang al soelaas. 

De meeste vormen van pleegzorg echter zijn meer ingrijpend en zijn niet rechtstreeks toegan-

kelijk. In dat geval worden wij gecontacteerd door de Integrale Toegangspoort of door de jeugd-

rechtbank. Het gaat om situaties waarbij een combinatie van problemen de ontplooiingskan sen 

van de minderjarige of de volwassene ernstig in het gedrang brengt. 

In 2018 werden 395 nieuwe begeleidingen gestart: 379 voor minderjarigen en 16 voor 

volwassenen.
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Na de aanmelding

Als we een vraag ontvangen voor bestandspleegzorg, bespreken we eerst of pleegzorg wel het 

juiste antwoord is. Daarna onderzoeken we onder welke voorwaarden het kind in een gezin kan 

verblijven. Pas dan kijken we of er een geschikt gezin voorhanden is. 

Als een pleeggezin in aanmerking komt, maken we concrete afspraken en wordt het verblijf 

voorbereid met alle betrokkenen: het kind, de ouders (familie), het pleeggezin, de verwijzende 

instantie, de medewerker van de dienst, … 

In heel wat situaties is de familie of iemand uit het eigen netwerk bereid om een pleegkind of 

pleeggast op te nemen in hun gezin.. 

Bij de minderjarigenwerking merken wij een sterke groei van netwerkpleegzorg. Het kind verblijft 

gewoonlijk al een tijdje in het pleeggezin. Gedurende de eerste zes maanden maken we samen 

met de pleegzorgers een inschatting over de impact hiervan op hun gezin en op de ontwikkeling 

van de minderjarige. We bespreken tevens verscheidene thema’s (opvoeding, samenwerking, 

loyaliteit,…). Samen met de ouders, de jongere, het pleeggezin en andere mensen die belangrijk 

zijn in het leven van de jongere, overleggen we hoe de begeleiding er kan uitzien. We bekijken 

ook samen hoe we met andere diensten kunnen samenwerken. In die eerste periode werken we 

met twee medewerkers in het gezin: een netwerkobservator en een begeleider. Na zes maanden 

bespreken we onze bevindingen. Mogelijks schatten we in dat er naast de begeleiding (tijdelijk) 

extra zorg nodig is (bv. intensievere opvoedingsondersteuning, een vorming voor pleeggrootou-

ders, samenwerking met andere externe hulp).

Na deze periode van observatie en advies stopt de netwerkobservator en werkt de begeleider 

verder met het pleeggezin.

In 2018 heeft Pleegzorg Oost-Vlaanderen in het totaal 1733 pleegkinderen (856 jongens en 877 

meisjes) en 130 pleeggasten begeleid (72 mannen en 58 vrouwen). 

Voor de minderjarigen werkten we daarvoor samen met 1335 gezinnen, voor de volwassenen 

konden we rekenen op 119 gezinnen. 

12 13
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Welke vormen van pleegzorg bestaan er?

Crisispleegzorg: er is onmiddellijk een uithuisplaatsing nodig. Er is weinig tijd voor overleg, en 

nauwelijks kans tot voorbereiding. De opvang duurt in principe heel kort: van enkele dagen tot 

maximum twee weken. 

Ondersteunende pleegzorg: kortstondig verblijf in een pleeggezin om vb. een weekend, een 

vakantie of een acute nood op te vangen. Het gaat om een tijdelijke ondersteuning van het gezin 

van oorsprong of het is een aanvulling op een verblijf in een voorziening. 

Perspectiefzoekende pleegzorg: gedurende een periode van zes maanden (2 maal verlengbaar 

tot maximum anderhalf jaar) wordt gezocht naar een passende en meer definitieve oplossing. Dit 

kan zijn: terugkeer naar huis, naar een voorziening, zelfstandig wonen… of een langdurig verblijf 

in een pleeggezin. 

Perspectiefbiedende pleegzorg: hier gaat het om een langdurig (meer dan zes maanden) 

verblijf in een pleeggezin. Men kiest hiervoor wanneer een terugkeer naar huis niet in het belang 

is van het pleegkind of pleeggast.

Hoe begeleiden we?

Een plaatsing brengt in een gezin heel wat veranderingen teweeg. 

Een medewerker van Pleegzorg Oost-Vlaanderen loodst het pleeggezin door het doolhof van 

administratieve regelingen: kinderbijslag, ziekenkas, domicilie, dagvergoeding, bijzondere 

kosten, familiale verzekering, … 

Daarnaast voorzien we een vaste begeleider. Die komt regelmatig aan huis om het verloop van 

de plaatsing te bespreken en het pleeggezin te ondersteunen. Zijn er moeilijk heden? Dan staat de 

begeleider het pleeggezin met raad en daad bij. 

De begeleider tracht ook een vertrouwensrelatie met het pleegkind of de pleeggast op te bouwen, 

zodat deze zich veilig kan voelen om vrijuit te spreken over de dingen die hem bezighouden. De 

begeleider werkt actief naar samenwerking met de familie en met andere belangrijke betrokke-

nen. De begeleider pleegt, waar nodig, overleg met de ouders, familie, school, therapeut, andere 

hulpverleners,… 

Het spreekt vanzelf dat er in de begeleiding andere accenten gelegd worden wanneer het gaat 

om een plaatsing van een minderjarige dan wel van een volwassene. 

Bij een kind of jongere zal de begeleider zich sterk toeleggen op de opvoeding en ontwikkeling 

binnen de driehoek kind-ouders-pleeggezin. 

Bij een volwassene ligt de focus van de begeleiding meer op het maximaal participeren van de 

pleeggast aan de samenleving. 

1514 15
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Hoe eindigt een plaatsing? 

In 2018 werden 681 modules beëindigd: 652 bij de minderjarigen en 29 bij de volwassenen. 

Dit betekent echter niet altijd een stopzetting, maar in heel wat situaties ging het om een 

overgang naar een andere vorm van pleegzorg (vb. overgang van crisispleegzorg naar 

perspectiefzoekende pleegzorg …). 

Bij de minderjarigen waarvan de plaatsing effectief stopgezet werd…..

 24% van de pleegkinderen ging terug naar huis of naar familie. 

 ging 46% van hen terug naar huis of naar familie. 

 ging 7% van de pleegkinderen na afloop van het verblijf zelfstandig wonen, al dan niet met 
begeleiding. 

 bleef 16% van de pleegkinderen in het pleeggezin (vb. nadat het dossier officieel werd 
afgesloten,…). 

 bleek bij 16% een overplaatsing naar een Begeleidingstehuis of een Onthaal-, Oriëntatie- of 
Observatiecentrum nodig. 

 kende 15% van de dossiers een ander vervolg.

16

NA DE PLAATSING - Minderjarigen NA DE PLAATSING - Volwassenen

Het perspectief van volwassenen die in een pleeggezin verblijven is wezenlijk verschillend van 

dat van een minderjarige. Het gaat immers om mensen met een handicap en/of psychische 

problematiek en het verblijf is meestal langdurend. 

1 gast ging terug naar huis, 8 gasten verhuisden naar een residentiële woonvorm of internaat 

(waarvan 1 in combinatie met ondersteunende pleegzorg), 1 gast overleed, van 4 gasten is niet 

gekend waar ze na pleegzorg terechtkwamen, 5 volwassenen gingen (naar een vorm van 

begeleid) zelfstandig wonen.

Op 31/12/2018 liep de begeleiding nog verder voor 1510 minderjarigen en voor 113 volwassenen. 
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 En er is meer…
Het aanbieden van een kwaliteitsvolle hulpverlening blijft onze eerste zorg. Dit betekent dat we 

ons niet beperken tot onze kernopdracht, maar met een open blik kijken naar de evoluerende 

maatschappelijke noden. Met diverse projecten en vernieuwende werkvormen spelen we hier 

op in. Enkele voorbeelden: 

Project ‘Geef de wereld een thuis’

2018 was het laatste jaar dat het project ‘Geef de Wereld een Thuis’ voor pleegzorg voor niet 

begeleide minderjarige vluchtelingen door Jongerenwelzijn werd ondersteund. Deze vorm van 

pleegzorg heeft inmiddels een wezenlijke plaats ingenomen in de werking van onze dienst. De 

voorbije drie jaar betrof gemiddeld 10% van de nieuwe pleegzorgsituaties een niet begeleide 

minderjarige vluchteling. 

Ook hier zien wij de voorbije drie jaar een verschuiving van bestandspleegzorg naar 

netwerkpleegzorg.

Tegelijk blijft er een tekort in het aanbod van bestandspleeggezinnen, onder meer voor de ‘directe 

plaatsingen’ van jonge vluchtelingen (tot 14 jaar). Deze worden bijna onmiddellijk na aankomst in 

België in een pleeggezin opgevangen. We werken hiervoor samen met Minor Ndako als gespe-

cialiseerde dienst in de opvang van niet begeleide minderjarige vluchtelingen.

Steeds meer ervaren we sterke parallellen met de reguliere werking. Het uitbouwen van een 

perspectief, inzetten op ontwikkeling van de jongere en contextgericht werken zijn ook hier de 

grote aandachtspunten. Uiteraard zijn er wezenlijke accentverschillen. Het begeleidingswerk 

richt zich op thema’s als ontworteling en onzekerheid, omgaan met trauma en verlies, identiteits-

ontwikkeling en acculturatie, migratieachtergrond en loyaliteit. 

We zetten in op inhoudelijke versterking door aanwerving van ervaringsdeskundigen, opleiding 

van medewerkers in de Mindspring methodiek,… 

18 1919
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De praktijk van het begeleiden van niet begeleide minderjarige vluchtelingen in pleegzorg wordt 

mede bepaald door maatschappelijke tendensen zoals gezinshereniging en het spanningsveld 

tussen jeugdhulp en migratiecontrole. Begeleiden van deze jongeren in voortgezette hulpver-

lening stelt ons voor een bijzondere uitdaging. Deze thema’s dwingen ons om inhoudelijk te 

verdiepen, samenwerkingsverbanden te versterken, zowel regionaal als boven provinciaal.

Participatie 

We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen binnen pleegzorg feedback kunnen geven en 

meepraten over thema’s die zij waardevol vinden.

Elk jaar organiseren we daarom ontmoetingen en activiteiten. In 2018 tellen we er maar liefst 

meer dan 50, gespreid over de verschillenden ontmoetingsgroepen. 

Voor pleegkinderen organiseerden we in vakantieperiodes een activiteit rond een thema 

(Valentijn, Halloween, sinterklaas). Enkele kinderen namen gedurende de eerste week van juli 

deel aan een theaterworkshop, georganiseerd in samenwerking met vzw De Conventie. 

Onze pleegjongeren zijn actief! Naast ontmoeting, bespraken zij ook inhoudelijke thema’s, zetten 

zij zich opnieuw in voor de Warmste Week,… In 2018 is naast de jongerengroep uit Dendermonde, 

een tweede jongerengroep gestart in Gent. 

De oudergroep kwam geregeld samen. Zes ouders werkten mee aan het boek ‘Voor altijd mijn 

kind’ van Nancy Leysen, met getuigenissen van ouders met een kind in pleegzorg. 

Naast de vergaderingen van de ontmoetingsgroep, kwamen pleegzorgers ook bijeen gedurende 

een ‘praatcafé’, een maal in Drongen en een maal in Sint-Niklaas.

De pleeggasten werkten ook in 2018 weer enthousiast aan hun tijdschriftje. 

Voor alle minderjarige vluchtelingen en hun pleeggezin was er in maart en in oktober een 

ontmoetingsmoment. 

Ook voor de pleeggrootouders waren er ontmoetingsmomenten voorzien, zowel in Gent als in Aalst.

In 2018 vonden er twee participatieraden plaats. In het najaar was er aansluitend een participa-

tiedag waarop iedereen was uitgenodigd.

Zowel ouders, pleegzorgers, pleegjongeren als pleeggasten namen deel aan de respectievelijke 

dialoogdagen georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen.

Bezoekersruimte 

Ook al woont een kind in een pleeggezin, ouders en familie blijven een belangrijke rol spelen in 

zijn of haar leven. Telkens bekijken we op welke manier het contact tussen het kind en zijn ouders 

kan geregeld worden. Meestal wordt er een bezoekregeling uitgewerkt waarbij het kind naar 

huis gaat (vb. woensdagnamiddag, tijdens het weekend …), of komen de ouders op bezoek in het 

pleeggezin. In sommige omstandigheden is een dergelijke regeling niet haalbaar of aangewezen. 

De bezoekersruimte wil in eerste instantie een veilige plek zijn waar het contact tussen ouders 

en kind kan groeien, onderhouden of hersteld worden. In de bezoekersruimte krijgen ouders de 

ruimte om hun ouderrol (opnieuw) op te nemen. Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten 

in een huiselijke sfeer, waar ze gestimuleerd worden om op een positieve manier met elkaar om 

te gaan. Medewerkers kunnen ondersteunen, aanmoedigen of bijsturen.

Om het mogelijk te maken dat ouders (of familie) en kinderen elkaar blijven zien, hebben we op 

vijf locaties in Oost-Vlaanderen (Drongen, Eeklo, Oudenaarde, Aalst en Sint-Niklaas) een bezoe-

kersruimte: gezellig gemeubileerd, met speelgoed en de mogelijkheid om samen iets te eten, 

samen te spelen … 

In 2018 konden dankzij de bezoekersruimte, 209 kinderen wekelijks, maandelijks, tweemaande-

lijks,… contact hebben met hun ouders, grootouders, zussen of broers. De meeste kinderen zijn 

jonger dan tien jaar, de grootse groep is jonger dan zes jaar.
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Public relations en andere acties

Zonder de enorme inzet van onze talrijke pleeggezinnen om kinderen, jongeren en volwassenen 

op te vangen, zou pleegzorg niet kunnen bestaan. Maar… nog steeds zijn er te weinig pleeggezin-

nen om een antwoord te bieden aan alle vragen. Daarom zetten we pleegzorg zo goed mogelijk 

in de kijker met diverse PR-acties, zowel interprovinciaal als provinciaal.

Begin 2018 werd met de uitloper van de ‘Doneer-je-sportclub’ actie, waarbij sportclubs een 

spandoek van pleegzorg op hun terrein(en) ophingen en onze flyers verspreidden, de eindspurt 

ingezet van onze samenwerking met de Rode Duivels. 

Een tiental Oost-Vlaamse scholen organiseerden in het kader van het ‘Duivelse plus school’ 

project enkele mooie en opvallende acties in en rond de school. Begin juni kregen de winnende 

scholen elk twee Rode Duivels op bezoek. Als apotheose van het sociaal partnerschap met de 

Rode Duivels waren 1200 pleegzorgers en pleegkinderen midden juni aanwezig op de laatste 

oefenmatch tegen de Costa Rica. De avond werd afgesloten met een echt kippenvelmoment: 

400 pleegkinderen kregen samen met de Rode Duivels een staande ovatie in het Koning 

Boudewijnstadium.

‘Doneer-je-autodeur’ werd een grote campagne met autostickers en –magneten, bumperkle-

vers, bakfietsstickers en zadelhoesjes. Enkele gemeenten doneerden hun wagenpark en Cambio 

deelde een maand lang niet alleen hun wagens, maar ook hun achterruit. 

Tijdens de zomervakantie verdeelden we op speelpleinen meer dan 1000 frisbees aan kinderen 

en flyers aan hun ouders. 

In het begin van het schooljaar werd de ‘Doneer-je-schoolhek’ actie nieuw leven ingeblazen: een 3
23
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25-tal Oost-Vlaamse scholen hing een spandoek aan hun schoolhek en gaf een flyer mee aan hun 

leerlingen. Daarmee staat de teller voor deze actie op 125 deelnemende scholen. 

In de Week van de Pleegzorg werden pleeggrootouders extra in de bloemetjes gezet en bedankt 

voor hun inzet. Daarnaast gingen een tiental jeugdbewegingen aan de slag met pleegzorgmate-

riaal om de werving van kandidaat pleeggezinnen te ondersteunen.

Naar jaarlijkse gewoonte waren we aanwezig op de Gentse feesten (deze keer met een heus 

doolhof), op de Vredefeesten te Sint-Niklaas, op beurzen…

Onze wervingskaartjes, waarop we onze infomomenten aankondigen, zijn in 2018 voor het eerst 

massaal ingezet: zo’n 20.000 stuks werden verspreid op scholen, allerlei openbare plaatsen, in 

winkels, bij huisartsen, apothekers,… 

Specifieke acties werden opgezet in het kader van onze zoektocht naar cultuur sensitieve pleeg-

zorgers, crisispleeggezinnen, pleeggezinnen voor volwassenen.

We startten twee samenwerkingsprojecten - met VZW Lia en met CKG Sloeberhof - met het oog 

op het inzetten op netwerkwerving. 

Voor de tweede keer mochten we het label ‘Pleegzorggemeente’ uitreiken. Vijf jaar nadat 

Sint-Niklaas als eerste gemeente dit label ontving omwille van hun bijzonder engagement ten 

aanzien van pleegzorg, viel de eer nu te beurt aan Stekene. 

Met onze ‘pleegzorgsterren’, het thema van de pleeggezinnendag 2018, konden we genieten van 

creatieve bijdragen van pleegkinderen, pleeggasten en pleegzorgers, en een optreden van de 

Ketnetband als kers op de taart. De pleeggezinnendag is een gelegenheid om al onze pleegge-

zinnen te danken voor hun inzet. Zij zijn namelijk een cruciale factor in het welslagen van een 

plaatsing.
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www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Contact
Regio  Regio Regio 
Gent-Eeklo Waas & Dender Zuid Oost-Vlaanderen

Stapelplein 28 Heidepark 13 Kortrijkse Heerweg 7
9000 Gent 9200 Dendermonde 9700 Oudenaarde
Tel: 09 223 90 99 Tel: 052 21 40 62 Tel: 055 20 72 29

Visstraat 14 Hoogkamerstr. 337A Kerkhoflaan 58
9900 Eeklo 9140 Temse 9300 Aalst
 Tel: 03 555 18 00 Tel: 053 77 30 30
verantwoordelijke verantwoordelijke verantwoordelijke:
Walter Leenders Helmut De Graeve Anneleen De Roo

Voor kandidaat-pleeggezinnen en voor aanmeldingen van begeleidingen: 

Tel: 0471 91 91 02 of info@pleegzorgoostvlaanderen.be

HOOFDZETEL

Stapelplein 28, 9000 Gent

Tel: 09 223 90 99, Fax: 09 245 27 21
Directeur: Johan Van der Sypt

hoofdzetel@pleegzorgoostvlaanderen.be 
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