
OUDERS 
EN PLEEGZORG

samenwerken

hoe aanmelden?

Bij alle vormen van pleegzorg zoeken we hoe jij als ouder 
jouw ouderrol zoveel mogelijk kan blijven opnemen. De 
band tussen ouder en kind is een band die pleegzorgers niet 
kunnen vervangen.

Eens de pleegzorgbegeleiding start, houdt een 
begeleider contact met het pleeggezin, het kind 
en de ouders. De pleegzorgbegeleider is het 
aanspreekpunt voor alle partijen, volgt hun 
situatie op en maakt duidelijke afspraken.

Voor ondersteunende pleegzorg:
  051 200 222

  info@pleegzorgwvl.be 

Voor perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg moet een 
hulpverlener (bv. Kind & Gezin, CLB, CAW, ...) een A- 
document indienen bij de intersectorale toegangspoort. 

Voor lange tijd of heel even
VU Pleegzorg West-Vlaanderen vzw - Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare
www.pleegzorgwestvlaanderen.be - ondernemingsnummer 0535 592 230 - RPR Gent, afd.  Kortrijk



NETWERK-
PLEEGGEZIN

Heeft een kind een pleeggezin nodig, dan zoeken we 
eerst een oplossing in zijn/haar eigen netwerk. Denk 
maar aan grootouders, vrienden, familie of ouders 
van vriendjes … 

• Als er nog niet meteen een kandidaat-gezin is, 
kan een netwerkonderzoeker van Pleegzorg 
het  
netwerk van jou en/of jouw kind in kaart bren-
gen en bekijken wie wil en kan helpen.

• Als er wel een kandidaat-gezin is, beslist de 
hulpverlening soms dat de pleegzorgbegeleiding 
meteen kan opstarten.  
Dit heet dan een netwerkobservatie.

• In sommige gevallen onderzoeken we eerst of 
een gezin een goede oplossing kan zijn voor het 
kind. Dat heet een netwerkscreening. In dat 
geval brengt Pleegzorg eerst de situatie in kaart 
om te kijken of er een begeleiding kan opgestart 
worden.

soorten

BESTANDS-
PLEEGGEZIN

Is er geen oplossing in het netwerk, dan zoeken we 
een gezin dat jullie (ouders en kind) niet op voorhand 
kennen.

We bekijken wat er voor jullie als ouder belangrijk is 
in de zoektocht naar een pleeggezin. We spreken ook 
met en over het kind, zowel met jullie als met anderen 
die het kind kennen. Zo kunnen we zoeken naar 
mensen met wie we denken dat het zal klikken. 

We organiseren op voorhand een kennismaking met 
de pleegzorgers en spreken ook een voorbereidings- 
periode af. De overgang gebeurt dus met zorg.

Bestandspleegzorger word je niet zomaar. Kandidaten 
moeten een uittreksel uit het strafregister voorleg-
gen. Daarna volgen ze twee infosessies en zijn er 
gesprekken en huisbezoeken. We staan stil bij hun 
motivatie, hoe ze kijken naar opvoeding, loslaten, 
samenwerking met ouders, ... Eens ze gestart zijn als 
pleeggezin blijft een begeleider nauw betrokken en 
bieden we ook vorming aan. 

pleeggezinnen



Crisispleegzorg

soorten pleegzorg(Tijdelijk) niet meer bij je ouders mogen wonen, is erg 
ingrijpend. Voor het kind zelf, maar ook voor jou als 
ouder. 
Daarom zoeken hulpverleners altijd eerst hoe ze het 
kind en het gezin thuis kunnen helpen. Als dat echter 
niet genoeg is, kunnen zowel jij als ouder, als de jeugd-
rechtbank of andere hulpverleners beslissen dat het 
kind niet (fulltime) thuis kan blijven.

Pleegzorg is in dat geval de eerste optie die bekeken 
wordt. De geborgenheid van een gezin is voor de meeste 
kinderen immers de beste plaats om weer op adem te 
komen.

Ondersteunende pleegzorg 

Het kan tijdelijk moeilijk gaan in jouw gezin, bv. door een 
ziekenhuisopname, tijdelijke problemen … Op dat moment 
bekijken we of een korte opvang in een pleeggezin een 
oplossing kan bieden.

Soms kan het ook helpen dat een kind regelmatig een korte 
periode bij een pleeggezin kan verblijven. Bijvoorbeeld een 
weekend per maand of om de veertien dagen. Zo kan jij als 
ouder af en toe even op adem komen, om er de rest van de 
tijd weer helemaal te kunnen staan.

Een crisis kan het gezinsleven helemaal door elkaar 
gooien. Wanneer een kind op dat moment heel snel een 
opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat. 

Een crisisgezin kan heel snel inspelen op dringende 
vragen, maar het kan maar kort. Als er langere opvang 
nodig is, zoeken we zo snel mogelijk een andere oplossing..

max 2 x 7 dagen

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. 
We gaan altijd op zoek naar die vorm van pleegzorg die het 
beste past bij de vraag. 

korte duur
max. 3 maand
1 x verlengbaar
aaneengesloten opvang

lage frequentie
regelmatig korte periode 
onderbroken opvang
(bv. weekends)



Perspectiefzoekende pleegzorg Perspectiefbiedende pleegzorg 

Bij deze vorm van pleegzorg is het nog niet duidelijk wat 
de beste oplossing is op lange termijn. Tijdens een periode 
van 1 tot anderhalf jaar gaan hulpverleners samen met jou als 
ouder aan de slag om jouw leven weer op de rails te krijgen.

Soms kan een kind na die periode terug naar huis. Als blijkt 
dat de problemen toch te groot zijn, dan gaan we op zoek 
naar een langdurige en stabiele oplossing. Dit kan beteke-
nen dat het kind in het pleeggezin blijft of dat we een andere 
oplossing zoeken. 

domicilie, mutualiteit en groeipakket van je kind 
gaat naar pleeggezin

Soms is het op voorhand duidelijk dat een kind minstens 
een paar jaar in een pleeggezin zal wonen. In dat geval 
spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleeg-
zorg. 

Ook al kan deze vorm van pleegzorg lang duren, je blijft de  
ouder van je kind. Je houdt contact met jekind en met de 
pleegzorgers. Samen bekijken we hoe je jouw ouderrol  
kunnen vormgeven.

domicilie, mutualiteit en groeipakket van je kind  
gaat naar pleeggezin

maximum 1,5 jaar

minstens 1 jaar
kan tot de leeftijd 
van 25 jaar duren


