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Beste lezer, 

2020 was, mede door corona, een jaar van 
tegenstellingen: verlies en opportuniteiten, 
kwetsbaarheid en (veer)kracht, verstilling en 
verhitting, verdeeldheid en verbinding,… 
2020 betekende voor Pleegzorg West-
Vlaanderen ook de start van een grotere focus 
op onze 4 kernwaarden: krachtgerichtheid, 
samenwerken, verantwoordelijkheid en 
vertrouwen. 

Pleegzorg is een intens gebeuren tussen 
pleegkinderen of pleeggasten, pleegzorgers, 
ouders en context. Het is een 
samenwerkingsverhaal met begeleiders, 
doorverwijzers en netwerken. Het is een 
verhaal van ontplooiing in een groeiende 
organisatie en een complexe maatschappij. 
Het is een verbindend verhaal van, door en 
voor vele mensen…  

Een jaarbeeld is een gelegenheid om terug te 
kijken en om de buitenwereld te tonen 
waar(voor) we als organisatie staan en waar 
we mee bezig zijn. En om zelf als organisatie 
hier stil bij te staan. 

2020 was een intens jaar. We kozen ervoor 
om het jaarbeeld 2020 opnieuw vorm te 
geven via verschillende themafiches. 
Themafiches die afzonderlijk te lezen zijn en 
samen een mooi geheel vormen. Met dank aan 

de stafmedewerkers inhoudelijk beleid, 
alsook aan de medewerker(s) van het 
voortraject en de cliëntadministratie, die 
onderdoken in cijfers en verklaringen.  

In de lijn van vorig jaren blijft pleegzorg een 
sector in volle groei, met voor 2020 in West-
Vlaanderen een groei van 5,74% méér 
hulpverlening aan pleegkinderen of 
pleeggasten dan in 2019. Op 31 december 
2020 telden we 1.367 pleegkinderen/gasten in 
1.106 actieve pleeggezinnen. Deze 
pleeggezinnen, de pleegkinderen en -gasten, 
hun ouders en context worden begeleid en 
ondersteund door 136,2 VTE medewerkers (op 
31/12/2020). In fiche 1 beschrijven we de 
realisaties van het strategisch meerjarenplan 
voor 2020. Onze organisatiegroei en -
personeelsinzet wordt verder geduid in fiche 
2. In de volgende fiches geven we eerst 
begeleidingsinformatie (fiche 3) en vervolgens 
per doelgroep de kern van onze werking in 
cijfers en grafieken (fiches 4, 5, 6, 7). 

Cijfers zijn belangrijk om tendensen te zien 
en beleid vorm te geven. Maar cijfers 
weerspiegelen ook verhalen. Mijn grootste 
wens is dat we een meerwaarde bieden in 
vele verhalen…. Bedankt aan iedereen die het 
pleegzorgverhaal mee helpt waarmaken! 

Nathalie Dessein, Algemeen Directeur 

INLEIDING 

 Jaarbeeld 2020 
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Het strategisch meerjarenplan 2019-2023 werkt structurerend en richtinggevend voor wat we 
willen doen in Pleegzorg West-Vlaanderen. Het meerjarenplan verduidelijkt ‘waar naartoe’ we 
willen, ‘hoe’ we dit willen doen en ‘wat’ we concreet doen. Het meerjarenplan is geen statisch 
document waaraan vijf jaar lang niet mag worden gesleuteld. Om de gestage voortgang kenbaar 
te maken goten we een stand van zaken in voorliggende themafiche. 

Flexibel werkinstrument 

Tijdens de periode waarop het meerjarenplan 
betrekking heeft, doen zich altijd 
ontwikkelingen voor waardoor aanvullingen, 
bijsturingen van de (sub)acties nodig zijn. 
Door tussentijdse evaluatie en aanpassingen 
van (sub)acties is het meerjarenplan geen 
dode letter, maar een flexibel 
werkinstrument om de voortgang op te 
volgen; nieuwe initiatieven in te passen in 
acties en/of doelstellingen van het 
meerjarenplan. 1 Het meerjarenplan is tevens 

 
1 De laatste afgeklopte versies van het 
meerjarenplan is steeds terug te vinden op Nuttige 
 

de basis van de jaarlijkse kwaliteitsplanning. 
Ondanks de bizarre tijden inzake corona 
realiseren we gestaag (sub)acties en 
doelstellingen. 

‘t Inhoudelijke 

De eerste strategische doelstelling uit ons 
meerjarenplan gaat over het inhoudelijk en 

 
documenten | Pleegzorg Vlaanderen. Het 
strategisch meerjarenplan 2019-2023 bevat 3 
strategische doelstellingen, 14 operationele 
doelstellingen (en een) 60-tal acties. Elke actie 
kent een SMART geformuleerde actiefiche. Het 
vergemakkelijkt de voortdurende opvolging van de 
realisaties. 

Themafiche: Realisaties in kader van het strategisch meerjarenplan (2020). 

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/jaarverslag
https://www.pleegzorgvlaanderen.be/jaarverslag
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kwalitatief werken om visie en missie te 
realiseren. Dit willen we doen door te 
focussen op visie rond pleegzorgbegeleiding, 
netwerkpleegzorg, het kind in relatie tot 
ouders, zorgcontinuïteit, participatie en 
klantgerichtheid. 

Zo werkten we aan concrete handvaten voor 
het begeleidingswerk. Een nota over de rol 
van de begeleider in een langdurige plaatsing 
verduidelijkt hoe we relationeel werken en 
dit vanuit een participatieve basishouding. 
Deze twee uitgangspunten vertolken de vier 
waarden in de organisatie (krachtgerichtheid, 
samenwerken, vertrouwen, verantwoordelijk-
heid). Tevens geven we aan de hand van 9 
basishoudingen invulling van wat we in 
Pleegzorg West-Vlaanderen verstaan onder 
een participatieve basishouding. 

De themafiche van de ouders voor dit 
jaarverslag verduidelijkt tevens het belang 
van de ouder-kind relatie en het uitwerken 
van handvaten hieromtrent. We ontwikkelden 
in 2020 een nieuw traject in 
behandelingspleegzorg gericht op het 
versterken van de ouder-kindrelatie (zie 
Traumagerichte Bezoek Begeleiding (TBB)). 
Deze zal in 2021 opgestart worden. 

Andere nieuwe trajecten van de hervormde 
behandelingspleegzorgmodules zijn gericht op 
het in relatie gaan van pleegkinderen en 
pleegjongeren (‘Pleegkinderen/-jongeren 
Versterken in Verbinding’). Vanuit het 
relationeel werken biedt dit begeleiders de 
kans om hierop in hun ondersteuning ook 
intern extra in te zetten. 

Tenslotte is er ook een traject uitgewerkt om 
netwerkpleegzorgers te ondersteunen 
(‘Draagkracht Versterken bij 
Netwerkpleegzorgers’). Ook staan we klaar 
om zodra de beperkingen in kader van corona 
het mogelijk maken een behandelingsmodule 
‘GRootouders In Pleegzorg’ (GRIP) aan te 
bieden. Dit is tevens een doelgroepspecifiek 
vormingstraject voor grootouders (= netwerk) 
als pleegzorger.  

De visie op het begeleidingswerk, de 
uitwerking van trajecten in kader van 
behandelingspleegzorg, de inschakeling van 

thematische en ervarings-deskundigen inzake 
VAPH, cultuursensitieve pleegzorg en 
armoede en sociale uitsluiting ter 
ondersteuning van begeleiders helpen 
allemaal om de visie op specialiseren en 
generaliseren te verduidelijken. 

’t Organisatiegerichte 

De corona pandemie daagde ons ook op 
organisatie-vlak sterk uit, met zijn grote 
nadruk op digitale contacten, thuiswerk, 
videovergaderingen,…. Het stelde de tweede 
strategische doelstelling namelijk ’de visie en 
missie op een efficiënte wijze en met zorg 
voor personeel realiseren’, danig op proef. 
Deze doelstelling kent operationele 
doelstellingen inzake communicatie, 
digitalisering en privacy, werksetting, 
sturing en personeelsbeleid. 

In crisistijden, zoals de corona-pandemie, is 
gepaste communicatie heel belangrijk. In 
sommige periodes waren de ‘corona-updates’ 
(intranet en website) heel intensief, maar 
belangrijk om de begeleiders en doelgroep 
enige houvast te geven. Ook zetten we extra 
in op verbindende communicatie, intern via 
de #samentegencorona en algemeen via 
ondersteunende berichten op de 
facebookpagina. Het was en is nog steeds een 
grote uitdaging om de communicatie met de 
doelgroep maar ook tussen de collega’s 
onderling (bijvoorbeeld in kader van 
teamwerking, onthaal nieuwe medewerkers) 
zo optimaal als mogelijk te houden in vooral 
verplicht digitale tijden. Maar de creativiteit, 
de wil en de inzet in 2020 was groot.  

De coronapandemie zorgde er ook voor dat 
we in 2020 voor digitalisering noodgedwongen 
gemotiveerd een versnelling hoger 
schakelden: digitaal werd het nieuwe 
normaal. De uitrol van MS 365 kwam in een 
stroomversnelling en werd nog voor de zomer 
van 2020 gerealiseerd, tussen maart en juni 
roeiden we met de riemen die we hadden op 
het tragere serverplatform. Vanaf mei leidden 
we team per team toe naar een veilige, 
digitale werkomgeving. Als organisatie werken 
we met veel (gevoelige) persoonsgegevens die 
bescherming nodig hebben, via MS 365 deden 
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we forse stappen vooruit in de beveiliging van 
deze gegevens. Smartphones werden 
onontbeerlijk in de begeleidingscontacten. De 
eerste stappen in een sociaal mediabeleid 
werden gezet, soms wat onzeker over wat kan 
inzake privacy en het beroepsgeheim. 

De pandemie noodzaakte ook meer plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken en onderstreepte 
het belang van een grotere flexibiliteit. De 
thuiswerkmogelijkheden werden uitgebreid, 
kantoorplekjes in huis werden ingericht, de 
uurregelingen versoepeld, en werk en 
kinderzorg zo goed als mogelijk gecombineerd 
in niet evidente periodes van thuisonderwijs, 
quarantaine, lockdown. 

We beseften dat corona ook blijvend een 
andere kijk op onze werksetting met zich 
meebrengt. Door onze grote groei de laatste 
jaren, blijft het wel zo dat veel van onze 
locaties te klein zijn. De aankoop van een 
ruimere locatie (voor team Roeselare in 
combinatie met het team (Jong)volwassenen 
Zuid) en het vinden van een meer eigentijdse 
ruimere huurlocatie voor het Kortrijkse team 
brachten ons dichterbij in de realisatie van de 
huisvestingsdoelstellingen. Bij de inrichting 
van deze twee locaties stonden de teams 
open voor een meer activiteitgerichte 
benadering van werkplekken. Afhankelijk van 
de soort activiteit die je plant (gefocuste 
verslaggeving, telefoonronde, overleg, 
coaching, ontmoeting,…), kies je je werkplek. 
Met ankerpunten voor de nog fysieke dossiers 
en waar collega’s elkaar kunnen treffen. 

In het najaar startte Pleegzorg West-
Vlaanderen met een organisatie-
ontwikkelingstraject gericht op het 
optimaliseren van een klantvriendelijke 
dienstverlening, alsook om de 
medewerkerstevredenheid te verhogen. Via 
dit traject willen we  de basiswaarden 
(krachtgerichtheid, samenwerken, 
vertrouwen, verantwoordelijkheid) meer 
concretiseren en inbedden in de 
organisatiecultuur en organisatiestructuur, in 
onze teamwerking en overlegstructuren. De 
aanwerving in december van een HR 
stafmedewerker past binnen de verdere 
uitwerking van een ontwikkelingsgericht 

personeelsbeleid in de lijn van de resultaten 
van dat organisatieontwikkelingstraject. 

‘t Netwerkgerichte 

De derde en laatste strategische doelstelling 
betreft het verder blijven ontwikkelen en 
optimaal uitdragen van de pleegzorgvisie en 
-missie. 

Dit kan via het aangaan van duurzame 
samenwerkingsverbanden en partnerrelaties. 
In West-Vlaanderen hebben we heel wat 
samenwerking met de vele spelers binnen de 
integrale jeugdhulp, zowel via de ‘werven van 
het agentschap Opgroeien’ als informeel. Het 
samenwerkingsverband 1G1P (één gezin, één 
plan) kreeg meer vorm, we detacheerden 
zelfs halftijds een collega hiernaar. In 2020 
werd ook ingezet op een betere structurele 
samenwerking tussen de ondersteuningscentra 
en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) en 
Pleegzorg West-Vlaanderen.  

Intern en extern zetten we stappen vooruit in 
het helder krijgen wie we zijn, wat we doen, 
hoe we dit willen doen en waar we naar toe 
willen. 2  

In 2020 investeerden we verder in de 
samenwerking en bekendmaking op lokaal 
vlak. Enerzijds door een uitbreiding van het 
aantal pleegzorggemeenten (tot 39 in 2020), 
anderzijds door het versterken van de 
contacten in die gemeenten (vb. door gebruik 
locaties voor infosessies, door lokale acties 
met speelpleinwerking en bibliotheek,…). 

De PR en communicatiedienst werkt 
voortdurend aan de bekendmaking van 
pleegzorg om pleeggezinnen aan te trekken 
en het maatschappelijk draagvlak te 
vergroten. Hierbij zijn zowel de grote 
interprovinciale als de provinciale acties 
belangrijk, waarvan in 2020 vooral: de #trotse 
pleegbroer-pleegzus campagne, de 
facebookcampagne rond pleeggasten, de 

 
2 Externe kaders omarmen we (IMH, SOFS, …). Na 
een aantal vormingsmomenten willen we kijken 
naar hoe deze kaders te integreren: hoe verhoudt 
wat zich tot ons? 
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frisse campagne ‘Pleegzorg Sprankelt’ (over 
weekend en vakantie-opvang met slogan 
‘zorgt Pleegzorg voor de sprankel in jouw 
limonade?’), de speelpleinactie met 
kleurkrijtjes, de West-Vlaamse 
bibliotheekactie rond kinderboeken met een 
pleegkind in de hoofdrol,…. 

In deze derde en meest beleidsmatige  
doelstelling kaderen ook de inspanningen om 
afstemming te zoeken interprovinciaal met de 
vier andere erkende pleegzorgdiensten.  
Samen investeren we in goede contacten met 
de Vlaamse overheid. Het Agentschap 
Jongerenwelzijn fusioneerde samen met 
Kind&Gezin tot het Agentschap Opgroeien, en 
zoekt samen met het werkveld naar een beter 
geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. Vanuit 
pleegzorg denken we mee na over tal van 
thema’s zoals gezinshuizen, samenwerkingen 
met voorzieningen, meer vloeibare 
jeugdhulp… Ook beleidsmatige contacten met 
het agentschap VAPH zijn belangrijk in kader 
van de pleeggasten. Bewust kiezen we ervoor 
om samenwerking aan te gaan met de 
psychiatrie en ons te verdiepen in de 
begeleidingsnoden voor de doelgroep van 
volwassenen met een psychiatrische 
problematiek. 

Knooppunten 

Wandel- en fietsknooppunten zijn ons aller 
bekend na een jaar corona, zo ook zijn er 
knooppunten in de acties en doelstellingen 
van het meerjarenplan.  

Het meerjarenplan kent meermaals een 
clustering, een ‘knoop’ dus van tal van acties 
en doelstellingen. De realisatie van één actie 
levert op deze wijze vaak ook een bijdrage 
aan de realisatie van andere (sub)acties en 
doelstellingen. Het is de verbondenheid van 
deze acties in het meerjarenplan die wijst op 
de integraliteit van ons werken. En net deze 
manier van werken zit vervat in integrale 
kwaliteitszorg. Niet vreemd dus dat ook de 
kwaliteitsplanning van 2020 gebaseerd was op 
het strategisch meerjarenplan. De 
kwaliteitsplanning geeft weer welke acties in 
2020 opstarten, in volle realisatie zijn of in 
afwerking en uitrol zitten. In die zin is het 
strategisch meerjarenplan dan ook een 
jaarplan waarmee we de gestage voortgang 
van ons werken kunnen aftoetsen. 

Door te begrijpen dat een organisatie 
voortdurend in beweging is zoals ook zijn 
omgeving, zal het steeds nodig zijn om verder 
te blijven schrijven aan een nooit eindigend 
kwaliteitsverhaal met een gestage 
optimalisering van de zorg. In het 
meerjarenplan verduidelijken we hoe we 
inspelen op noden, uitdagingen, 
maatschappelijke trends, groei, ... als 
organisatie in constante ontwikkeling. Het 
zijn wij allen samen die het pleegzorgverhaal 
schrijven. 
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Een continue groei van je organisatie én het werken over een andere boeg gooien door een 
pandemie? Dat is in een notendop de beschrijving van het jaar 2020. In deze themafiche duiden 
we de organisatiegroei  en personeelsinzet  die pleegzorg West-Vlaanderen continu kenmerkt. 

Organisatorische flexibiliteit! 

Door pleegzorg als eerste optie bij 
uithuisplaatsing naar voren te schuiven, 
maakt het Vlaamse jeugdwelzijnswerk een 
duidelijke keuze voor een warm nest in de 
schoot van een gezin. Van bij het in voege 
treden van het nieuwe decreet voor Pleegzorg 
betekende dit een continue groei van het 
aantal pleegzorgverblijven. En ook in 2020 
bleef Pleegzorg West-Vlaanderen groeien: er 
zijn meer vragen voor pleegplaatsingen van 
kinderen en van volwassenen met een 
beperking en/of psychiatrische problematiek. 
Om deze pleegplaatsingen te realiseren 
hebben we meer pleegzorgers nodig. Om hen, 
de pleegkinderen/ pleeggasten, alsook de 
ouders/context van deze kinderen en gasten 
te begeleiden en administratief te 
ondersteunen, groeit het aantal medewerkers 
binnen Pleegzorg West-Vlaanderen. 

Voor de functie ‘pleegzorgbegeleider’ is er 
dan ook een voortdurende aanwerving in de 
hele provincie. Om in de toekomst maximaal 
de hulp- en dienstverlening blijvend waar te 

maken, werkt Pleegzorg West-Vlaanderen 
expliciet aan de ontwikkeling van de eigen 
organisatie. Welke organisatorische noden 
zijn er binnen Pleegzorg West-Vlaanderen 
door deze groei ? 

Het vermogen zich aan te passen aan 
veranderingen in de omgeving is een van de 
sleutelfactoren tot succes voor alle 
organisaties. De corona pandemie bracht ons 
in 2020 in een versnelde digitale switch, 
telewerk werd voorlopig de norm, 
vergaderingen gingen door via google meet 
(en later teams), voor de 
thuisbegeleidingscontacten moesten digitale 
en creatieve alternatieven gezocht worden,… 
Flexibiliteit werd gevraagd van de 
werknemer, van de doelgroepen en van de 
organisatie. Pleegzorg West-Vlaanderen 
ondersteunde de bereikbaarheid 
(doorschakelen vaste lijn naar GSM), de 
toegankelijkheid tot systemen (MS Office 365) 
en de medewerkers kregen bijkomend 
materiaal (laptopstandaarden, externe 
toetsenborden, muizen, webcams, 

#samentegencorona 

Themafiche: organisatiegroei en personeelsinzet (2020) 
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koptelefoon, …) en flexibelere 
werktijdregistratie.  

In de vele acties van het strategisch 
meerjarenplan 2019-20233 is de noodzaak aan 
flexibiliteit op velerlei vlak opgenomen. De 
vragen naar inspraak, verschillende vormen 
van aansturing, leiderschap, 
functieafstemming, takenpakketten deed in 
2020 een ontwerpgroep vorm krijgen met een 
interne diverse samenstelling. Deze 
ontwerpgroep buigt zich over de integratie en 
operationalisering van uitgangspunten met 
betrekking tot de missie en visie. Dit alles 
heeft als doel te komen tot een wendbare 
organisatie die een nog meer kwalitatieve 
dienstverlening ondersteunt en ook de 
tevredenheid bij de medewerkers verhoogt. 

Personele groei in 2020 

Om de constante groei in aantal modules en 
begeleidingen te kunnen volgen, komen er 
steeds meer medewerkers bij in de 
organisatie. Hieronder zie je het aantal 
medewerkers in dienst uitgedrukt in koppen 
op 31/12 van de afgelopen drie jaar én de 
vertaling naar actieve voltijdse equivalenten 
(VTE) op die dag (tabel 1 (T1)).4 

T1 # koppen # VTE 
31/12/2017 117 99,85 
31/12/2018 129 111 
31/12/2019 139 121,95 
31/12/2020 156 136,2 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Voor het jaar 2020 kozen we ervoor om de 
personeelsgegevens rechtstreeks uit het 
loonprogramma te trekken. We houden geen 
rekening met langdurige zieken (minimaal 1 
jaar afwezigheid), met medewerkers met een 
voltijdse loopbaanonderbreking en 

 
3 In de themafiche rond het meerjarenplan 2019-
2023 focussen we op enkele belangrijke acties van 
2020. 
4 Op 31/12 van het jaar tellen we de medewerkers 
die op het einde van die werkdag uit dienst gaan 
nog mee. Daardoor zit er een verschil in # koppen 
op 31/12 met de in- en uitstroom tussen 1/01 en 
31/12. Ook zijn de verschillen in VTE’s te verklaren 
door wijzigingen in de tewerkstellingsbreuk van 
medewerkers. 

medewerkers die op dat ogenblik in 
zwangerschapsverlof zijn. 5 

Op 1 januari 2014 startte Pleegzorg West-
Vlaanderen met 91 medewerkers, op 
31/12/2020 zijn er 156 personeelsleden 
(+71%). Daarbij zien we dat de verhouding 
tussen het aantal koppen en de inzet van VTE 
over de jaren ongeveer gelijk blijft. Het is 
duidelijk dat een dergelijke groei in koppen 
en in VTE bijkomende noden stelt inzake 
organisatievorm (zie ook de ontwerpgroep), 
en organisatie ondersteuning (zie bv. de 
aanwerving van HR Stafmedewerker). 
Tegenover 2019 neemt het aantal 
medewerkers ook toe met 12%. Rekening 
houdend met ook medewerkers die de 
organisatie verlaten, vergt een dergelijke 
noodzakelijke toename een bijna 
voortdurende instroom. De instroom van 
nieuwe medewerkers de voorbije jaren is als 
volgt (tabel 2 (T2)): 

T2: IN # koppen 
2014 15 
2015 23 
2016 12 
2017 15 
2018 13 
2019 22 
2020 26 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Sinds de opstart kwamen er 124 nieuwe 
medewerkers in dienst. Van de 26 in dienst 
genomen medewerkers in 2020, waren er nog 
23 in dienst op 31/12/2020. 

Sinds het begin van Pleegzorg West-
Vlaanderen verlieten 54 medewerkers de 
organisatie. In tabel 3 (T3) tonen we die  
 
T3: UIT # koppen 
2014 6 
2015 8 
2016 8 
2017 11 
2018 3 
2019 9 

 
5 Zie ook bijlage achteraan over de personeelsinzet 
in 2020. 
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2020 9 
Bron: Eigen registratie PZWVL 

uitstroom in pleegzorg. In 2020 verlieten 9 
medewerkers de organisatie. De uitstroom 
betreft einde contract bepaalde duur (# 3), 
einde van tewerkstellingen met wederzijds 
akkoord (# 4), ontslag door werkgever (# 1) of 
ontslag ingediend door werknemer (# 1).  

Over het algemeen is er weinig verloop 
binnen Pleegzorg West-Vlaanderen. Van de 26 
aanwervingen gebeurden er 17 via een 
contract onbepaalde duur. Zeven 
medewerkers startten in een 
vervangingscontract. Van deze gingen er 
intussen al 4 over naar een contract van 
onbepaalde duur. Er waren 2 contracten van 
bepaalde duur (waarvan 1 jobstudent).  

Dienstanciënniteit en leeftijd 

In figuur 1 (F.1.) is het procentueel aandeel 
te vinden van de medewerkers verspreid over 
de jaren dienst. 

F.1: % verhouding dienstanciënniteit 

 
Bron: Eigen registratie PZWVL 

Pleegzorgdienstjaren van voor de fusie 
worden meegerekend. Hierbij zie je dat de 
dienstanciënniteit op 31/12/2020 voor 39,26% 
van de medewerkers lager is dan 5 jaar. 
Gezien het grote aantal personeelsleden met 
relatief weinig jaren dienstanciënniteit en de 
blijvende grote instroom moeten we hier als 
organisatie de komende jaren de nodige 
aandacht voor hebben. 

De leeftijdsverdeling van het personeel 
(figuur 2 (F2)) toont voor 2020 een toename 
in de leeftijdsgroep 35 tot en met 49 jarigen 

en een daling in de leeftijdsgroep 20 tot en 
met 34 jarigen en 50 tot en met 64 jarigen. 6 

F.2: % verhouding leeftijdsgroepen op 
31/12 van beoogd jaar 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

De verschuiving in leeftijd naar meer 
medewerkers van 35 -< 50 jarigen heeft 
behalve het ouder worden van de 
medewerkers ook te maken met het bewuster 
aanwerven van medewerkers met een eerdere 
werkervaring (en uit verschillende sectoren). 

Functie-inzet van medewerkers 

De functionele verdeling van de 136,2 VTE 
medewerkers is als volgt op 31/12/2020 
(Figuur 3 (F3)). 88% van de medewerkers staat 
in direct contact met pleegkinderen en -
gasten, ouders en pleegzorgers. Daarnaast 
zijn er nog diverse aspecten van de opdracht 
van de ondersteunende diensten en van de 
directie die gericht zijn op pleegkinderen en -
gasten, ouders en pleegzorgers (bijvoorbeeld 
communicatie en werving of de opvolging van 
klachten). 

F.3: % verdeling over functies 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

De inzet van nieuwe medewerkers was 
voornamelijk in de begeleidersfuncties. Het 

 
6 Slechts heel miniem is een 65 jarige (of ouder) 
(nog enkele maanden) actief in Pleegzorg West-
Vlaanderen. 
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procentueel aandeel van elke functie werd 
min of meer behouden: de grootste stijging 
heb je bij begeleiders en inhoudelijke 
ondersteuning (+2,72%). 

Inzet van stagiairs 

Pleegzorg West-Vlaanderen investeert in de 
volgende generatie via het aanbieden van 
stageplaatsen. Een stagiair geeft de 
organisatie vaak een verfrissende en externe 
kijk op de manier van werken. Het is een 
andere manier dan het aanbieden van 
vorming om actuele kennis en zelfs theorieën 
binnen te brengen in een organisatie. Zes 
stagiairs waren in 2020 actief binnen 
pleegzorg West-Vlaanderen. Van deze 
stagiairs studeerden er 3 aan een hogeschool, 
namelijk 2x sociaal werk/maatschappelijk 
assistent en 1x gezinswetenschappen. Verder 
waren er drie masterstudenten, namelijk 2x 
(ortho)pedagogie en 1x klinische psychologie. 

Dank aan vrijwilligers 

Ook in 2020 kon Pleegzorg West-Vlaanderen 
beroep doen op heel wat vrijwilligers, 

waarvoor dank. Uiteraard kan pleegzorg West-
Vlaanderen eerst en vooral beroep doen op 
1.106 pleeggezinnen die hun huis delen met 
een pleegkind of pleeggast. De inzet van al 
deze pleegzorgers is van onschatbare waarde. 
Behalve dagdagelijkse inzet van onze 
pleeggezinnen zijn er ook pleegzorgers die als 
vrijwillige medewerker binnen het 
screeningsteam, de vorming en de infosessies 
meehelpen. Tevens zijn er vrijwilligers die 
gedreven zijn om pleegzorg kwalitatief te 
verbeteren. Deze onbezoldigde vrijwilligers 
bestaan uit (ex-)pleegjongeren, (ex-
)pleegzorgers, (ex-)pleeggasten en ouders van 
(ex-)pleegkinderen. Zij komen op regelmatige 
basis bijeen om over verbeterthema’s mee na 
te denken en adviezen te geven. 

Het (telefonisch) onthaal van pleegzorg krijgt 
eveneens hulp van een vrijwilliger die 
sporadisch in de week aanwezig is.  

Ten slotte helpen de leden van de Raad van 
Bestuur en Algemene Vergadering als 
vrijwilligers Pleegzorg mee aan te sturen. 
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Bijlage 
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De cijfers over de begeleidingen van pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, en ouders of 
de context van pleegkinderen of pleeggasten in 2020 tref je in deze themafiche. Bij een verblijf 
in een pleeggezin krijgt elke pleegzorgsituatie een begeleiding vanuit de dienst voor pleegzorg 
die de situatie ondersteunt. Begeleiding is dé kernopdracht van Pleegzorg West-Vlaanderen. 
Aan de hand van concrete cijfers uit deze fiche bestendigen of verbeteren we onze eigen (of 
sectorale) werking. 

Vanaf het moment dat een kind of volwassene 
met een beperking of psychiatrische 
problematiek bij een pleeggezin gaat wonen, 
ondersteunt een pleegzorgbegeleider het kind 
of de pleeggast, de ouder(s) of context en 
uiteraard ook het pleeggezin zelf. Een 
begeleider heeft daarom regelmatig 
begeleidingscontacten met elkeen over hoe 
alles loopt. Deze kunnen bestaan uit 
telefonische contacten, ronde tafel 
gesprekken, face-to-face gesprekken, 
gezinsgesprekken, e-mails en brieven, 
verslagen,… De begeleider is de 
aanspreekpersoon naar de pleegzorgdienst. 

Groeiend aantal begeleidingen 

In 2020 begeleidde Pleegzorg West-
Vlaanderen 1.676 van de 9.597 
pleegzorgdossiers in Vlaanderen7. Dit is een 
aandeel van 17,46%. Pleegzorg blijft 
toenemen in aantal dossiers. Ook Pleegzorg 
West-Vlaanderen blijft groeien. In West-
Vlaanderen is de groei in het totaal aantal 

 
7 Cijfers voor deze themafiche werden uit de BINC 
registratie getrokken op 02/03/2021. 

begeleide dossiers in 2020 tegenover 2019 
5,74%. In Vlaanderen is de toename van 
pleegzorg 6,95%. West-Vlaanderen heeft 
procentueel meer opgestarte dossiers dan 
pleegzorg Vlaanderen (+2,83%), alsook meer 
afgesloten dossiers (+3,08%) (zie tabel 1 
(T.1)).8 Dit duidt op veel kortlopende 
modules (zoals crisis, ondersteunende 
pleegzorg korte duur en lage frequentie). 
Deze vereisen ook dat begeleiders 
ondersteunen en beschikbaar zijn om de 
situatie op te volgen. 

Een dossier is steeds verbonden aan een 
pleegkind/-jongere of pleeggast. Een 
pleegkind/-jongere of pleeggast met een 
onderbroken hulpverlening krijgt bij het 
hervatten van de hulpverlening een nieuw 
dossier wanneer de periode tussen de ene 
hulpverlening en de andere hulpverlening 
langer dan 60 dagen is. Dit maakt dat het  

 
8 Een afgesloten dossier is een dossier met 
einddatum van het hulpaanbod (laatste schakeling) 
in de opgegeven periode én met als status van het 
dossier ‘afgesloten’. 

Themafiche: Pleegzorgbegeleidingen in 2020 
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T.1: Dossiers en unieke jongeren (pleegkinderen en pleeggasten) in 2020 
01/01/2020 - 31/12/2020 Aantal dossiers 
 Opgestarte dossiers Afgesloten dossiers Alle dossiers 

Pleegzorg 1.904 19.84% 1.359 14,16% 9.597 

Pleegzorg - West-Vlaanderen 380 22,67% 289 17,24% 1.676 

01/01/2020 - 31/12/2020 Aantal unieke jongeren 
 Opgestarte dossiers Afgesloten dossiers Alle dossiers 

Pleegzorg 1.785 19,08% 1.289 13,78% 9.356 

Pleegzorg - West-Vlaanderen 335 20,64% 266 16,39% 1.623 
Bron: BINC registratieprogramma 

aantal dossiers hoger is dan het aantal unieke 
jongeren dat in een jaar begeleid wordt. 

In 2020 begeleidde Pleegzorg West-
Vlaanderen 1.623 ‘unieke jongeren’. BINC 
cijfers die over ‘unieke jongeren’ spreken 
omvatten zowel de pleegkinderen/-jongeren 
als de pleeggasten. 1.623 unieke jongeren is 
de som van de op 01/01/2020 lopende 
begeleidingen van unieke jongeren en de 335 
unieke jongeren die in de loop van 2020 
startten. Voor 266 pleegkinderen/ -jongeren 
of –gasten werd het dossier in 2020 
afgesloten. 

Op 31/12/2020 zijn er 1.367 jongeren en 
gasten in begeleiding bij Pleegzorg West-
Vlaanderen. Hiervan zijn er 143 gasten (of 
volwassenen). Die 1.367 jongeren en gasten 
zijn op dat moment goed voor 17% van alle 
jongeren en gasten binnen Pleegzorg in 
Vlaanderen. En het is 3,95% meer unieke 
kinderen, jongeren en gasten dan dezelfde 
datum het jaar ervoor. 

Begeleidingen volgens module 

Pleegzorg organiseert zich volgens 
typemodules die begeleid worden. Elk 
pleegkind of pleeggast heeft minstens één 
verblijfsmodule bij een pleeggezin of 
gastgezin. Elke verblijfsmodule is gekoppeld 
aan begeleiding. Het gemiddeld aantal 
modules per maand voor 2020 is 1.625.9 

 
9 Registratie uit BINC via ‘Bereken inzet’ met een 
aanzienlijke daling voor behandelingspleegzorg 
door uitdovende en starten met nieuwe 
goedgekeurde trajecten. Tevens speelde voor 
behandelingspleegzorg de corona pandemie een rol 
in het lager aantal ingezette modules. 

Figuur 1 (F.1) toont de gemiddelde aantallen 
per module per maand voor 2020. 

F.1: Maandelijks gemiddeld per module in 
2020 

Bron: BINC registratie en eigen registratie 

De modules van ondersteunende pleegzorg 
behoren tot de rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulpverlening (RTJ). Ook de modules 
voor de pleeggasten zijn allen RTJ. Evenwel 
zijn het grootste aantal modules deze binnen 
de niet-rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulpverlening (NRTJ) en dan vooral de 
perspectiefbiedende pleegzorgmodule.  

Welke module ingezet wordt, hangt af van 
waar het perspectief voor het verblijf van het 
kind ligt, alsook de opvoedingsverantwoorde-
lijkheid. Een kind wiens perspectief -evenals 
de opvoedingsverantwoordelijkheid- in het 
gezin van oorsprong ligt, wordt begeleid in de 
module ondersteunende pleegzorg. Een kind 

10
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Ondersteunende pleegzorg lage
frequentie (# 206)
Onderteunende pleegzorg korte duur (#
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waar het perspectief onduidelijk is, krijgt 
begeleiding volgens de perspectiefzoekende 
module. Deze module focust zich op het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
terugkeer naar huis. De begeleiding van een 
kind wiens perspectief van verblijf zich in het 
pleeggezin bevindt, treffen we aan in een 
perspectiefbiedende module. De 
opvoedingsverantwoordelijkheid ligt dan ook 
in het pleeggezin. 

Daarnaast kunnen jongeren, het pleeggezin of 
de ouders ook een extra ondersteuning 
krijgen. Deze ondersteuning heet 
behandelingspleegzorg. Het doel van 
behandelingspleegzorg is het (preventief) 
opvangen van specifieke psychiatrische of 
emotionele en gedragsproblemen bij 
perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg. 
De module kan niet ingezet worden in kader 
van ondersteunende of crisispleegzorg. Het 
omvat een behandeling voor het pleegkind of 
de pleeggast en/of een intensieve training en 
begeleiding voor de pleegzorger. Behalve 
‘Pleegzorggerichte ouderbegeleidingen bij 
langdurige pleegzorgplaatsingen’ was er voor 
ouders ook het aanbod ‘Perspectiefzoekend 
terugkeer naar huis’ (of 
‘Gezinsherenigingsmethodiek’). 

Behandelingspleegzorg is een behandelings-
pakket die steeds bovenop de gewone 
pleegzorgbegeleiding door de dienst voor 
pleegzorg kan ingezet worden. In 2020 rondde 
de sector een reorganisatieproces over het 
aanbod binnen de module ‘Behandelings-
pleegzorg’ af. Nieuwe behandelingspleegzorg 
trajecten startten na goedkeuring van de 
uitgeschreven en onderbouwde fiches op en 
sommige trajecten werden verlaten omwille 
van te weinig duidelijkheid rondom de 
pleegzorgspecifieke nood en meerwaarde van 
het traject.  

Gestarte begeleidingen in 2020 

In het afgelopen jaar opende Pleegzorg West-
Vlaanderen 380 dossiers van kinderen en 
gasten in een pleeggezin. Tegenover 2019 
betekenen deze 380 opgestarte dossiers een 
stijging van 7,34%. In het Vlaamse 
pleegzorglandschap vormt ons aandeel van 
nieuwe dossiers 19,96%. 

De 380 dossiers gaan over 335 unieke kinderen 
en gasten (zie T.1). Dit verschil in dossiers en 
aantal kinderen wijst erop dat kinderen in en 
uit jeugdhulp gaan: het toont aan dat er een 
voorgeschiedenis binnen pleegzorg aanwezig 
is. Van die unieke kinderen zijn er in 2020 nog 
15 aangemeld vanuit een voorziening (met 
tevens een voorgeschiedenis in de jeugdhulp 
(zie later F.3). 

Aan de hand van de eigen registratie telden 
we 16 nieuwe begeleidingen van pleeggasten 
in 2020. Daarnaast waren er 7 begeleidingen 
vanuit de minderjarigenteams waarbij 
ingeschat werd dat gezien het perspectief na 
18 jaar in pleegzorg ligt de situatie beter door 
een meerderjarigenteam kon begeleid 
worden. Het aandeel van de pleeggasten in de 
gestarte plaatsingen van 2020 is een kleine 
5%. Hier zou de inschatting van pleeggasten 
als een risicopatiënt inzake corona een 
invloed op kunnen hebben. Het opstarten van 
het aantal pleegplaatsingen van pleeggasten 
ligt 10% lager dan in 2019. 

Tabel 2 (T.2.) geeft weer in welke mate de 
gestarte plaatsingen gebeurden in de 
rechtstreeks toegankelijke (RTJ) of de niet-
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 
(NRTJ). In West-Vlaanderen ligt de verdeling 
tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse 
jeugdhulp bij de opstart van pleegzorg anders 
dan in gans Vlaanderen. 

 

T.2: Dossiers van pleegkinderen en -gasten gestart van 1/01/2020 tot 31/12/2020 

 Start dossiers NRTJ % RTJ % 

Pleegzorg 1.904 915 48% 989 52% 
Pleegzorg West-Vlaanderen 380 119 31% 261 69% 

Bron: BINC registratie 
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Sinds 2016 stijgt het aandeel van de 
kortlopende begeleidingsmodules in de 
opgestarte dossiers. Dit zijn de modules 
binnen de RTJ. Tussen 2016 en 2020 groeit 
het aandeel met 10% meer RTJ, maar is het 
totaal aantal dossiers toegenomen met 65% 
(Figuur 2 (F.2)). 
 
F.2: Verhouding NRTJ - RTJ in de 
opgestarte dossiers 2016-2020 

Bron: BINC registratie 

Voor de gestarte dossiers binnen de NRTJ 
kennen we -op basis van de BINC registratie- 
niet de aanmelder bij de intersectorale 
toegangspoort. Voor de rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp komen de 
aanmeldingen in 2020 voornamelijk van de 
jeugdrechtbank (29,50%) (zie figuur 3 (F.3)). 
 
F.3: Aanmelders RTJ in 2020 

Bron: BINC registratie 

Tegenover 2019 is dit een toename van 8% 
aanmeldingen vanuit de jeugdrechtbank. 
Tussen het begin van de BINC registratie en 
nu schommelt dit percentage jaarlijks. 
Vervolgens komen aanmeldingen vooral van 
het crisismeldpunt (19,54%). Ruim 65% van de 
aanmeldingen voor pleegzorg in Vlaanderen 

via het crisismeldpunt gebeuren daarenboven 
bij pleegzorg West-Vlaanderen. Tevens 
gebeuren 16,48% van de aanmeldingen door 
het VK en OCJ wat 39% van hun aanmeldingen 
voor pleegzorg betreft. Inzetten op 
samenwerking (crisismeldpunt, 
Jeugdrechtbank, OCJ en VK) en pleegzorg 
bekendmaken en verduidelijken 
(voorzieningen, CGG, …) bij aanmelders 
hebben invloed op de aanmeldingen voor 
pleegzorg. 

Beëindigde plaatsingen in 2020 

In 2020 sloot Pleegzorg West-Vlaanderen 289 
dossier van 266 unieke jongeren af. Hieronder 
waren 29 dossiers van pleeggasten (eigen 
registratie). Voor 2 gasten kwam een einde 
aan de perspectiefzoekende plaatsing en voor 
5 gasten eindigde de ondersteunende 
plaatsing, terwijl voor 22 gasten de 
perspectiefbiedende pleegzorg eindigde. 
Hoewel Pleegzorg West-Vlaanderen 17,46% 
van de dossiers in pleegzorg telt, is het 
aandeel afgesloten dossiers van Pleegzorg 
West-Vlaanderen 21,27%. 

In de 289 afgesloten dossiers treffen we 665 
jeugdhulpbeslissingen (JHB)10 aan die in deze 
dossiers werden genomen. Onder die 
jeugdhulpbeslissingen zijn er tevens 305 
schakelingen.11 

Tevens beschikken we voor de afgesloten 
dossiers over informatie of de 
jeugdhulpbeslissingen in die dossiers binnen 
de RTJ of de NRTJ modules genomen werden. 
We stellen vast dat in de afgesloten dossiers 
49,5% van de beslissingen genomen werden 
toen er een rechtstreeks toegankelijke 

 
10 Een jeugdhulpbeslissing is een beslissing tot 
jeugdhulp in de organisatie, met vermelding van 
de aanbevolen modules en met een begin- en 
einddatum. De jeugdhulpbeslissing is afkomstig van 
de toegangspoort (jeugdhulpregie) of van de 
voorziening zelf indien het gaat om een uitsluitend 
rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod. 
11 Een schakeling in BINC is de registratie van het 
effectief gerealiseerde hulpaanbod. Elke wijziging 
in de effectief ingezette modules stelt een nieuwe 
schakeling voor: bv. start en einde van een module 
behandelingspleegzorg. Een schakeling valt steeds 
onder een jeugdhulpbeslissing. Er zijn meerdere 
schakelingen mogelijk per jeugdhulpbeslissing. 

119
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module liep en 50,5% toen er geen 
rechtstreeks toegankelijke module liep. 

De mate dat een jeugdhulpbeslissing steunt 
op een vrijwillige of gerechtelijke beslissing 
(waarbij de aanmelder de sociale dienst van 
de jeugdrechtbank is) toont zich in figuur 4 
(F.4). 

F.4: Verwijzingsgrond van de 
jeugdhulpbeslissingen tijdens RTJ/NRTJ 
modules in de afgesloten dossiers van 2020. 

Bron: BINC registratie 

Geen van de jeugdhulpbeslissingen in de 
afgesloten dossiers van 2020 kende als 
gerechtelijke verwijzingsgrond een misdrijf 
omschreven feit. Andere cijfers tonen ons dat 
voor de rechtstreeks toegankelijke als de 
niet-rechtstreeks toegankelijke modules 
samen 231 beslissingen een gerechtelijke 
verwijzingsgrond van ‘verontrustende 
opvoedingssituatie’ (VOS) kenden. Dit is goed 
voor 38,6% van de beslissingen in 2020 en is 
nog steeds een stijging net als voorgaande 
jaren (stijging van 15% de afgelopen drie 
jaar). Voor Pleegzorg West-Vlaanderen 
bevindt deze stijging zich vooral in meer RTJ 
beslissingen met een gerechtelijke VOS als 
verwijzingsgrond: van 16,58% in 2018 en 
21,69% in 2019 naar 30,4% in 2020. 

De begeleidingsduur van de afgesloten 
dossiers (# 289) was gemiddeld 1.088 dagen. 
De gemiddelde begeleidingsduur op Vlaams 
niveau is 1.189 dagen. Dit is afhankelijk van 
de modules waarin de afgesloten dossiers 
zitten. We beschreven eerder dat het aandeel 
van de gestarte rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp modules in Pleegzorg West-
Vlaanderen groter is dan het gemiddelde in 
Vlaanderen. De rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp modules die tot maximaal 180 
dagen lopen, vormen in West-Vlaanderen 
samen 41,87% van de afgesloten dossiers in 
2020. Gezien de gemiddelde begeleidingsduur 
101 dagen lager is in Pleegzorg West-
Vlaanderen lijken de perspectiefbiedende 
pleegplaatsingen die eindigden in 2020 zeer 
langlopende plaatsingen te zijn. 

Als de begeleiding is afgerond, registreren we 
hoe de begeleiding is beëindigd. Voor 190 
(van de 289) afgesloten dossiers treffen we 
een BINC-eindregistratie aan waarin wordt 
aangegeven wat de reden tot het afsluiten 
van het dossier is. Voor 19% van de dossiers (# 
36) is er sprake van uitval. Uitval definieert 
men in BINC als volgt: het eenzijdig 
stopzetten van de hulpverlening vanuit cliënt-
perspectief of perspectief van de 
voorziening. 12 Figuur 5 (F.5) toont de 
mogelijke soorten uitval, geregistreerd bij 
dossierafsluiting. 

F.5: Soort uitval bij afgesloten dossiers in 
2019

 
Bron: BINC registratie 

Voor heel pleegzorg eindigden plaatsingen 
ondanks corona niet vaker om negatieve 
redenen dan in 2019. Wel is er een toename 
van bijna 10% in dossiers die omwille van een 
onwerkbare hulpverleningsrelatie eindigden in 
Pleegzorg West-Vlaanderen. 

Een dossier kan ook afgesloten worden zonder 
dat er sprake van uitval is. In dat geval 
registreren we in BINC de reden voor het 
einde van de begeleiding bij het afsluiten van 
een dossier (zie figuur 6 (F.6)). In West- 
 

 
12 In pleegzorg hertalen we uitval naar breakdown 
wat we omschrijven als niet geplande voortijdige 
beëindiging van pleegzorgplaatsingen om negatieve 
redenen. Dit omdat het cliëntperspectief (ouders, 
pleegkinderen) of perspectief van de dienst voor 
Pleegzorg bij uitval geen rekening houdt met de rol 
van pleeggezinnen in de continuering van een 
pleegplaatsing. Ook van hen uit kan het gebeuren 
dat de pleegplaatsing eindigt omwille van 
negatieve redenen. 
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F.6: Redenen einde van afgesloten dossiers 
(bij geen uitval) in 2019 

Bron: BINC registratie 

Vlaanderen zijn er meer dossiers afgesloten 
omwille van geen verdere hulp in pleegzorg 
noodzakelijk (+9%)13 en de inschatting dat een 
aangepast aanbod noodzakelijk is (+5%). Voor 
36% was de inschatting dat verdere hulp in 
het pleeggezin niet noodzakelijk was. Voor 
19% leek een meer aangepast 
hulpverleningsaanbod noodzakelijk. Voor de 
categorie ‘andere’ zien we een daling: in 
2020 werd ‘andere’ reden 10% minder vaak 
aangevinkt.  

De verschuivingen in de percentages aan 
redenen zouden beïnvloed kunnen worden 
door de opgelegde corona-maatregelen en de 
vraag te kiezen voor één verblijfplaats. 
Tevens zou juist de zwaarte van de situatie 
bij het wegvallen van een dagbesteding (bv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 In de ruwe data zien we dat er veel dossiers in 
de module ondersteunende pleegzorg lage 
frequentie afgesloten werden binnen deze reden 
bij geen uitval. 

sluiting van de scholen, van extern 
ondersteuningsaanbod) kunnen geleid hebben 
tot de inschatting dat een aangepast aanbod 
noodzakelijk is. Uiteraard vergt dit 
diepgaander dossieronderzoek. 

 

Beleid gebaseerd op cijfers 

De cijfers in deze fiche beschrijven de 
begeleidingen die pleegzorgbegeleiders en 
medewerkers van behandelingspleegzorg 
opnemen binnen Pleegzorg West-Vlaanderen. 
Ze zijn wat ze zijn: de cijfers zijn omvangrijk, 
maar tegelijkertijd ook beperkt. Heel wat 
cijfers zijn indicatief, maar in welke zin? Hoe 
moeten we een cijfer begrijpen?  

Cijfers roepen vragen op en zijn stof tot 
discussie. De thematische jaarfiche -zoals 
deze- is een eerste stap om resultaten te 
beschrijven en ontwikkelingen vast te stellen. 
Met zo een fiche als basis kan de organisatie 
aan de slag gaan: opvallende patronen 
verkennen en achterliggende ‘verhalen’ uit de 
dossiers, uit het beleid en uit de 
maatschappij aan de cijfers en vaststellingen 
koppelen. Dit deden we in 2020: de 
aanvullende aanpak om naast het tellen ook 
het vertellen mee te nemen, deed ons 
reflecteren over de gewenste 
beleidswijzigingen en samenlevingsresultaten 
en hoé deze samen te bereiken. 
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7%1%5%3%
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24%
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Een pleegkind is een minderjarige die een tijdje in een ander gezin woont, een pleeggezin. Dit 
is soms voor enkele maanden of enkele jaren. Soms enkel tijdens weekends en vakanties. Ze 
wonen bij een pleeggezin omdat hun ouders het moeilijk hebben. Ook heel wat figuren uit de 
kinderliteratuur zijn pleegkinderen. Denk maar aan Harry Potter, Mowgli, Peter Pan of aan Pipi 
Langkous, Pluk van de Petteflet en Alice in Wonderland. Deze themafiche beschrijft de 
pleegkinderen van 2020 in  pleegzorg West-Vlaanderen. 

Uniek en divers 

De West-Vlaamse wervingsactie over 
pleegkinderen in kinder- en jeugdboeken 
illustreert hoe vertrouwd we zijn met de idee 
van pleegzorg. Het toont ook hoe 
pleegkinderen in hun uniek en divers zijn ook 
‘gewoon’ zijn. Elk van hen heeft een eigen 
verhaal, een eigen parcours in de jeugdhulp 
en in pleegzorg. In deze themafiche 
beschrijven we aan de hand van registraties 
cijfermatig de kinderen die via pleegzorg 
West-Vlaanderen in een ander gezin wonen. 

Aantal pleegkinderen en pleeggasten 

Pleegzorg West-Vlaanderen begeleidde in 
2020 1.623 van de 9.356 Vlaamse 
pleegkinderen en pleeggasten.14, 15 Dit is 

 
14 De cijfers voor deze themafiche komen uit het 
algemeen programma BINC (getrokken op 
02/03/2021), het registratieprogramma van 
Pleegzorg West-Vlaanderen en het specifieke 
registratieprogramma (‘regi’)van het voortraject. 

17,35% van het aantal pleegkinderen of 
pleeggasten in Vlaanderen. 1.623 is de som 
van de op 1/01/2020 in Pleegzorg West-
Vlaanderen aanwezige pleegkinderen en 
pleeggasten met de 335 pleegkinderen of 
pleeggasten die in de loop van 2020 in 
pleegzorg startten, min de 266 pleegkinderen 
of pleeggasten waarvoor pleegzorg eindigde. 
De cijfers uit BINC zijn gebaseerd op het 
rijksregisternummer zodat er geen 

 
15 De definitie van pleegkind is “een persoon voor 
wie pleegzorg wordt georganiseerd in het kader 
van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 
integrale jeugdhulp”.  
De definitie van pleeggast is “elke meerderjarige, 
met uitzondering van de meerderjarigen voor wie 
tot een voortzetting van de jeugdhulpverlening als 
vermeld in artikel 18, § 3, van het decreet van 12 
juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp 
wordt beslist, voor wie pleegzorg wordt 
georganiseerd.”  
Deze fiche baseert zich op BINC cijfers. Deze 
cijfers geven voor heel wat onderwerpen (aantal 
dossier, jongeren, leeftijd) geen uitsplitsing tussen 
pleegkinderen en pleeggasten. De eigen 
registratieprogramma’s doen dit wel.  

Themafiche: Pleegkinderen in 2020 
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dubbeltellingen voorkomen.16 Vanuit onze 
eigen registratie weten we dat 84 
pleegkinderen (-18 jarigen) met een 
beperking door onze dienst op 31/12/2020 
begeleid werden. In de loop van 2020 ging ook 
de begeleiding van 7 pleegkinderen over naar 
de begeleidingsteams (Jong)Volwassenen. 

M/V verhouding 

De verhouding meisjes en jongens onder de 
pleegkinderen is in Pleegzorg West-
Vlaanderen 51,20% jongens en 48,80% 
meisjes. In concrete cijfers betekent dit 831 
jongens (of mannen) en 792 meisjes (of 
vrouwen). Deze verhouding is gelijkaardig als 
elders voor pleegzorg in Vlaanderen. 

Het aantal (unieke) pleegkinderen en –gasten 
die in 2020 in pleegzorg startten voor West-
Vlaanderen, is 335. Daarvan zijn er 179 
jongens (of mannen) en 156 meisjes (of 
vrouwen). Provinciaal zien we voor de eerste 
keer in 6 jaar de kloof in de toestroom van 
jongen en van meisjes kleiner worden. In 2019 
telden we in West-Vlaanderen 10,32% meer 
jongens (of mannen) die in pleegzorg startten 
dan meisjes (of vrouwen), dit jaar is dit nog 
6,87%. In 2020 verlieten wel meer meisjes 
pleegzorg (# 140) dan jongens (# 126). Net als 
in 2019 helt de geslachtsverhouding over naar 
jongens. Deze cijfers over de 
geslachtsverhouding zijn gelijk aan deze op 
Vlaams pleegzorgniveau. 

Tussen 2015 en 2020 stijgt het aandeel 
jongens in pleegzorg West-Vlaanderen (zie 
tabel 1 (T1)). Er is een groter aandeel jongens 
die starten in pleegzorg, maar ook een groter 
aandeel meisjes die pleegzorg verlaten. Op 6 
jaar BINC registratie stellen we vast dat het 
aandeel jongens (of mannen) toeneemt in 
pleegzorg over heel Vlaanderen en dat het 

 
16 Het aantal unieke jongeren telt het aantal 
koppen. Wanneer we spreken over dossiers dan 
gebeurt het dat een pleegkind/-jongere of 
pleeggast die een onderbroken hulpverlening heeft 
bij het hervatten van de hulpverlening na een 
periode van langer dan 60 dagen een nieuw dossier 
krijgt. Dit maakt dat het aantal dossiers hoger is 
dan het aantal unieke jongeren die in een jaar 
begeleid worden.  

aandeel meisjes (of vrouwen) in pleegzorg 
over heel Vlaanderen afneemt. 

T1: Procentueel verschil in aandeel 
jongens en meisjes tussen 2015-2020. 

 jongens/mannen meisjes/vrouwen 

Pleegzorg WVL 5,89 -3,73 
Pleegzorg in heel 
Vlaanderen 3,56 -3,36 

Bron: BINC registratie 

Leeftijd 

Wanneer we kijken naar de leeftijd van 
pleegkinderen en –gasten in 2020 (figuur 1 
(F1), zien we dat de 0-3 jarigen 39% van de 
lopende dossiers zijn in 2020.  

F.1: Leeftijd van pleegkinderen en –gasten 
in 2020. 

Bron: BINC registratie 

De leeftijd van pleegkinderen, -jongeren en –
gasten bij instroom in 2020 toont zich voor 
West-Vlaanderen in figuur 2 (zie F2). Daar 
zien we dat de 0-3 jarigen 33% van de in 2020 
opgestarte dossiers zijn. Dit is voor pleegzorg 
West-Vlaanderen evenveel als in 2019. 

F2: Leeftijd van pleegkinderen, -jongeren 
en –gasten bij instroom in 2020. 

Bron: BINC registratie 
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Reeds in 2019 zagen we in de opgestarte 
dossiers, een toename van de leeftijdsgroep 
0-3 jarigen. Tabel 2 (T2) toont het aandeel 
per leeftijd van de leeftijdsgroep 0-3 jarigen  

T2: Leeftijd van jonge pleegkinderen bij 
instroom in 2019 en 2020 
 0 1 2 3 

2020     (33% =) 13 % 5 % 8 % 7 % 
2019     (33% =) 7 % 12 7 % 7 % 

Bron: BINC registratie 

op het totaal aantal kinderen die instroomden 
in 2019 en in 2020. Door de grote instroom 
van 0-3 jarigen zowel in 2019 als 2020, wordt 
het aandeel 0-3 jarigen tov de andere 
leeftijdscategorieën ook gradueel steeds 
groter in het totaal aantal dossiers: in 2020 is 
dit aandeel 39%, in 2019 was dit nog maar 10% 
van de pleegkinderen en -gasten). Deze grote 
stijging is er niet enkel in Pleegzorg West-
Vlaanderen, maar ook elders in Vlaanderen 
(van 9% in 2019 naar 36% in 2020). 

Nationaliteit en herkomst 

In pleegzorg West-Vlaanderen zijn er 
voornamelijk jongeren met de Belgische 
nationaliteit (tabel 3 (T.3.)). Van ongeveer 
12% van de pleegkinderen en -gasten is de 
nationaliteit of het herkomstland niet 
bevraagd of onbekend. In 2019 betrof dit nog 
een 14%.17 

T3: Nationaliteit en herkomst van de 
pleegkinderen en -gasten in PZWVL. 
 naar 

nationaliteit 
naar 
herkomstland 

 # % # % 
Niet bevraagd 10 0,62  

Onbekend 184 11,34 201 12,38 

Belg(ië) 1.309 80,65 1.274 78,50 

Niet-Belg(ië) 120 7,39 148 9,12 

TOTAAL 1.623 100,00 1.623 100,00 

Bron: BINC registratie 

 
17 De nationaliteit, het land van herkomst en de 
aanduiding omtrent begeleide minderjarige of niet 
is onduidelijk voor wie registreert. Het is dan ook 
onduidelijk vanwaar de cijfers uit de BINC 
registratie komen. De nationaliteitsgegevens zijn 
meestal al in BINC ingevuld bij opstart, net als de 
herkomst. 

29 niet-begeleide minderjarigen (NBM) 
startten in 2020 met pleegzorg. Dit is een 
kleine 10% van het aantal pleegkinderen en-
gasten die in 2020 in pleegzorg startten. Nog 
steeds betreft dit een instroom van vooral 
jongens en minder van meisjes. 
 
Dagbesteding van pleegkinderen 

Uit de registratie kennen we voor de in 2020 
opgestarte dossiers de dagbesteding van de 
pleegkinderen (zonder pleeggasten). Deze is 
veelal school (77%), waaronder ook deeltijds 
onderwijs of leercontract en persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten worden meegeteld. 
22% van de opgestarte dossiers gaat over nog 
niet schoolgaande kinderen.  

In West-Vlaanderen volgde 65% van de 
schoolgaande kinderen die in 2020 in 
pleegzorg startten het gewone 
kleuteronderwijs, basis onderwijs, ASO, TSO, 
KSO, BSO, deeltijds onderwijs, hoger 
onderwijs of de onthaalklassen anderstaligen. 
10% van de startende pleegkinderen volgden 
onderwijs in het buitengewoon onderwijs. 
Deze leerlingen zaten vrij verspreid in het 
buitengewoon kleuteronderwijs (#3), het 
buitengewoon lager onderwijs (# 16) en het 
buitengewoon secundair onderwijs (# 10). Van 
de dossiers met aangeduide beginregistratie 
zijn er 213 dossiers van kinderen zonder 
schoolachterstand  (i.e. 70%). Weliswaar 
heeft 1 op de 10 kinderen die instroomden in 
2020 wel een schoolachterstand.  

Verblijf van de pleegkinderen 

Bij ruim twee derde van de kinderen in 
Pleegzorg West-Vlaanderen spreken we over 
‘netwerkpleegzorg’ omdat ze verblijven bij 
iemand uit het netwerk van henzelf of van 
hun ouders of bij een familielid (figuur 3 
(F.3.). Concreet verbleven op 31/12/2020 54 
% van de pleegkinderen in het familiaal 
netwerk en 15 % in het eigen sociaal netwerk. 
31% van deze pleegkinderen verbleven op 
31/12/2020 in een bestandsgezin. 18 

 
18 Meer uitleg over de pleeggezinnen, voornamelijk 
bestandsgezinnen, tref je in de specifieke fiche 
over pleegzorgers. 
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F3: Type pleeggezin waar pleegkinderen 
verblijven. 

Bron: Eigen registratie 

Waar in het eerste werkjaar van Pleegzorg 
West-Vlaanderen op 31/12/2014 60% van de 
pleegkinderen in een netwerkpleeggezin 
verbleven, was dit op 31/12/2020 69% van de 
pleegkinderen.  

De opgestarte dossiers (crisispleegzorg niet 
meegerekend) in 2020 waren 80% 
netwerkplaatsingen en 20% 
bestandspleegzorg. 

Aanmeldingen van kinderen voor 
pleegzorg. 

Pleegzorg is soms op vraag van de ouders, 
soms in samenspraak tussen ouders en 
hulpverlening, en soms wordt het opgelegd 
door de jeugdrechter. In pleegzorg spreken 
we over het ‘aanmelden van kinderen’. 
In 2020 kregen we 1.244 aanvragen voor 
pleegzorg. Dit is de som van het aantal keren 
dat er een aanmelding voor een module 
gebeurde, zowel vrijwillig als via de 
rechtbank. 

Een aanmelding bevat onmiddellijk heel wat 
specifieke informatie of vraagt 
verduidelijking: zo specifieert een vraag voor 
pleegzorg of deze vrijwillig of niet vrijwillig 
is. Welk van beide het is, bepaalt tevens of 
het een ondersteunende pleegzorgmodule 
betreft of een perspectiefbiedende of -
zoekende module. En tenslotte verduidelijkt 
de aanmelding meteen of er al een gezin 
beschikbaar is, namelijk of het een vraag voor 
pleegzorg binnen het netwerk of buiten het 
netwerk is (bestandspleegzorg). 

Figuur 4 (F4.) toont het aantal aanmeldingen 
per jaar. Tussen 2009 en 2014 bleef het 
aantal aanmeldingen redelijk stabiel, terwijl 
deze de laatste jaren sterk stijgt: sedert 2014 
kent Pleegzorg West-Vlaanderen een totale 

stijging van 127,42% in aanmeldingen/jaar. 
Deze stijging is 8,55% voor 2020 ten aanzien 
van 2019 en 13,69% voor 2019 ten aanzien van 
2018. 

F4.: Aantal aanmeldingen/jaar (2009-2020) 

Bron: Eigen registratie 

De aanmelding van kinderen voor 
pleegzorg(modules) gebeurt rechtstreeks 
(RTH) of niet rechtstreeks (NRTH). Voor de 
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp zijn dit 
aanmeldingen voor ondersteunende pleegzorg 
crisis (OP Crisis), korte duur (OP KD) en lage 
frequentie (OP LF).  

In de niet rechtstreeks jeugdhulp betreft dit 
aanmeldingen voor de perspectiefzoekende 
en perspectiefbiedende pleegzorgmodules.  

Zoals hierboven reeds beschreven, steeg het 
aandeel netwerkplaatsingen sinds het decreet 
Pleegzorg in voege is: in 2014 waren er 192 
aanmeldingen voor netwerkpleegzorg en in 
2020 waren dit er 500!19 

In 2020 waren naast deze aanmeldingen voor 
netwerkpleegzorg ook heel wat aanmeldingen 
voor bestandspleegzorg: 617, dus ongeveer de 
helft van alle aanmeldingen. Deze 
aanmeldingen voor bestandspleegzorg waarbij 
gezocht wordt naar een geschikt gezin, al dan 
niet nog binnen het netwerk (via 

 
19 Bij een aanmelding tot netwerkpleegzorg volgt 
ook een netwerkobservatie. Bij netwerkpleegzorg 
neemt iemand uit het netwerk van het gezin, kind 
of gast de zorg al op voor dit kind of deze gast. De 
dienst voor pleegzorg observeert dit en kan de 
situatie als een pleegzorgverblijf erkennen. Dit 
noemen we netwerkobservatie. Binnen een periode 
van 6 maanden wordt uitgezocht wat de krachten 
en eventuele werkpunten zijn. Netwerkobservatie 
is een opdracht voor de begeleiders in Pleegzorg 
West-Vlaanderen. In 2020 gebeurde voor +/-400 
kinderen een netwerkobservatie. 
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netwerkonderzoek20 en netwerkscreening21) is 
als volgt verdeeld: 399 voor RTH en 218 voor 
NRTH.  

De meeste aanmeldingen voor 
bestandspleegzorg krijgen we voor kinderen 
jonger dan drie jaar (38%). In totaal betreft 
63% van de aanmeldingen voor 
bestandspleegzorg kinderen onder de zes jaar 
(zie tabel 4 (T4.). Dit is ongeveer gelijk aan 
de 62% van 2019. Het percentage 
aanmeldingen voor kinderen jonger dan 6 
schommelt al vijf jaar rond de 60%, met een 
uitschieter naar 70% in 2018. 

T4. Leeftijd bij aanmelding voor 
bestandspleegzorg 
0-2 38% 
3-5 25 % 
6-11 24 % 
12 + 13 % 

Bron: Eigen registratie 

Het aandeel van jonge kinderen (0-6 jaar) 
onder de aangemelde kinderen voor 
bestandspleegzorg ligt duidelijk nog een stuk 
hoger dan het aandeel kinderen in die 
leeftijdscategorie die effectief in pleegzorg 
startten (zie hoger figuur 2 (F.2.): 33% van de 
instroom is 0-3 jaar, 12 % is 4–6 jaar). 

Resultaten van RTH aanmeldingen 

Het aantal aanmeldingen voor de RTH 
modules in pleegzorg West-Vlaanderen is 
sinds de start van het voortraject in 2009 
verdrievoudigd. Figuur 5 toont het aantal 
aanmeldingen voor de rechtstreeks 
toegankelijke modules per jaar van de start 
van Pleegzorg West-Vlaanderen in 2014 tot 
vorig jaar 2020. De 399 aanmeldingen in 2020 

 
20 Via een netwerkonderzoek vraagt de 
contactpersoon-aanmelder na aanmelding van een 
kind voor pleegzorg om na te gaan of er in het 
netwerk van het gezin, kind of gast kandidaten zijn 
om de zorg voor dit kind of deze gast op te nemen. 
21 Wanneer mensen in het netwerk van het gezin, 
kind of gast de zorg voor dit kind of deze gast 
willen opnemen wijst een netwerkscreening uit of 
de voorgestelde match (link tussen kandidaten en 
het kind of gast) al dan niet aangewezen is. Het 
kind of de gast verblijft nog niet bij de kandidaten 
op het moment dat Pleegzorg West-Vlaanderen 
betrokken wordt. 

voor bestandspleegzorg in de rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp is een enorme 
toename met de start van Pleegzorg West-
Vlaanderen, namelijk van 122% (in 2014: 180 
aanmeldingen voor ondersteunende 
(bestands)pleegzorg). Deze stijging betreft 
vooral de aanmeldingen voor crisispleegzorg. 

Bij ondersteunende pleegzorg (OP) vangt een 
gezin een pleegkind (of pleeggast) op zolang 
als nodig: een paar dagen, een paar weken, 
een paar maanden of af en toe tijdens 
weekends en vakanties. Van bij het begin is al 
duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn. Het 
toekomstperspectief ligt bij een OP niet in 
het pleeggezin. Pleegzorg West-Vlaanderen 
ontving in 2020 399 bestandsaanmeldingen 
voor OP waarvan 

• 217 OP crisis,  
• 75 OP korte duur en  
• 107 OP lage frequentie. 

De aanmeldingen van kinderen voor OP crisis 
nemen ook in 2020 toe en dit met 13%. Reeds 
in 2019 kenden we een stijging. In totaal 
stijgt het aantal aanmeldingen voor crisis (via 
bestandspleegzorg) de laatste twee jaar met 
29%. Voor 2020 kunnen we veronderstellen 
dat hier enerzijds een invloed is van de druk 
die door de corona op gezinnen wordt gelegd. 
Anderzijds zouden ook gedurende een periode 
crisisvragen onder de radar kunnen gebleven 
zijn. Deze aanmeldingen gebeuren vooral voor  

 
Foto pr actie 2020 
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F5.: Aantal aanmeldingen voor de rechtstreeks toegankelijke modules per jaar van 2014 tot 
2020 

Bron: Eigen registratie 

0-2 jarigen (44%) en voor 3-5 jarigen (30%). In 
de jongste groep zien we dat 19% van het 
totaal aantal aanvragen voor kinderen onder 
een jaar gebeurde. 

In 2020 resulteerde 28,5% (= 62 kinderen) van 
de aanmeldingen in een werkelijke 
crisispleegplaatsing. Dit is een stuk minder 
dan de 43% van 2019, maar ligt wel in lijn met 
de jaren voordien. Voor de leeftijd van 0-2 
jarigen was er een oplossing in pleegzorg voor 
26 kinderen, 51 kinderen konden niet terecht 
in een pleeggezin. Als uitleg voor het totaal 
aantal kinderen dat niet in een pleeggezin 
terecht kon, kan hier gegeven worden dat 
crisispleeggezinnen minder beschikbaar waren 
wegens de corona pandemie. Bijvoorbeeld 
doordat een aantal gezinnen in 2020 een 
langer aanbod binnen crisis deden, waardoor 
hun aanbod niet meteen opnieuw vrij kwam 
voor andere kinderen. Ook werden 20% van de 
vragen opnieuw teruggetrokken door de 
aanmelder. Tegenover 2019 gebeurde dit 
minder vaak (28% aanmeldingen die werden 
teruggetrokken in 2019). Gezien de crisis 
situatie voor het kind verkennen aanmelders 
verschillende mogelijke oplossingen. Dat er 
dus veel aanmeldingen teruggetrokken 
worden, is hierdoor te verklaren. Weliswaar 
vergt een crisissituatie een snel handelen 
vanuit elke voorziening en wordt er ook bij 
pleegzorg kort op de bal gespeeld met de 
pleegzorgers die crisisopvang aanbieden.  

Aanmeldingen voor OP lage frequentie (bv. 
verblijf in het pleeggezin in weekends of elke 
vakantieperiode) zit verspreid over alle 

leeftijden, maar dergelijke aanmeldingen 
komen het minst binnen voor de jongsten (0-2 
en 3-5 jarigen). Slechts 19,5% van de 
aanmeldingen voor OP lage frequentie (# 107) 
resulteerde in een ondersteunende plaatsing. 
Ongeveer 60% van de aanmeldingen kwam op 
de wachtlijst. Een mogelijke verklaring is een 
verschil in vraag en in aanbod in deze 
module. Zo zijn de profielen van pleegzorgers 
die deze module aanbieden niet zo goed 
afgestemd op de aanvragen die we krijgen, 
wat verklaart waarom we hier moeilijker 
kunnen ‘matchen’ of een geschikt gezin voor 
vinden. Anderzijds bieden pleegzorgers wel 
eens een aanbod voor kleuters die in een 
voorziening verblijven (en dus niet bij 
ouders), maar hebben we hier heel weinig 
aanmeldingen voor. Eveneens zorgt de 
frequentie die pleegzorgers bieden voor een 
moeilijke match: bijvoorbeeld als de vraag OP 
LF (bv. elke twee weken) groter is dan de 
frequentie die een pleeggezin kan bieden (bv. 
maandelijks).  

Ook hier zal corona een invloed hebben. Dit 
omdat binnen de jeugdhulp de oproep 
gekomen is om kinderen en jongeren zo veel 
mogelijk één verblijfplaats te geven. 
Opstarten met een weekendondersteuning via 
OP Lage frequentie is sinds corona nog 
moeilijker. 

In 2020 konden we op 48% van de 
bestandsaanmeldingen voor ondersteunende 
pleegzorg korte duur ingaan. Dit is een daling 
tegenover 2019 (59%) én 2018 (53%). Ook hier 
speelt corona een rol. De maatregelen om de 
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pan-epidemie in te perken vergen enerzijds 
extra mogelijkheden om ondersteuning aan 
gezinnen te bieden, maar verscherpen 
anderzijds de onmogelijke keuze voor ouders. 
Ondersteunende pleegzorg is vrijwillig en 
gebeurt met toestemming van de ouders. 
Wanneer echter het risico bestaat dat door de 
coronamaatregelen je je kind niet meer zal 
kunnen zien, of minder frequent en korter 
kan zien, alsook knuffels en cadeaus 
uitwisselen moeilijker wordt, dan zijn ouders, 
die misschien wel nood hebben aan 
ondersteuning, niet geneigd om met 
pleegzorg in te stemmen. Tegelijkertijd 
zullen ouders door netwerkfiguren wellicht 
ook minder gestimuleerd zijn geweest om een 
stap naar hulp te zetten. Over het algemeen 
waren moeilijkheden door het ‘bubbelleven’ 
minder zichtbaar in 2020. 

Resultaten van NRTH aanmeldingen  

Voor de niet rechtstreeks toegankelijke 
hulpverleningsmodules (NRTH) van Pleegzorg 
West-Vlaanderen gebeurden 218 
aanmeldingen in 2020. Dit is een sterke 
stijging in vergelijking met de 173 aanvragen 
van 2019. Deze stijging is toe te schrijven aan 
een toename van 39% in het aantal 
perspectiefbiedende aanmeldingen (zie figuur 
6 (F6.). 

F6: Aanmeldingen perspectiefzoekend en -
biedende pleegzorg (HF) (2014-2020) 

 
Bron: Eigen registratie 

Met 122 aanmeldingen voor deze module is dit 
het hoogste aantal aanmeldingen in een jaar 
sinds de start van de modulering. 

Behalve de 122 aanmeldingen voor 
perspectiefbiedende pleegzorg (hoge 

frequentie) (PB Pleegzorg (HF)) ontving 
Pleegzorg West-Vlaanderen 90 aanmeldingen 
voor perspectiefzoekende pleegzorg (PZ 
Pleegzorg), en 6 aanmeldingen voor 
perspectiefbiedende pleegzorg (lage 
frequentie) (PB Pleegzorg (LF)). 

De aanmeldingen gebeuren voornamelijk voor 
jonge kinderen tot 6 jaar: voor de zoekende 
module betrof dit 70% van de aanmeldingen 
en voor de biedende module was dit 62%. 
Voor de niet rechtstreeks toegankelijke 
modules gebeurde 40% van alle aanmeldingen 
voor kinderen jonger dan 3 jaar. 

Figuur 7 (F7.)) geeft de resultaten van de 
NRTH modules voor 2020 weer. Opnieuw zijn 
er erg veel teruggetrokken aanvragen binnen 
perspectiefzoekende pleegzorg (48%). Van 
alle modules worden perspectiefzoekende 
vragen het vaakst opnieuw teruggetrokken. 
Daar zo goed als alle aanmeldingen binnen 
perspectiefzoekende pleegzorg 
“hoogdringende” aanmeldingen zijn, waarbij 
de contactpersoon-aanmelder heel weinig of 
geen informatie heeft over de context of 
voorgeschiedenis, worden na verkenning vele 
vragen geherindiceerd. Op die manier is de 
vraag niet meer voor perspectiefzoekende 
pleegzorg. 

Door die aanmelding ‘in hoogdringendheid’ 
gebeurt de aanmelding daarenboven ook bij 
verschillende andere jeugdhulpvoorzieningen. 
Het gaat hier dan vaak niet om een gerichte 
vraag naar pleegzorg, pleegzorg is één van de 
vele mogelijke oplossingen. 

Van de 90 aanmeldingen voor 
perspectiefzoekende pleegzorg realiseerde 
Pleegzorg West-Vlaanderen 20 plaatsingen. 
Ook deze aanmeldingen gebeurden voor meer 
dan 43% van de aanmeldingen voor kinderen 
jonger dan 3 jaar. Kijken we naar kinderen 
jonger dan zes jaar (+/- tot einde 
kleuterklas), dan gaat dit over net 70% van de 
aanmeldingen voor perspectiefzoekende 
pleegzorg. 
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F7: Resultaten van de aanmeldingen binnen 
PZ en PB pleegzorg 

Bron: Eigen registratie 

De leeftijdsverdeling voor de 122 
aanmeldingen voor perspectiefbiedende 
pleegzorg in 2020 is als volgt: 

• 40% van de aanmeldingen betreft 
niet-schoolgaande kinderen (0-2 jaar); 

• 24% van de aanmeldingen gebeurde 
voor kleuters (3-5 jaar);  

• 20% van de aanmeldingen was voor 
kinderen in de lagere school (6-11 
jaar); 

• 16% van de aanmeldingen was voor 
kinderen 12 jaar of ouder. 

In het totaal aantal aanmeldingen voor 
perspectief-biedende pleegzorg gaat 64% van 
de aanmeldingen over kinderen ook hier weer 
onder de zes jaar. Pleegzorg West-Vlaanderen 
kon voor 26% van de aangemelde kinderen 
een aanbod bieden binnen een 
perspectiefbiedend pleeggezin. Deze cijfers 
betreffen ook enkel de kinderen die in 2020 
aangemeld werden én in een pleeggezin 
gestart zijn. Kinderen die voor 2020 
aangemeld zijn, zitten niet in deze cijfers. 
Ook hier werd 29% van de aanmeldingen 
teruggetrokken door de contactpersoon-
aanmelder. Eind 2020 was de aanvraag van 53 
kinderen lopende. Voor deze kinderen zal 
ofwel een pleeggezin (een ‘match’) gevonden 
worden ofwel komen deze kinderen op de 
wachtlijst terecht. 

Blijven wachten op een thuis 

Kinderen die aangemeld worden voor 
perspectiefzoekende en perspectiefbiedende 
pleegzorg, waar er geen aanbod voor is en 
wiens aanmelding niet is teruggetrokken, 
blijven in Pleegzorg West-Vlaanderen 
aangemelde kinderen. Alle aangemelde 
kinderen komen kort of lang initieel op de 
wachtlijst. Deze bestaat dan ook alle 
aangemelde kinderen vóór 2020 en de in 2020 
aangemelde kinderen wiens aanmelding nog 
lopende was op 31/12/2020. 

Tabel 5 (T5.)) toont de situatie van de 
aangemelde kinderen voor een NRTJ module 
op 31/12/2020. Voor 27 brussen zijn er 5 
kinderen met een afgeronde intake en 3 met 
een lopende intake. Voor de 19 kinderen met 
een actieve vraag die ‘on hold’ staan zien we 
de volgende redenen: er is een 
netwerkscreening of een netwerkonderzoek 
lopende, er zijn twijfels over de aanmelding 
bij pleegzorg, er is een onduidelijk 
perspectief en geen akkoord van ouders. Dit 
maakt dat er 31/12/2020 51 kinderen voor 
perspectiefbiedende pleegzorg waar we op 
31/12 geen perspectief voor hebben, dit wil 
zeggen geen zicht op een ‘match’ met een 
gezin. Van die 51 kinderen zijn er 19 brussen 
waarbij verlangd wordt dat ze samen blijven. 

T5. Actieve vragen voor pleegzorg 
31/12/2020 voor:  
Perspectiefbiedende 121 

- waarvan intake gebeurde, 
maar nog geen match 

38 

- waarvan brussen 27 

- waarvan ‘on hold’ 19 
  
Perspectiefzoekende 15 

- waarvan intake gebeurde, 
maar nog geen match 

0 

- waarvan brussen 4 

- waarvan ‘on hold’ 9 
Bron: Eigen registratie 

Voor de perspectiefzoekende situatie zijn er 
nog 15 actieve vragen voor kinderen naar 
pleegzorg. Hiervan zijn er eigenlijk maar 6 
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echt actieve perspectiefzoekende vragen, 
waarvan er 4 brussen zijn die volgens de 
aanmelding dienen samen te blijven.  Ook 
voor ondersteunende pleegzorg lage 
frequentie hebben we een wachtlijst, deze 
telt 134 kinderen en volwassenen. Ten slotte 
begrijpen we ook dat ondanks het actieve 
beheer van de wachtlijst niet alle 
aanmeldingen nog ‘actief’ zijn. Aanmelders 
houden kinderen soms jaren op de wachtlijst 
omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde 
van een gezin, ook al weten ze dat deze piste 
misschien niet meer zo realistisch is.  
 

Een warme thuis, een warme 
oproep! 

Pleegkinderen zijn over het algemeen heel 
tevreden over pleegzorg als 
hulpverleningsvorm en ook het specifieke 
pleeggezin als nieuwe ‘thuis’ krijgt goede 
punten.22  

Niettemin is het duidelijk dat de 
aanmeldingen of vraagzijde groter is dan deze 
van het aanbod dat onze gezinnen doen. Ook 
omdat de kenmerken en profielen in 
vraagzijde soms anders zijn dan deze in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Dat blijkt uit een kwalitatief belevingsonderzoek 
van de Vrije Universiteit Brussel dat in juni 2017 
afgerond werd. Het is dan ook belangrijk om voor 
al die kinderen op een wachtlijst bij pleegzorg te 
blijven zoeken naar een geschikte thuis!  

aanbodzijde, waardoor matchen moeilijk zijn: 
andere leeftijden, andere regio’s, andere 
soort modules, andere verwachtingen,… 

Blijven zoeken naar gezinnen is dan ook een 
constante!  Het is dan ook belangrijk om voor 
al die kinderen met een actieve vraag aan 
pleegzorg op zoek te blijven gaan naar een 
geschikte thuis!  

In 2020 bestond de wervingsactie voor 
pleeggezinnen in Pleegzorg West-Vlaanderen 
uit een jeugdboekenactie. Via posters in 
bibliotheken werden bekende figuren uit de 
kinderliteratuur naar voren geschoven als 
pleegkind: zo was er Pipi Langkous, Mowgli, 
Harry Potter, Puk van de Petteflet, …  

Wilt u een pleegkind een thuis bieden? Wilt u 
een infomoment bijwonen?  
Kijk dan gerust op de website 
www.pleegzorgvlaanderen.be/west-
vlaanderen 

  

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
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Pleegzorg West-Vlaanderen staat in voor de begeleiding van volwassenen met een handicap 
en/of een psychiatrische problematiek die in een gastgezin verblijven. Afhankelijk van de 
individuele situatie kan een volwassene met een beperking en/of een psychiatrische stoornis 
beroep doen op de verschillende modules van pleegzorg. Gastgezinnen geven hen een goede 
thuis: hetzij in een doorlopende plaatsing, hetzij in weekends of vakanties. Samen met hun 
gastgezin schrijven de pleeggasten een uniek en boeiend verhaal. Met moeilijkheden en 
grenzen. Maar even vaak ook met ervaringen die het leven van een pleeggast of een gastgezin 
verrijken.

Gasten-tal 

Op 31/12/2020 begeleidden de West-Vlaamse 
teams (Jong)Volwassenen 153 pleeggasten, 
bestaande uit 143 meerderjarige 
pleeggasten23 én 10 pleegjongeren met een 
extra ondersteuningsnood. In deze fiche 
verstaan wij onder pleeggasten alle 
begeleidingen door team 

 
23 Uit het decreet houdende de organisatie van 
pleegzorg (29/06/ 2012) is een pleeggast elke 
meerderjarige, met uitzondering van de 
meerderjarigen voor wie tot een voortzetting van 
de jeugdhulpverlening als vermeld in artikel 18, § 
3, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 
integrale jeugdhulp wordt beslist, voor wie 
pleegzorg wordt georganiseerd. 

(Jong)Volwassenen.24 Het aandeel 
begeleidingen in team (Jong)Volwassenen op 
het totaal aantal unieke begeleidingen in 
pleegzorg West-Vlaanderen is 11.19% eind 
2020. Wanneer we de 10 minderjarigen niet 
meetellen is het aandeel specifieke 
begeleidingen voor volwassenen met een 
beperking en/of psychiatrische problematiek 
10,46%. In 2020 is er een daling in aantal 
meerderjarige pleeggasten. Voor pleegzorg 
heeft corona wel degelijk een impact gehad 
op het hoge aantal afgesloten begeleidingen 

 
24 De cijfers voor deze themafiche komen uit het 
algemeen programma BINC (getrokken op 
02/03/2021), het registratieprogramma van 
Pleegzorg West-Vlaanderen en de specifieke 
registratie in functie van de 
(Jong)Volwassenwerking. 

Gastenbubbels! 

Themafiche: Pleeggasten in 2020 
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(29). Door de strengere maatregelen in 
voorzieningen (met zelfs een verbod in 
combinaties van opvang in voorziening én in 
pleeggezin) zijn een aantal begeleidingen 
ondersteunende pleegzorg lage frequentie 
gestopt. Helaas kenden we dit jaar ook meer 
overlijdens dan verwacht, met name bij een 
aantal gasten met gezondheidsproblemen in 
combinatie met covid. 

In 2020 kwamen er in totaal 23 nieuwe 
begeleidingen voor team (Jong)Volwassenen 
bij, tegelijkertijd waren er 29 begeleidingen 
die eindigden.  

In 2019 hadden we een uitzonderlijk hoog 
aantal van 51 nieuwe begeleidingen voor het 
team volwassenen. Het aantal van 2020 ligt 
meer in de lijn met de voorgaande jaren. We 
vermoeden dat een aantal VAPH-
voorzieningen minder snel de link naar 
pleegzorg gelegd heeft omdat de focus in 
2020 (begrijpelijk) heel sterk op de eigen 
basishulpverlening lag, en samenwerkingen 
omwille van Corona noodgedwongen een stuk 
on hold kwamen te staan. 

De combinatie van iets minder aanmeldingen 
en meer beëindigde begeleidingen betekent 
dat het aantal begeleidingen van de teams 
(Jong)Volwassenen voor het eerst binnen 
Pleegzorg West-Vlaanderen gedaald is. 

Vanuit onze eigen registratie weten we dat 84 
pleegkinderen of –jongeren (-18 jarigen) met 
een beperking door onze dienst op 
31/12/2020 begeleid werden. In de loop van 
2020 ging ook de begeleiding van 7 jongeren 
uit de begeleidingsteams minderjarigen over 
naar de begeleidingsteams voor 
(Jong)Volwassenen. Dit waren 2 jongeren die 
de leeftijd van 18 jaar bereikten en 5 
jongeren tussen de 16 en 18 jaar waar een 
extra VAPH ondersteuning voor nodig geacht 
werd (én waarvan ingeschat werd dat zij 
sowieso later naar de meerderjarigenwerking 
zouden overgaan). Hiernaast zijn er in 2020 
ook 2 jongeren tussen 16 en 18 nieuw gestart 
en meteen begeleid door de 
(Jong)Volwassenenteams. 

De pleeggasten verblijven voornamelijk in een 
langdurige en continue pleegplaatsing. Zo zijn 
er heel wat gasten die langer dan 20 jaar in 

een pleeggezin verblijven. Op 31/12/2020 
verblijven van de 153 pleeggasten 130 in een 
perspectiefbiedende pleegplaatsing, 5 in een 
perspectiefzoekende module en 18 
pleeggasten krijgen een ondersteunend 
aanbod (tabel 1 (T.1)). Eveneens kregen op 
31/12/2020 7 pleeggasten extra 
ondersteuning via behandelingspleegzorg voor 
volwassenen.  

T.1: Pleegzorgmodules binnen team 
(jong)volwassenen op 31/12/2020 
Ondersteunende pleegzorg 18 
Perspectiefzoekende pleegzorg 5 
Perspectiefbiedende pleegzorg 130 

Crisispleegzorg 0 
Behandelingspleegzorg 7 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Gasten-profiel 

De man-vrouw verhouding van de pleeggasten 
is 56% mannen en 44% vrouwen. In concrete 
cijfers betekent dit 86 mannen en 67 vrouwen 
op 31/12/2020. Voor het eerst sinds lang zien 
we geen verdere stijging van de verhouding 
meer mannen dan vrouwen. In vergelijking 
met vorig jaar is er een heel kleine daling in 
de verhouding (57% - 43% in 2019). Het aantal 
nieuw gestarte mannen is met 57% lager dan 
de 59% van voorgaande jaren. Toch startten in 
2020 net als vorige jaren meer mannen (57%) 
dan vrouwen (43%) als pleeggast. De daling is 
wellicht ook te verklaren doordat het aantal 
beëindigde begeleidingen van mannen in 2020 
hoger is. 

De verjonging van de doelgroep die begeleid 
wordt door team volwassenen blijft zich wel 
doorzetten. Dit tonen we in figuur 1 (F.1). In 
die figuur is de leeftijdsverdeling van de 
pleeggasten voor de laatste vier jaar op 31/12 
van het bedoelde jaar zichtbaar. We zien dat 
waar in 2017 een 30% van de pleeggasten 
jonger dan 30 jaar is, dit in 2020 dit zo goed 
als de helft (48%) is. Tegelijk zien we het 
aandeel van de 50 jarigen of ouder verkleinen 
van 55% in 2017 tot 18% in 2020. 
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F.1: Procentuele leeftijdsverdeling per jaar  

Bron: Eigen registratie PZWVL 

De pleeggasten zijn ook voornamelijk Belg van 
nationaliteit. Er is één pleeggast die geen 
Belg is en een niet-Europese nationaliteit 
heeft. 

Gasten-vragen 

Pleeggasten zijn een specifieke groep binnen 
pleegzorg. Een pleegzorgsituatie gebeurt voor 
hen immers altijd in de vrijwilligheid. De 
begeleiding van een pleeggast start initieel 
vanuit een aanmelding voor pleegzorg aan het 
specifieke team voor pleeggasten (‘team 
(Jong)Volwassenen Noord of Zuid’). In 2020 
registreerden we 38 aanmeldingen voor 
pleegzorg voor mensen met een beperking 
en/of psychiatrische problematiek, hiervan 
kwamen er 16 uit de teams minderjarigen en 
3 uit pleegzorgdiensten van een andere 
provincie. Zeven van deze aanmeldingen 
eindigden na een informatief gesprek.25 

De aanmeldingen bij pleegzorg voor 
pleeggasten komen ook uit allerhande 
hoeken, namelijk: 

• vanuit de minderjarigenwerking in 
pleegzorg; 

• op eigen initiatief (vanuit de ‘gast’ of 
zijn context); 

• vanuit een andere dienst voor 
pleegzorg; 

• vanuit een VAPH voorziening; 

 
25 De 23 opgestarte begeleidingen bij de 
pleeggasten zijn soms ook aanmeldingen die 
gebeurden in 2019. Van de 38 aanmeldingen waren 
er op zich ook weer die nog lopende waren eind 
2020 of waar geen verdere actie in werd 
ondernomen.  

• vanuit DOP; 
• of vanuit diverse anderen (ziekenhuis, 

justitiehuis, CAW, CLB,…). 

Opmerkelijk is de verhoging in aanmeldingen 
voor de begeleiding door de teams 
(Jong)Volwassenen vanuit de 
minderjarigenwerking. Figuur 2 (F.2) toont 
het aantal overdrachten van begeleidingen 
door de minderjarigenteams naar de teams 
(Jong)Volwassenen. 

F.2: Aantal pleegkinderen waarvan 
begeleiding overging naar team 
(Jong)Volwassenen. 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Jaarlijks blijven deze vragen aan de teams 
(Jong)Volwassenen toenemen in aantal. Dit 
zijn vragen vanuit de minderjarigen (of de 
context) in pleegzorg om de begeleiding over 
te dragen naar een specifieke begeleiding in 
kader van een beperking en/of psychiatrische 
problematiek. Het betreft situaties van 
jongeren met beperking en/of psychiatrische 
problematiek waar het duidelijk is dat 
pleegzorg verder lopen zal na de leeftijd van 
18 (of 25) jaar. In 2020 waren er 7 
pleegkinderen die pleeggast werden, tevens 
namen de teams (Jong)Volwassenen ook 3 
begeleidingen op van pleegkinderen. Voor 6 
aanmeldingen uit de minderjarigen werd ten 
slotte niet gekozen voor een overdracht naar 
team (Jong)Volwassenen. 

Doelgroep volwassenen met een 
psychiatrische problematiek 

Sinds de invoering van het decreet pleegzorg 
kunnen ook mensen met een psychiatrische 
problematiek begeleid worden binnen de 
volwassenenwerking van pleegzorg. De 
doelgroep mensen met (enkel) een 
psychiatrische problematiek maakt slechts 7% 
uit van het totaal aantal begeleidingen binnen 
de teams (Jong)Volwassenen. Dit aandeel 
blijft al een aantal jaren stabiel. Het is een 
blijvende zoektocht binnen pleegzorg om 
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onze werking af te stemmen op de noden van 
deze doelgroep. 

De teams (Jong)Volwassenen startten in 2020 
dan ook met het verkennen van dit thema aan 
de hand van denkdagen. Zo was een eerste 
thema de vraag omtrent het belang van 
diagnoses in het begeleiden van mensen met 
een psychiatrische problematiek. Vertrekken 
we in onze begeleiding van de diagnose in het 
benaderen van mensen of kijken we naar het 
individu met zijn kenmerken? 

Cijfers en de eerste ervaringen van de 
afgelopen jaren met de doelgroep 
‘psychiatrische problematiek’ onderbouwden 
dit thema. Zo daalde het aandeel 
begeleidingen van mensen met enkel een 
diagnose van een verstandelijke beperking 
van 68 % in 2015 naar 52 % in 2020. Tevens 
zijn er 21% minder gasten met een diagnose 
matig of ernstig verstandelijke beperking en 
2% meer gasten met een diagnose licht 
verstandelijke beperking. Tegelijkertijd is het 
aantal begeleidingen van mensen met een 
autismespectrumstoornis sterk gestegen 

binnen de teams (Jong)Volwassenen: 11% van 
de volwassenen heeft enkel een diagnose 
binnen de autismepectrumstoornissen, in 
2015 was dit 3%. Bij 9% is er sprake van een 
combinatie autismespectrumstoornis met een 
verstandelijke beperking voor 2020, terwijl 
dit in 2015 5% was. Het aantal mensen 
waarbij er sprake is van een verstandelijke 
beperking in combinatie met een 
psychiatrische problematiek is over de hele 
lijn gestegen van 6% naar 9%.  

Deze enkele vaststellingen alleen al riepen tal 
van vragen op: gaan die vaststellingen over 
een verandering in de doelgroep 
‘pleeggasten’, dan wel over een verandering 
in het diagnosticeren van mensen? Zijn 
bepaalde gedragingen onderdeel van een 
beperking of van een psychiatrische 
problematiek en passen we hier wel of niet 
onze begeleiding op aan? 

Deze thema’s, en hoe we hier binnen de 
teams volwassenen mee omgaan, worden in 
2021 verder uitgediept tijdens de denkdagen. 
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Pleegzorgers geven aan kinderen (of aan gasten met een beperking en/of een psychiatrische 
problematiek) een stabiele opvoedingsomgeving, een thuis. Pleegzorgers stellen hun huis open 
voor niet-eigen kinderen of mensen met een beperking en/of psychiatrisch problematiek, al dan 
niet uit de familie of het eigen netwerk. In 2020 met de lockdown kregen de pleeggezinnen 
dagelijks via de sociale media tips om de dag op te leuken. Een digitaal hart onder de riem, een 
poging om hen te ondersteunen. In deze fiche beschrijven we wie de pleegzorgers in West-
Vlaanderen zijn en welk aanbod ze geven aan pleegkinderen en pleeggasten in 2020. Cijfers 
staan niet op zich, maar zijn met enige uitleg wel indicatief! 

Welgekomen, pleeggezinnen! 

Pleegzorg West-Vlaanderen bestaat dankzij de 
vrijwillige inzet van 1.106 pleeggezinnen op 
31/12/2020 (zie figuur 1 (F.1)).26 27 Sinds 2014 
is dit een groei van 43,67%! 

 
26 De cijfers voor deze themafiche komen uit het 
programma BINC (getrokken op 02/03/2021), het 
registratieprogramma van Pleegzorg West-
Vlaanderen en het specifieke registratieprogramma 
(‘regi’)van het voortraject. 
27 Dit zijn de pleeggezinnen in begeleiding. Er is 
nog een ‘pool’ aan pleeggezinnen zonder 
effectieve plaatsing op 31/12/2020. Dit zijn er 26 
op die datum. Veelal doen zij een aanbod OP Korte 
Duur en/of crisis en zijn dus afwisselend slechts 
tijdelijk beschikbaar. 

De groei van het aantal pleeggezinnen is 
nodig om de groei van het aantal tijdelijk 
uithuisgeplaatste kinderen op te vangen. 
Pleeggezinnen vangen ofwel een onbekend 
pleegkind/pleeggast op, ofwel iemand uit het  
 
F.1: Aantal pleeg- en gastgezinnen 
(31/12/2020) 

 
Bron: Eigen registratie 
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familiaal of sociaal netwerk. Wanneer ze 
iemand onbekend opvangen, spreken we over 
bestandspleegzorgers. Indien ze iemand uit 
het familiaal of sociaal netwerk opvangen, 
spreken we van netwerkpleegzorgers. 

Voor Pleegzorg West-Vlaanderen gebeuren de 
meeste plaatsingen binnen het familiale (54%) 
of sociale (15%) netwerk (figuur 2 (F.2)). De 
verhouding tussen netwerkpleegzorg (69%) en 
bestandspleegzorg (31%) wijzigt na twee jaar 
status quo opnieuw met 2% meer plaatsingen 
binnen het netwerk. In de opgestarte dossiers 
 
F.2: Procentueel aandeel per soort 
pleegplaatsing. 

Bron: Eigen registratie 

werden in de loop van 2020 61 dossiers (20%) 
opgestart binnen bestandspleegzorg en 243 
(80%) dossiers binnen netwerkpleegzorg. In 
deze 61 dossiers bestandspleegzorg werden 
de dossiers die in de loop van 2020 als 
crisispleegzorg opstartten niet meegerekend. 
Vanuit de dienst komen we, indien we de 62 
dossiers crisispleegzorg meerekenen, op 33,6% 
dossiers die in bestandspleegzorg gestart zijn. 

Als pleegzorgers de zorg opnemen voor een 
volwassene met een beperking en/of een 
psychiatrische problematiek dan spreken we 
van pleeggasten. De pleeggasten zitten 
voornamelijk in netwerkpleegzorg: op 
31/12/2020 verblijven van de 143 pleeggasten 
30 gasten in een bestandgastgezin en 113 in 
een gastgezin binnen het familiaal netwerk (# 
81) of het sociaal netwerk (# 32). 

Gezien de vraag voor pleegzorg groot is, 
zetten we in op het bekendmaken van 
pleegzorg als hulpverleningsvorm. Pleegzorg 
West-Vlaanderen zoekt blijvend naar 
pleegzorgers die een kind (of gast) een thuis 
willen bieden. Hiertoe zet Pleegzorg West-
Vlaanderen jaarlijks in op het werven, 
informeren, voorbereiden en screenen 
(selecteren) van gezinnen om een onbekend 

kind op te vangen. Daar de meeste kinderen 
in pleegzorg verblijven bij familie of het 
sociaal netwerk van het kind of de ouders 
stimuleert wellicht de maatschappelijke 
bekendheid van pleegzorg als 
hulpverleningsvorm mensen om een kind uit 
het familiaal of sociaal netwerk op te vangen. 
De PR actie over pleegkinderen in 
kinderboeken 2020 bevatte veel voorbeelden 
van netwerkpleegzorg: Matilda die bij haar 
juf gaat wonen, Alice in Wonderland die bij 
haar tante woont. Als een netwerkplaatsing 
start verkent een begeleider eveneens de 
krachten, aandachtspunten van de 
pleegzorgers, van het pleegkind en van de 
ouders via een netwerkobservatie in de eerste 
drie maanden. In West-Vlaanderen gebeurden 
in 2020 500 netwerkobservaties. 

Bewust kiezen voor pleegkinderen 

Kinderen in pleegzorg zijn kinderen wiens 
leefwereld grondig door elkaar geschud werd. 
Daarom is het belangrijk dat gezinnen bewust 
kiezen voor pleegzorg. Hiertoe is er voor 
gezinnen die een aanbod doen voor een 
onbekend kind een screening binnen de 
pleegzorgdienst opgezet. Wanneer het over 
een kind uit het eigen familiaal of sociaal 
netwerk betreft, start de begeleider een 
netwerkobservatie. Hierna focussen we ons op 
de screening in kader van bestandspleegzorg.  

In Pleegzorg West-Vlaanderen focussen we 
ons op de relationele verbondenheid wanneer 
je in het pleegzorgverhaal stapt. Deze 
relationele verbondenheid betreft het zelf in 
relatie willen en kunnen gaan en het kunnen 
samenwerken met ouders, net als met een 
begeleidende dienst. In 2020 kwam die 
relationele verbondenheid door de 
coronamaatregelen aangaande contacten 
tussen kinderen, ouders en pleegzorgers 
onder druk te staan. Tegelijkertijd dwong de 
pandemie ons om de relationele 
verbondenheid anders te gaan invullen. Zo 
ontstonden via digitale kanalen ondanks alle 
vragen en uitdagingen nieuwe verbindingen. 

In het voortraject van een pleegzorgdienst 
waar de screening van kandidaat 
pleeggezinnen gebeurt, komen ook de 
aanmeldingen van kinderen binnen. Na de 

15%

54%

31%
Gezin in het sociaal
netwerk
Gezin binnen het
familiaal netwerk
Bestandsgezin



 

 
VU Pleegzorg West-Vlaanderen vzw - Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare 

www.pleegzorgwestvlaanderen.be - ondernemingsnummer 0535 592 230 - RPR Gent, afd. Kortrijk 
32 

screening van de bestandspleeggezinnen en 
na een intake van de kinderen gebeurt er een 
match van kinderen en van pleegzorgers. 
Hierna volgen enkele screeningscijfers, 
vervolgens cijfers die ook het aanbod en de 
match illustreren vanuit het aanbod dat 
pleegzorgers doen. 

Vanuit het voortraject van Pleegzorg West-
Vlaanderen vertrokken in 2020 805 
informatiepakketten. Dit is een daling van 8% 
tegenover 2019 toen er 56% meer pakketten 
als voordien verzonden werden door PR-actie 
in de pleegzorgweek. Het is duidelijk dat 
goede PR-acties invloed hebben op het aantal 
aangevraagde informatiepakketten. Ook in 
2020 werden 28% van de informatiepakketten 
verzonden in de maand november/december 
2020, als positief gevolg van de 
pleegzorgweek. 

Pleegzorg West-Vlaanderen voorzag in 2020 7 
informatietrajecten van telkens 2 sessies (een 
informatieve en inhoudelijke sessie). Deze 
informatietrajecten dienden anders 
georganiseerd te worden door de corona 
pandemie (digitaal in (semi-)lock-down 
periode, en minder deelnemers door de 
beperkingen bij fysieke infosessies inzake 
aantal personen per m²). In juni, november 
en december gingen de infosessies louter 
digitaal door. De stijging in het aantal 
aanwezige gezinnen zet zich voort: in 2020 
namen 213 gezinnen deel aan de informatieve 
sessies, in 2019 waren dit er 186 en in 2018 
betrof dit 132 gezinnen!  

Het volgen van eerst een algemeen 
informatieve en vervolgens een meer 
inhoudelijke sessie vormt een eerste stap in 
het screeningsproces, namelijk deze waarin 
mensen aan zelfselectie doen. Immers kan 
het minder aantal gezinnen dat werkelijk de 
screening start tegenover het aantal gezinnen 
dat de sessies bijwoont gezien worden als een 
meer weloverwogen keuze om aan pleegzorg 
te doen. Na de infosessies start je de 
screening bij het inzenden van een formulier 
met contactgegevens en enkele vragen. In 
2020 gaven 80 gezinnen aan de screening tot 
pleeggezin te willen starten.  

In 2020 beëindigden 77 gezinnen de screening 
(zie tabel 1 (T.1)). Voor 53 gezinnen was er 

een positieve afronding wat wil zeggen dat zij 
goedgekeurde kandidaat bestandspleeggezin 
zijn in afwachting van een plaatsing. 
Pleegzorg West-Vlaanderen weigerde 4 
gezinnen om als pleeggezin te starten. 
Van die 77 gezinnen besloten 20 gezinnen zelf 
om hun kandidatuur terug te trekken. 

T.1. Screening beëindigd in 2020 (# 77) 

Positieve afronding 53 
Geweigerd 4 
Aanbod zelf teruggetrokken 20 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Opmerkelijk is dat in vergelijking met 2019 er 
30% meer gezinnen zijn die de screening 
positief beëindigden. Het verschil ligt in het 
feit dat er minder gezinnen geweigerd werden 
(5% van de beëindigde screenings in 2020 
tegenover 12% in 2019) én dat er minder 
gezinnen zelf besloten om pleegzorg niet 
verder te zetten (26% van de beëindigde 
screenings in 2020 tegenover 35% in 2019). 

Naast de 77 beëindigde screenings besloten 6 
kandidaat-pleeggezinnen/-zorgers hun 
screening ‘on hold’ te zetten. De redenen 
hiervoor zijn heel divers: zwangerschap, 
verbouwingen, ziekte, aanbod binnen 
netwerkpleegzorg, relationele problemen, 
etc. Ten slotte waren er bij de overgang naar 
het nieuwe jaar 21 kandidaat-pleeggezinnen 
waar de screening nog lopende was. Tevens 
was er ook een wachtlijst (voor het doorlopen 
van de screening) van 45 gezinnen naar 
aanleiding van de druk bijgewoonde 
infosessie(s) in november en december. 

Vanuit de dienst waken we over de duur van 
de screening. In 2020 was de tijd tussen het 
ontvangen van de ingevulde vragenlijst en de 
start van de screening voor 72 gezinnen van 
91 pleeggezinnen28 korter dan 3 maanden (zie 
tabel 2 (T.2)). Dit betreft 79% van de 
gezinnen. 

 
28 Dit cijfer betreft het aantal gezinnen die 
startten met screening en een vragenlijst invulden 
(soms al in 2019), alsook gezinnen die na een 
periode van uitstel de screening wensten te 
hervatten. 
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T.2: Tijd tussen vragenlijst en 
start screening 

Aantal 
gezinnen: 

< 3 maanden 72 
3-6 maanden 15 
7-9 maanden 3 
10-12 maanden 1 
Som: 91 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

Voor 24 van de 53 nieuwe 
bestandspleeggezinnen was de tijd tussen de 
start van de screening en de opname in de 
pool van bestandspleeggezinnen korter dan 3 
maanden (tabel 3 (T.3)). Op zes maanden 
 
T.3: Tijd tussen start 
screening en opname in pool 

Aantal 
gezinnen: 

< 3 maanden  24 
3-6 maanden  20 
7-9 maanden 5 
10-12 maanden 1 
> 12 maanden 3 
Som: 53 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

doorliep 83% van de bestandspleeggezinnen 
de screening. Bij 17% van de gezinnen was de 
tijdsspanne langer dan 6 maanden omdat ze 
voornamelijk zelf wensten de screening 
vroeger even te onderbreken. 

In 2020 attesteerden we 45 
bestandspleegzorgers voor de eerste keer (zie 
tabel 4 (T.4)). De datum van een eerste 
pleegzorgattest is de datum van de opstart 
van een eerste pleegzorgverblijf. De tijd 
tussen de opname in de pool 
bestandsgezinnen en de eerste attestering 
heeft te maken met het aanbod dat het gezin 
doet. Sommige gezinnen hebben een breder 
 

T.4: Tijd tussen opname pool 
en 1e plaatsing/attestering 

Aantal 
gezinnen 

< 3 maanden  28 
3-6 maanden  10 
7-9 maanden  4 
10-12 maanden  1 
> 12 maanden  2 
Som:  45 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

profiel of doen een ruimer aanbod, bij ander 
is het meer ingeperkt. Voor sommige 

pleegzorgmodules is er ook meer vraag dan 
voor andere. Maar er zijn ook gezinnen die 
aangeven dat ze pas vanaf een bepaalde 
datum effectief willen starten met pleegzorg, 
bv. na de zomervakantie, of na een laatste 
verbouwing, of na een werkverandering. 

62% van de nieuwe gescreende pleegzorgers 
startte binnen de drie maanden na opname in 
de pool als pleegzorger, 84% binnen de zes 
maanden (tabel 5 (T.5)). Bij gezinnen die 
langer dan 6 maanden wachten op een vraag, 
volgt eventueel een nieuwe huisbezoek om 
het profiel te herbekijken. Vooral gezinnen 
die een crisisaanbod doen, werden in 2020 zo 
goed als allemaal binnen de zes maanden 
gematcht: 85% van deze gezinnen voor crisis 
hadden een eerste crisisplaatsing binnen de 
drie maanden. In verhouding moeten gezinnen 
met een ondersteunend aanbod lage 
frequentie wat langer wachten dan 
gemiddeld. Hier komt het vooral door een 
discrepantie tussen vraag en aanbod. Doordat 
we volledig in de vrijwilligheid werken, 
hebben we hier ook regelmatig te maken met 
wisselende indicaties of teruggetrokken 
vragen bij de aanmelders.  

Op basis van de tijd tussen de start van de 
screening en het eerste pleegzorgattest dat 
samenvalt met een eerste plaatsing, zien we 
dat binnen het jaar na de start van de 
screening 82% van de nieuw gescreende 
bestandspleeggezin een eerste attestering 
krijgt. Meer nog: 55% van deze gezinnen 
ontvingen binnen de 6 maanden na de start 
van hun screeningstraject een eerste attest. 

De snelheid van screening en een eerste 
plaatsing in nieuwe gezinnen in 2020 wijst op  

T.5: Tijd tussen start screening 
en 1ste plaatsing 

Aantal 
gezinnen 

< 3 maanden  7 
3-6 maanden  18 
6-9 maanden  10 
9-12 maanden  2 
> 12 maanden  8 
Som: 45 

Bron: Eigen registratie PZWVL 

een goede afstemming in de caseload en de 
personeelsbezetting van het intake en het 
screeningsteam. Toch is het een constant kort  
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T.6. Aanbod volgens module Aantal (nieuw 
gescreende) gezinnen 

Aantal (actieve) gezinnen met 
openstaand aanbod (31/12/2020) 

Ondersteunende pleegzorg crisis 6 3 
Ondersteunende pleegzorg lage 
frequentie 

17 11 

Ondersteunende pleegzorg korte 
duur 

0 4 

Perspectiefzoekende pleegzorg 5 2 
Perspectiefbiedende pleegzorg 16 6 
Combinatie verschillende modules 9 0 
Som 53 26 

Bron: Eigen registratie PZWVL

op de bal spelen dat de wachtlijst voor 
screenen na het ontvangen van de vragenlijst 
niet oploopt. 

Een eigen aanbod 

Gezinnen kiezen ook gericht welk aanbod dat 
ze doen. Dit houdt de keuze in van welke 
module van pleegzorg, maar ook keuzes 
gerelateerd aan de vraagzijde (bv. aantal 
kinderen, welke leeftijd, welk geslacht, ...). 

Sommige gezinnen doen ook een aanbod voor 
meer dan 1 kind: 170 gezinnen vingen 2 
kinderen op, 41 gezinnen 3 kinderen, 10 
gezinnen 4 kinderen, 9 gezinnen met 5 
kinderen en 1 gezin 7 kinderen. Tabel 6 (T6) 
toont het aanbod in modules bij enerzijds de 
nieuw gescreende pleeggezinnen en 
anderzijds bij actieve bestandsgezinnen met 
openstaand aanbod. 

De 53 nieuw gescreende bestandsgezinnen 
deden 16 keer een aanbod voor 
perspectiefbiedende pleegzorg, 5 keer een 
aanbod voor perspectiefzoekende pleegzorg. 
17 keer deden de nieuwe gezinnen een 
aanbod voor ondersteunende pleegzorg lage 
frequentie, geen enkele keer een aanbod voor 
ondersteunende pleegzorg korte duur en 6 
keer voor crisispleegzorg. Verder waren er 
nog 9 gezinnen die een combinatie aan 
verschillende modules als aanbod deden. 

Ook 26 actieve bestandsgezinnen hadden op 
31/12/2020 een openstaand aanbod (al dan 
niet bijplaatsing). Hun aanbod betreft 11 keer 
een aanbod voor de module ondersteunende 
pleegzorg lage frequentie en 4 keer voor de 
module ondersteunende pleegzorg korte duur. 

Het aanbod van twee gezinnen betrof 
perspectiefzoekende pleegzorg en van zes 
gezinnen perspectiefbiedende pleegzorg. In 
2020 deden bestandsgezinnen een (extra) 
aanbod in het voorjaar binnen de module 
crisispleegzorg. Sommige pleeggezinnen 
deden een aanbod voor crisis omwille van de 
corona pandemie. Een vijftal actieve 
gezinnen met een aanbod voor bijplaatsing 
vielen na overleg af voor een bijplaatsing 
omdat deze gezinnen tot een risicogroep wat 
corona betreft behoorden of de zorg voor 
mensen die tot die risicogroep behoorden 
opnamen. 

 

Ondersteuning van pleeggezinnen 

Pleeggezinnen krijgen ondersteuning van een 
pleegzorgbegeleider. Via het inzetten op een 
gevarieerd begeleidingsaanbod en extra 
ondersteuningsmogelijkheden krijgen 
pleegzorgers de ruimte om begeleider(s) of 
elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. 

Ondersteuning ervaren als pleegzorger sinds 
corona pandemie is niet eenvoudig. Ook staan 
het in verbinding gaan en dus relaties onder 
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druk sinds de lockdown van maart 2020 met 
de voortdurende contactbubbels beperkende 
maatregelen. Vanuit de communicatie dienst 
werd dan ook gezocht naar ondersteuning via 
het sociaal mediakanaal facebook. Dagelijks 
konden de pleegzorgers een tip treffen om de 
‘Blijf in uw kot’ periode op te leuken (zie 
foto). 

Ervaringen delen en elkaar kunnen ontmoeten 
is belangrijk. Vanuit Pleegzorg West-
Vlaanderen ondersteunen we deze 
ontmoetings-mogelijkheden. Via de 
ontmoetingen tussen pleegzorgers willen we 
ook invulling geven aan het participatieve 
luik. Een participatieve inbreng van 
pleegzorgers biedt kansen om het beleid en 
de organisatie van pleegzorg West-Vlaanderen 
te optimaliseren en te verbeteren. Voor 
pleegzorgers ondersteunen we drie soorten 
ontmoetingsmogelijkheden: 

Er zijn de zeer laagdrempelige 
ontmoetingsmogelijkheden met andere 
pleegzorgers tijdens de pleegzorgcafés. 
Hierbij treedt een pleeggezin op als gastheer 
en gastvrouw. Deze cafés worden drie tot vier 
keer per jaar georganiseerd. Houd hiervoor 
best de website in het oog!  

Vanuit de dienst voor pleegzorg organiseren 
we een 5 keer per jaar ontmoetingsgroepen 
voor pleegzorgers. Deze is eveneens open en 
vrij toegankelijk voor alle pleegzorgers. 
Opnieuw verwijzen we hiervoor naar de 
website.  

Er zijn ook thema’s die belangrijk zijn voor 
alle partners, dus ook voor pleegjongeren, 
ouders en gasten. Deze thema’s kunnen 
geagendeerd worden op een participatieraad 
van waaruit adviezen omtrent de werking van 
de dienst vertrekken. Het zijn de leden van 
de ontmoetingsgroep die afspreken wie de 
pleegzorgers zal vertegenwoordigen. 

En tenslotte stimuleren we de deelname aan 
de dialoogdagen vanuit de koepelorganisatie 
Pleegzorg Vlaanderen. Tijdens deze 
dialoogdagen worden beleidsthema’s 
besproken met pleegzorgers vanuit heel 
Vlaanderen.  

Voor de data van deze activiteiten, kijk je 
best op de website 
(www.pleegzorgvlaanderen.be/west-
vlaanderen). 

Blijven zoeken naar een thuis! 

Gezien de vraag tot pleegzorg groter is dan 
het aanbod aan pleeggezinnen, is de 
zoektocht naar nieuwe pleegzorgers een 
constante!  

In 2020 was het door corona een hele 
uitdaging om de geplande wervingscampagnes 
in uitvoering te zetten. In West-Vlaanderen 
zochten we nieuwe pleeggezinnen via een 
bibliotheekcampagne. Kinderleesboeken met 
bekende personages die eigenlijk pleegkind 
zijn zoals ‘Alice’ hiernaast op de foto 
brachten pleegzorg onder de aandacht, én 
nabij.  

Behalve de diverse wervingsacties zet 
Pleegzorg West-Vlaanderen in op 
netwerkonderzoek. Dit wil zeggen dat een 
binnenkomende vraag tot pleegzorg op basis 
van een onderzoek van het netwerk eventueel 
kan worden omgevormd naar een 
netwerkpleegplaatsing. 

Interesse om een pleegkind een warm nest te 
bieden? Snuister dan gerust rond op de 
website en houd de agenda van de provinciale 
informatieavonden omtrent pleegzorg in het 
oog. Tot ziens op één van die avonden? 

 
Foto pr actie 2020  

 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
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Ouders vasthouden 

 
Ouder zijn, het is niet altijd even gemakkelijk. Cijfers van gezinnen waar er hulp geboden moet 
worden, tonen dit aan. Indien de problemen zo hoog oplopen dat een uithuisplaatsing in beeld 
komt, kan een kind terecht in een ander gezin, een pleeggezin. Dat gezin probeert een kind op 
te vangen wanneer dat in het eigen gezin (tijdelijk) niet meer lukt. Ongeveer 9.356 kinderen 
(en pleeggasten) wonen in Vlaanderen in een pleeggezin. In deze themafiche focussen we ons 
op ouders met kinderen in pleegzorg West-Vlaanderen voor het jaar 2020. 

In 2020 waren er 9.356 Vlaamse 
pleegkinderen en pleeggasten die in een 
pleeggezin wonen.29 Deze kinderen en gasten 
verwijzen tevens naar een veelvoud aan 
ouders, grootouders, families, voogden en 
wettelijke vertegenwoordigers,… die deel 
uitmaken van de hulpverleningscontext. In 
deze fiche richten we ons enkel tot de ouders 
van kinderen in pleegzorg. 

In pleegzorg toekomen 

Ouders van kinderen zoeken soms zelf hulp als 
het even niet meer lukt in het gezin. Met hun 
hulpvraag bevinden ze zich binnen de 
rechtstreeks toegankelijke pleegzorg of 

 
29 De cijfers komen voornamelijk uit BINC en 
werden getrokken op 2 maart 2021. BINC is het 
uniforme registratiesysteem voor de private 
voorzieningen in de Jeugdhulp (Opgroeien) en staat 
voor Begeleiding in Cijfers. 

vrijwillige pleegzorg. In pleegzorg West-
Vlaanderen betrof de aanmelding vanuit de 
jongere en zijn context in 2020 12% van de 
opgestarte dossiers. 30 

Maar het kan ook anders. Als een 
jeugdrechter bijvoorbeeld tussenkomt en het 
kind toewijst aan een pleeggezin spreken we 
van gedwongen hulpverlening, deze is dan de 
niet-rechtstreekse jeugdhulp. Tabel 1 toont 
voor Pleegzorg West-Vlaanderen een toename 
van 5% meer dossiers dan 2019 die in 2020 
opstartten binnen de niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulpmodules van 
pleegzorg. 

  

 
30 Dit is 4% minder dan in 2019, we zien een 
toename in de RTJ van aanmeldingen door de 
jeugdrechtbank, VK en OCJ. 

Themafiche: Ouders van pleegkinderen in 2020 
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T.1.: (Niet)Rechtstreekse toegang bij 
opstart van dossiers in 2020. 
 NRTJ RTJ 
Pleegzorg 
Vlaanderen 915 (48 %) 989 (52 %) 

Pleegzorg 
West-
Vlaanderen 

119 (31 %) 261 (69 %) 

Bron: BINC registratie 

 
Op Vlaams niveau is het aantal startende 
dossiers voor de rechtstreekse en de niet-
rechtstreekse jeugdhulp ongeveer gelijk 
(tabel 1 (T1.). In 2020 startte in West-
Vlaanderen nog steeds bijna 70% van de 
dossiers bij de rechtstreekse 
pleegzorgmodules (crisis, ondersteunende 
pleegzorg lage frequentie en ondersteunende 
pleegzorg korte duur).  Dit leidt ertoe dat van 
alle in de rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp opgestarte dossiers in Pleegzorg, er 
26% opstartten in West-Vlaanderen. Een 
opstart in de rechtstreekse jeugdhulp gebeurt 
in de vrijwilligheid én dit met een akkoord 
voor pleegzorg vanuit de ouders of de voogd. 

 

Gezin van oorsprong 

Pleegzorg is voor vele ouders sowieso een 
moeilijk gegeven. Weinig ouders kiezen écht 
om hun kind in een pleegezin te plaatsen. Er 
was altijd eerst een moeilijke situatie (zie 
‘Werkelijk samenwerken’). 

De beginregistratie31 biedt de mogelijkheid 
om te weten uit welke gezinnen de kinderen 
in pleegzorg West-Vlaanderen komen. Zo 
kennen we voor de opgestarte dossiers de 
gezinssituatie van het gezin van oorsprong van 
het kind. Uit die data inzake gezinssituatie 
zien we in 2020 opnieuw dezelfde top drie als 
voorgaande jaren (2017, 2018, 2019) aan 
gezinssituaties van kinderen die in pleegzorg 
binnenkomen: 

1. kinderen uit éénoudergezinnen waarbij de 
moeder de alleenstaande ouder is (32.89 
%). 

2. kinderen uit een kerngezin, dit zijn 
kinderen die bij hun beide ouders 
verblijven (18,75 %). 

3. kinderen uit een nieuw-samengesteld 
gezin van de moeder (15,46 %). 

Op basis van deze enkele variabele kunnen we 
weinig conclusies trekken. Interessant voor de 
hulpverlening en voor een preventieve 
werking zou zijn om variabelen te verbinden 
en daaruit patronen te kunnen halen.  

In Pleegzorg West-Vlaanderen merken we dat 
in 2020 bijna 40% van de kinderen die in 
pleegzorg startten uit éénoudergezinnen 
komen. Wanneer we kijken naar de moeder 
als primaire opvoedingsverantwoordelijke (als 
alleenstaande ouder of in nieuw-samengesteld 
gezin) komen we op 48% uit. Helaas kunnen 
we hier geen koppeling leggen naar de 
resultaten inzake inkomen en arbeidssituatie, 
opleidingsniveau, en gezondheid. 

 
31 De beginregistratie gebeurt niet voor 
crisispleegzorg en voor pleeggasten die starten in 
pleegzorg. Wanneer een kind na een 
crisispleegzorg in pleegzorg blijft, start er een 
nieuw dossier waar de beginregistratie in BINC wel 
ingevuld wordt. 

Een kwestie van … 

Sinds de BINC registratie zou er een meer 
systematische registratie over het gezin 
van oorsprong bij de opgestarte dossiers 
moeten gebeuren. We beschikken voor 304 
van de 380 opgestarte dossiers over een 
beginregistratie (zie ook voetnoot 31). In 
deze beginregistratie wordt ook de 
gezinssituatie van waar het kind 
(oorspronkelijk) komt geregistreerd. Het is 
hier dat we de informatie over de ouders 
kunnen vinden. Evenwel zijn verschillende 
onderwerpen vaak niet ingevuld (dan wordt 
aangeduid ‘onbekend’ of ‘niet ingevuld’). 
Dit is bijvoorbeeld zo voor het 
arbeidssituatie en het gezinsinkomen: 270 
niet ingevuld of voor het opleidingsniveau 
in het gezin: 252 onbekend (op de 304 
dossiers met beginregistratie). Behalve een 
onvolledige registratie zit er ook veel ruis 
op de éénduidigheid van de cijfers. Om die 
reden spreken we niet veel over concrete 
cijfers, maar kijken we naar trends en 
procentuele verhoudingen.  
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De beginregistratie bevat behalve de 
gezinssituatie ook de registratie van de 
indicatoren die op kansarmoede kunnen 
wijzen. Dit vanuit de omschrijving van 
kansarmoede als een toestand waarbij 
mensen beknot worden in hun kansen om 
voldoende deel te hebben aan 
maatschappelijk hooggewaardeerde 
goederen, zoals onderwijs, arbeid, 
huisvesting. Deze registratie om kansarmoede 
te kunnen detecteren is niet zo toevallig: we 
mogen immers niet vergeten dat Vlaamse 
kinderen en jongeren die in een kansarm 
gezin opgroeien 4x meer kans op contact met 
jeugdhulp hebben (cfr. “Op de barricade. 
Jeugdhulp tegen gezinsarmoede”). 

De gezinssituatie op vlak van… 

Arbeid: 

Een blik op de cijfers van de arbeidssituatie 
maakt duidelijk dat deze te onvolledig is om 
de arbeidssituatie in details te bestuderen 
(89% ‘niet ingevuld’). Aan de hand van 
externe rapporten weten we echter dat 
kinderen uit eenoudergezinnen vaker in een 
gezin met lagere werkintensiteit leven. Dat 
alleenstaande moeders veelal moeten 
rondkomen met een vervangingsinkomen 
(40%), dat de alleenstaande vaders vaker een 
inkomen uit arbeid hebben, ofschoon er toch 
ook een grote groep leeft van een 
vervangingsinkomen (30%).  

Opleiding: 

Bij de in 2019 opgestarte dossiers is er voor 
een te kleine groep ouders het 
opleidingsniveau genoteerd (nog niet voor 1 
op 5 van de ouders). Van de 17% dossiers waar 
het opleidingsniveau gekend is zien we dat dit 
vooral het hoger secundair onderwijs is, 
gevolgd door het lager secundair onderwijs en 
vervolgens hoger onderwijs. We liggen 
hiermee in dezelfde lijn als elders in 
Vlaanderen voor pleegzorg. 

Huisvesting: 

In de beginregistratie van nieuwe dossiers kan 
ook een inschatting gebeuren van de 
huisvesting. Een negatieve registratie gebeurt 
wanneer er onvoldoende nutsvoorzieningen 

aanwezig zijn, of de woning te klein is in 
functie van de gezinsgrootte of verkrot, 
ongezond en onveilig is of wanneer er geen 
duurzame huisvesting is. Er wordt ‘positief’ 
beoordeeld als de negatieve elementen in de 
huisvesting niet aanwezig zijn. Ook hier 
betreft het steeds de aanduiding van de 
gezinssituatie waar het kind gedomicilieerd  
 
Figuur 3: Beoordeling van de huisvesting. 

Bron: BINC-registratie 

is/was. Voor alle 304 opgestarte dossiers met 
een beginregistratie in pleegzorg West-
Vlaanderen zien we dat er een invulling van 
de huisvesting gebeurde (zie figuur 3), 
weliswaar oordeelde de begeleider voor 24% 
van de opgestarte dossiers dat ze het niet 
wisten (‘onbekend’)). Dit is zowel omdat de 
begeleider de huisvesting niet kent van de 
ouders of omdat hij geen inschatting van de 
situatie kan maken. 

Tegenover 2019 is er een positievere 
inschatting inzake huisvesting van de 
gezinnen van oorsprong van de pleegkinderen 
in de opgestarte dossiers van 2020. In 2019 
was slechts 45% van die huisvesting positief 
ingeschat, voor 2020 betreft dit 62%. 
Dergelijke dalingen en stijgingen duiden de 
subjectiviteit van de parameter aan. 

Gezondheid: 

Bij het begin van een dossier gebeurt er ook 
een inschatting van de gezondheid in het 
gezin. ‘Negatief’ wordt geregistreerd indien 
één of meerdere kenmerken aanwezig zijn: 
zwakke lichamelijke en/of geestelijke 
gezondheid van de gezinsleden die het 
normale functioneren verstoren, 
aanwezigheid van chronische ziektes en/of 
handicaps in het gezin die het normale 
functioneren verstoren of gebrek aan kennis 
en deelname aan de gezondheidszorg. Een 
registratie als ‘positief’ gebeurt wanneer 
deze negatieve kenmerken omtrent de 
gezondheid niet aanwezig zijn. 

14% 62% 24%

0% 50% 100%

2020
(# 304)

Negatief
Positief
Onbekend
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Figuur 4: Beoordeling van de gezondheid. 

Bron: BINC-registratie 

In heel veel opgestarte dossiers was de 
gezondheidssituatie van de ouders onbekend: 
33%. Met de inschatting inzake gezondheid 
houden we voor de negatieve, positieve 
inschatting of de mate dat men het niet kan 
inschatten gelijke tred met pleegzorg elders 
in Vlaanderen. De grote jaarlijkse 
schommelingen omtrent de 
gezondheidsinschatting van de ouders roepen 
eveneens vraagtekens op. 

Thuistaal: 

Een registratie over welke taal de gezinsleden 
thuis onderling spreken gebeurt ook bij 
opstart van een dossier (tabel 2 (T.2.). Van de 
304 dossiers met beginregistratie is dit 
gekend. Hier zien we een aanhouden van de 
dalende trend van  Nederlands (NL) als enige 
thuistaal. Tegenover 2019 zakt het 
Nederlands als thuistaal met 5% in West-
Vlaanderen en dit ten voordele van 
gezinssituaties met Nederlands en een andere 
taal (+ 4%).   

T.2.: Thuistaal bij opgestarte dossiers in 
2020 

 NL Andere NL en 
andere 

PZ VL 
(# 1.779) 67% 19% 14% 

PZ WVL 
(# 304) 73% 16% 11% 

Bron: BINC-registratie 

Werkelijk samenwerken 

In 2020 omschreven we de rol van de 
begeleider ten aanzien van het pleegkind, de 
ouders en de pleegzorgers.32 Zo willen we 

 
32 Tijdens de participatie-ontmoetingsgroepen in 
het najaar 2020 werden de uitgangspunten van het 
relationeel werken en werken vanuit een 
participatieve basishouding in 5 principes over 
begeleidingscontacten afgetoetst. Ook ouders 
vormden een ontmoetingsgroep. 

meer ondersteuning kunnen bieden. Om te 
weten welke ondersteuning wenselijk is, 
kunnen we steunen op een bevraging van 
ouders in kader van een 
samenwerkingsproject met voorzieningen. 

Enkele West-Vlaamse voorzieningen 
bevroegen in het najaar 2020 ouders van 
kinderen die bij hen verbleven hoe ze 
tegenover pleegzorg stonden: welke kansen 
zien ouders in pleegzorg? Welke drempels zijn 
er? Waar maken ze zich zorgen over? En wat 
kon hen helpen bij een aanmelding of 
overgang van een kind naar pleegzorg. 

De bevraagde ouders zien kansen in pleegzorg 
voor kinderen inzake het vinden van rust, 
individuele aandacht, een kwaliteitsvolle 
tijdsinvulling (bv. hobby’s, sport) en 
veiligheid. Voor zichzelf wijzen ze op de 
voordelen van ondersteunende pleegzorg om 
hun ouderschap haalbaar te houden.  

Tegelijkertijd zijn ze bezorgd over hun 
ouderrol en vrezen ze hun kind kwijt te 
raken. Een leefgroep in een voorziening voelt 
neutraler aan. De (materiële) voordelen en 
‘kansen’ die ze voor hun kind zien 
veroorzaken tegelijkertijd onzekerheden bij 
henzelf (“wat is mijn rol als mama nog?”, zal 
mijn kind de pleegouders liever zien dan 
mij?”). 

Veel bezorgdheden en drempels kunnen 
weggenomen en vermeden worden door meer 
informatie te geven aan ouders (en aan 
voorzieningen) over pleegzorg, de soorten 
pleegzorg en de modules in pleegzorg, alsook 
wat dit steeds betekent voor ouders. De 
beperkte informatie over pleegzorg én over 
het pleeggezin (indien bestandspleegzorg) 
maakt dat ouders weinig ‘vertrouwen’ 
hebben. Inzetten op een wederkerigheid aan 
informatie naar ouders zal het vertrouwen in 
pleegzorg en in pleeggezinnen vergroten.  

De bevraging bood veel waardevolle 
informatie die mooi aansluit met de 
verzuchtingen van ouders in pleegzorg die we 
verwerven via de ontmoetingsgroepen. Ook 
daar bleek de vraag om meer (geïnformeerd) 
én zo vroeg mogelijk betrokken te worden in 
pleegzorg zodat het samenwerken 
werkelijkheid kan worden. 

26% 41% 33%
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Ouders zijn niet alleen 

Ouders met een kind in pleegzorg staan niet 
alleen. Het pleeggezin en de 
pleegzorgbegeleider ondersteunen idealiter 
de ouder(s). Daarnaast biedt pleegzorg West-
Vlaanderen aan ouders de kans om verbinding 
met andere ouders van pleegkinderen te 
vinden. Dit door het organiseren van 
ontmoetingsgroepen voor ouders met 
kinderen in pleegzorg. Via die ontmoetingen 
tussen ouders geven we inhoud aan het 
participatieve luik. Een participatieve inbreng 
van ouders biedt kansen om het beleid en de 
organisatie van pleegzorg West-Vlaanderen te 
optimaliseren en te verbeteren. 

Er zijn ook thema’s die belangrijk zijn voor 
alle partners, dus ook voor pleegjongeren, 
pleegzorgers en gasten. Deze thema’s kunnen 
geagendeerd worden op een participatieraad 
van waaruit adviezen omtrent de werking van 
de dienst vertrekken.  

En tenslotte stimuleren we de deelname aan 
de dialoogdagen vanuit de koepelorganisatie 
Pleegzorg Vlaanderen. Tijdens deze 
dialoogdagen worden beleidsthema’s 
besproken met ouders vanuit heel 
Vlaanderen.  

Meer info op: 
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-
vlaanderen. 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
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