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Graag willen we 

iedereen bedanken 

voor de constructieve 

samenwerking in dit 

buitengewoon en zwaar jaar.

In het bijzonder bedanken 

we alle pleegzorgers om dag in 

dag uit het hoofd te bieden aan 

alle beslommeringen die 

op hen afkomen. 

Bedankt!

Johan Van der Sypt

Algemeen Directeur

Pleegzorg Oost-Vlaanderen VZW

Pleegzorg is een samenwerking …

… tussen ouders, pleeggezinnen, begeleiders en consulenten … 

Het engagement van al deze betrokkenen om samen een traject te bewandelen, maakt het mogelijk om pleegkinderen, 

-jongeren en pleeggasten de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen en waar zij recht op hebben. 

2020 - een bijzonder jaar

Ons leven werd in 2020 volledig overheerst door de coronapandemie en de vele maatregelen om het virus in te dijken. 

Covid-19 had ook een grote impact op onze werking en op de situatie van pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen 

en ouders.

Enkele voorbeelden:

 - Begeleidingsgesprekken mochten niet meer fysiek doorgaan. Onze teams en gezinnen leerden dit in 

    een ijltempo online doen. 

 - Net als de medewerkers van pleegzorg moesten ook pleeggezinnen van thuis werken. 

    De combinatie met (pleeg)kinderen die thuis online onderwijs volgden, was niet altijd evident. 

 - Bezoeken aan ouders werden tijdelijk opgeschort omdat verplaatsingen niet mogelijk waren of 

    omdat ze geen deel uitmaakten van de bubbel. 

We bleven als organisatie telkens opnieuw zoeken naar passende oplossingen voor iedereen.
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 Mijn broer en ik
“Toen papa overleed had mama het heel moeilijk. Ze kon het allemaal niet 

meer aan. Ik was toen elf jaar, mijn broer zeven. Af en toe vergat mama ons op 
te halen na school. Ze verloor haar werk en kwam haar bed bijna niet meer uit. 
Even later ging het helemaal fout. Na verscheidene opnames in het ziekenhuis 
werd ze uiteindelijk voor langere tijd opgenomen in de psychiatrie. Sindsdien 
woon ik al drie jaar samen met mijn broer in een pleeggezin. Met mama gaat 
het stilaan beter, maar of ze ooit terug sterk genoeg zal zijn om ook voor ons 
te zorgen, is nog niet duidelijk. Gelukkig zien we elkaar regelmatig en dat 
vinden mijn broer en ik heel fi jn!”

Stan, veertien jaar

Kinderen opvoeden is voor elke ouder een uitdaging. Dit kan door omstandigheden te moeilijk worden. 

Pleegzorg biedt een oplossing als ouders tijdelijk niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen. 

Een pleeggezin neemt dan voor korte of lange tijd de opvoeding geheel of gedeeltelijk over. 

Zo krijgen kinderen optimale ontwikkelingskansen. 

Er zijn ook pleeggezinnen die volwassenen met een handicap of met een psychische kwetsbaarheid in 

hun gezin opnemen. Sommige pleeggasten wonen  heel lang in een gastgezin. Anderen verblijven er voor 

één of meerdere korte periodes. 

Cijfers 2020 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen begeleidde in de loop van 2020 …

 2.004 unieke situaties van kinderen en jongeren 

 en 161 pleeggasten

… die gedurende een korte of langere tijd in een pleeggezin woonden.

We hebben 500 nieuwe begeleidingen gestart in 2020: 464 begeleidingen van minderjarigen 

en 36 begeleidingen van pleeggasten. 288 plaatsingen werden tijdens het jaar beëindigd: 

272 bij de minderjarigen en 16 bij de volwassenen. 

Op 31 december 2020 liepen er …

 1.735 plaatsingen van kinderen en jongeren 

 148 plaatsingen van volwassenen

… in 1.456 pleeggezinnen.4 5



Netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg

We onderscheiden twee soorten pleegzorg: netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg. Als er vooraf geen band is tussen 

een pleegkind of pleeggast en het pleeggezin spreken we over ‘bestandspleegzorg’. Vooraleer we een kind aan een pleeggezin 

toevertrouwen, leren we het pleeggezin goed kennen. We zorgen er ook voor dat we hen goed informeren over wat het inhoudt 

om pleeggezin te zijn. Dat doen we gedurende een ‘screeningstraject’.  

Jaar na jaar merken we in onze werking een groei van het aandeel ‘netwerkpleegzorgers’. Familie of mensen uit het bredere 

netwerk zoals buren, vrienden, leerkrachten,… nemen dan de zorg op. Soms woont het pleegkind of de pleeggast al een tijdje in 

het netwerkgezin maar is er extra ondersteuning nodig. Dan bekijken we wat de sterktes en aandachtspunten zijn van het gezin. 

Op die manier kunnen we doelgericht de juiste begeleiding inschakelen. 

De laatste jaren zetten we meer in op netwerkverkenning. We gaan actief in het netwerk op zoek naar een gezin dat 

voor de (tijdelijke) opvang kan instaan. 

Alle gezinnen krijgen ondersteuning van een begeleider. 

We ontwikkelden een vormingsreeks rond thema’s waar elke pleegzorger mee te maken krijgt. 

Netwerkgezinnen worden een steeds belangrijkere groep binnen de werking van pleegzorg. 

Met een stijging van 2 à 3 % ten opzichte van 2019, zet de trend van de voorbije vijf jaar zich verder door. 
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Eind 2020 verbleven 1.735 kinderen 

in een pleeggezin. 32 % van hen 

verbleef in een bestandsgezin, 

52 % in het familiaal netwerk en 

16 % in het sociaal netwerk.

52%

Bestandsgezin
Netwerkgezin - familie
Netwerkgezin - sociaal netwerk

32%

16%



71% 82%

Pleeggrootouders

Veel van onze pleegkinderen en -gasten verblijven bij hun grootouders. 
We spreken over 29% van de pleegkinderen en 18% van de pleeggasten. 

Wij schenken binnen onze werking extra aandacht aan deze bijzondere groep 
pleegzorgers. We bieden hen extra ondersteuning met het programma ‘Grootouders 
in Pleegzorg’. We gaan daarbij dieper in op de specifieke positie waarin grootouders zich 
als pleegzorgers bevinden. Door hen samen te brengen, vinden zij steun en erkenning 
bij elkaar. We helpen hen begrijpen welke dynamieken er in zo’n pleegzorgsituatie spelen.

Verblijf bij grootouders 

Pleegkinderen

Pleeggrootouders
Andere pleegzorgers

Pleeggasten

Wij zorgen voor       
 onze kleinzoon
“Jeroen woont al sinds zijn geboorte 
bij ons. Onze dochter was nog heel 
jong toen ze zwanger werd. Het was 
logisch dat zij samen met Jeroen bij 
ons bleef wonen. Nu zoekt ze zelf 
haar weg terwijl Jeroen verder bij 
ons zal opgroeien. Een tijd geleden 
voelden we aan dat we die zorg 
niet alleen zouden aankunnen. 
Nu we begeleid worden, zijn we 
wat geruster.” 

Elisa, grootmoeder van Jeroen
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29% 18%



Pleeggasten

Eind 2020 begeleidden we 148 volwassenen. Dit is een stijging van 12% in vergelijking met 

het jaar ervoor. De meeste pleeggasten verblijven in een netwerkgezin: 72% van hen kan 

terecht in het familiaal of sociaal netwerk.

Voor veel pleeggasten, die nu begeleid worden door het volwassenenteam, was pleegzorg 

niet nieuw. De helft van hen stroomde door vanuit onze minderjarigenwerking. 

Om een vlotte overgang van deze jongeren naar ‘pleegzorg voor volwassenen’ 

te garanderen, schenken we extra aandacht aan overleg en afstemming tussen 

deze twee deelwerkingen. 
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    Mijn tante
“Mijn tante is 38 jaar maar kan 
niet alleen wonen omdat ze een 
verstandelijke handicap heeft. 
Tante Anna kan ineens heel boos 
worden als iets haar niet lukt. 
Gelukkig duurt dat nooit lang. 
Als mijn vriendinnen bij ons 
thuis komen, is ze altijd meteen 
beste maatjes met hen. 
Soms dansen we, vaak op haar 
favoriete muziek. Ik heb nooit 
anders geweten dan dat tante 
Anna bij ons inwoont, ze is 
gewoon een deel van ons gezin.”
Lise, 16 jaar

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90 110 114 123 121 132 148



12 13

Cultuursensitieve pleegzorg

We spreken over cultuursensitieve pleegzorg als minimaal 

één van de ouders of pleegzorgers van het pleegkind of de pleeggast 

in het buitenland geboren is. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen hierin een specifieke groep. 

Er blijven kinderen op de vlucht in ons land aankomen, alleen, zonder hun ouders 

of andere volwassenen die zich over hen ontfermen. Door de opvang in een gezin kunnen ze 

de best mogelijke zorgen en ontwikkelingskansen krijgen. We blijven dan ook op zoek naar 

kandidaat-pleeggezinnen die deze groep kinderen en jongeren een veilige thuis willen bieden. 

Van de 1.735 minderjarigen die we op 31 december 2020 begeleidden, was er bij 24% sprake van een cultuursensitieve 

begeleiding. Een derde van hen zijn  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die een plaatsje vonden in een pleeggezin. 

Bij de uitwerking van ons diversiteitsbeleid neemt deze groep een belangrijke plaats in.

Mijn begeleidster

“Ik vind het fijn dat mijn begeleidster 

ongeveer dezelfde cultuur heeft 

als ik. Wij hebben samen 

de ramadan kunnen vieren. 

Zij begrijpt mij en mijn familie, 

we hoeven niks uit te leggen. 

Maar een andere begeleidster 

is ook welkom hoor! Dat is goed 

om Nederlands te oefenen.” 

 

Yassin, 15 jaar



    Als extra ondersteuning nodig is

“Pleegouder zijn, is boeiend én uitdagend. We hadden het zelf een hele tijd knap lastig 

met het moeilijk gedrag van onze pleegdochter. Extra begeleiding was noodzakelijk. 

Onze vaste begeleider stelde voor een PVO- training te volgen en die hebben we nu 

net achter de rug.

Wat houdt zo’n training in? In een periode van drie maanden ontdekten we hoe 

we opnieuw op een positieve manier konden praten met onze pleegdochter. 

We leerden weer focussen op de goede dingen die ze in zich heeft, niet enkel op 

de negatieve punten. Want haar moeilijke gedrag was het enige dat we nog zagen. 

Gedurende de training leerden we goed luisteren en communiceren, werkten we 

aan onze zelfbeheersing …

De begeleider heeft ons duidelijk uitgelegd dat we niet onmiddellijk grote 

veranderingen moesten verwachten. We werkten in de eerste plaats aan 

ons eigen gedrag en niet aan het gedrag van onze pleegdochter. 

Dankzij de training hebben we nu de indruk dat we het moeilijke gedrag van 

onze pleegdochter steeds beter kunnen aanpakken.” 

 

Peter, pleegvader van Lisa

Behandelingspleegzorg 

Door het inzetten van behandelingspleegzorg ondersteunen we 

pleeggezinnen, ouders, pleegkinderen, -jongeren en pleeggasten, 

maar ook begeleiders zo goed mogelijk. Met deze extra ondersteuning 

willen we voorkomen dat het verblijf te vroeg, negatief, wordt stopgezet. 

Behandelingspleegzorg kan zich ook richten op het bevorderen van 

de ontwikkeling van pleegkinderen of pleeggasten en de interacties met 

de verschillende betrokkenen. Ze wordt steeds doordacht ingezet. 

Aan elke vorm zijn er voorwaarden verbonden. Voorafgaand is er steeds 

een grondige bespreking binnen ons team over de noden van het gezin.  

 

We bieden inmiddels zo’n dertien vormen van behandelingspleegzorg 

aan. PVO - Pleegouders Versterken in Opvoeden - is één van de vormen 

van behandelingspleegzorg die we gedurende een pleegzorgverblijf 

kunnen aanbieden.
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PR, communicatie en werving

Elk jaar organiseren we provinciale en interprovinciale acties om pleegzorg beter bekend te maken en om pleeggezinnen 

te werven. Ondanks het annuleren van heel wat van onze PR-acties door de coronapandemie, vroegen in 2020 toch 1.169 

gezinnen een infopakket aan. 28% van hen volgde een infosessie. In het begin van het jaar organiseerden we deze nog live. 

Daarna schakelden we door de coronamaatregelen over naar digitale sessies. 

We blijven in de toekomst verder inzetten op de samenwerking met geëngageerde gemeenten. In 2020 werd het label 

‘Pleegzorggemeente’ driemaal uitgereikt. Met drie andere gemeenten verkennen we de mogelijkheden om een duurzame 

samenwerking te starten. De teller stond eind december 2020 op 9 pleegzorggemeenten. 

De Week van de Pleegzorg focuste op de eigen kinderen van pleeggezinnen en stond helemaal 

in het teken van pleegzussen en pleegbroers. Hiervoor werkten we onder andere samen met 

De Madammen van Radio 2. 

Eind 2020 werd onder de vleugels van Pleegzorg Vlaanderen een werkgroep gestart voor de 

vernieuwing van de website. Het Agentschap Opgroeien stelde hiervoor middelen ter beschikking. 

In 2020 werd het Antwerpse pleegzorgtijdschrift ‘Kleurrijk!’ omgedoopt tot een interprovinciaal 

magazine voor pleegzorgers, dat driemaandelijks verschijnt. Het bevat een bloemlezing van 

de Vlaamse pleegzorg: algemene info over pleegzorg, interviews, juridische informatie, 

thematische besprekingen, nieuws van de vijf pleegzorgdiensten …
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Wist je dat …  

… we eind december 2020 met maar liefst 215 collega’s bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen werkten?

… dit meer dan een verdubbeling is ten opzichte van de start van de fusie in 2014? 

… 87% van onze medewerkers begeleider is? 

… slechts 16% van de werknemers een man is? 

… de meeste personeelsleden tussen de 30 en 49 jaar (62%) zijn?

Waar kan je ons vinden?
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Hoogkamerstraat 337A
9140 Temse
03 555 18 00

Stapelplein 28
9000 Gent 
09 223 90 99

Kortrijkse Heerweg 7
9700 Oudenaarde
055 20 72 29

Parklaan 31A
9300 Aalst
053 77 30 30

Heidepark 13
9200 Dendermonde (Appels)
052 21 40 62

Visstraat 14
9900 Eeklo
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