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Je thuis delen, verrijkt je leven



2021 werd opnieuw een uitdagend jaar voor Pleegzorg West-Vlaanderen. Het zou het post-coronajaar worden, maar ook het afgelopen 
jaar moesten we onze werking opnieuw afstemmen op de coronamaatregelen. 2021 stond dus weer in het teken van het zoeken naar  
manieren om met de doelgroep en met de collega’s in verbinding te blijven en het creatief omgaan met onverwachte en onvoorspelbare 
omstandigheden. We voelden dit jaar opnieuw het enorme effect van de coronacrisis op onze doelgroep, onze medewerkers én op 
onze organisatie.

Ondanks die omstandigheden stonden onze medewerkers elke dag weer klaar om samen voor ons gemeenschappelijke doel 
te gaan: de begeleiding en ondersteuning van onze meer dan 1.200 pleegkinderen en -jongeren en meer dan 145 pleeg- 
gasten, die een warme thuis vonden in meer dan 1.100 pleeggezinnen. En daarnaast de kandidaat-pleeggezinnen werven, 
screenen en voorbereiden op hun pleegzorgengagement.

Ook in 2021 telden we een hoger aantal dossiers en een hoger aantal pleegkinderen, -jongeren en -gasten die 
een warme thuis vonden. Dat wil zeggen dat we bij Pleegzorg West-Vlaanderen – net zoals in de hele sector 
van de jeugdhulp – weer meer hulpvragen zagen binnenkomen. Gelukkig stelden ook dit jaar opnieuw 
meer mensen hun hart en thuis open voor een pleegkind, -jongere of volwassene. Onze pleeggezinnen  
stonden er ook in 2021 en namen met veel warmte hun engagement op.

2021 was opnieuw een jaar waarin we ons als organisatie hard ingezet hebben om die hulpvragen 
op te vangen. Dat vertaalde zich in de aanwerving van negentien nieuwe collega’s, voornamelijk 
begeleiders. Ook in de werving van kandidaat-pleegzorgers schakelden we weer een versnelling 
hoger met meer campagnes en lanceerden we een gloednieuw leerplatform voor kandidaat- 
pleegzorgers. In ons begeleidingswerk tot slot breidden we onze extra ondersteunings- 
mogelijkheden verder uit en zetten we nog meer in op behandelingspleegzorg.

We geven jou in dit verslag graag een inkijk in een goed gevuld 2021.
Veel leesplezier!

© Foto’s: Unsplash, Nelle Devisscher, Lynn Van Baelen
VU Pleegzorg West-Vlaanderen vzw 
Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare
www.pleegzorgwestvlaanderen.be 
ondernemingsnummer 0535 592 230 - RPR Gent, afd. Kortrijk Volg ons op:
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Aantal dossiers 

Net zoals de voorbije jaren zagen we in 2021 het aantal lopende 
dossiers in stijgende lijn gaan. Dat pleegzorg nog steeds de 
eerste optie is bij uithuisplaatsing, blijft dus duidelijk zichtbaar in 
onze  cijfers. Dit jaar was er een stijging van 8% in vergelijking 
met 2020. Die stijging ligt opmerkelijk hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde van bijna 6%.  

In 2021 startten we 410 nieuwe dossiers op en we sloten ook  
297 dossiers af. 

Begeleidingen: 
dossiers en modules

Als extra ondersteuning nodig is

Pleegzorg is vaak een uitdaging voor alle betrokken partijen. 
Soms gaat het goed, soms gaat het wat moeilijker. Die moeilijkere 
momenten kunnen tot uiting komen in het gedrag en de emotio-
nele beleving van iedereen betrokken bij de pleegzorgsituatie. 

Onze begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt van de ver-
schillende betrokkenen, maar zij staan er niet alleen voor. In 
onze organisatie bieden heel wat mensen extra ondersteuning. 
Het administratieve en financiële luik van een dossier neemt 
de begeleider samen met de collega van cliëntadministratie op. 
Daarnaast zijn er ook heel wat collega’s met extra expertise, die 
een begeleider kan betrekken bij de begeleiding.  

Zo zijn er heel wat modules behandelingspleegzorg. Het uit-
gangspunt voor al die modules is de situatie van elke betrokkene 
bij de pleegzorgsituatie.

Sommige vormen van behandelingspleegzorg zijn individuele 
begeleidingen, waar we dieper ingaan op de problemen en op 
zoek gaan naar oplossingen (bv. Pleegzorgers Versterken in 
Opvoeden, ouderbegeleiding, …). Maar we zetten evengoed in op 
groepsvormingen, waar we ruimte maken voor de uitwisseling 
van ervaringen van anderen (bv. Grootouders in Pleegzorg, 
Traumasensitief opvoeden, …). 

Ook in 2021 stonden heel wat collega’s in voor de verschillende 
vormen van behandelingspleegzorg. Het afgelopen jaar waren 
er 359 lopende modules behandelingspleegzorg; 239 daarvan 
werden nieuw opgestart in 2021. Gemiddeld zijn er 126 lopende 
modules per maand.

Ik wou dat ik deze vorming eerder had gevolgd. 
Ik heb zo getwijfeld aan mezelf als pleegzorger, 

maar nu besef ik dat de moeilijkheden die we 
ervaren vooral te maken hebben met de  

traumatische achtergrond van ons pleegkind en 
niet zozeer met onze opvoedingscapaciteiten.

L., pleegmama die de vormingsreeks 
Traumasensitief Opvoeden volgde

Tot slot kan een begeleider ook een aantal thematisch des-
kundige collega’s betrekken bij dossiers. Zo zijn er collega’s 
met expertise rond cultuursensitieve dossiers, begeleiding van 
Niet-Begeleide Minderjarigen, van minderjarigen met een beper-
king en ten slotte rond het adviseren in dossiers waar armoede 
en sociale uitsluiting speelt.

Verdeling van de verschillende modules op 31/12 van elk jaar

2017
2018
2019
2020
2021

perspectiefzoekende pleegzorg

perspectiefbiedende pleegzorg

Ondersteunende pleegzorg

Lopende dossiers op 31/12 van elk jaar

2017
2018
2019
2020
2021

1.3401.340 1.4291.429 1.5851.585

+7%

+11%

1.8131.8131.6761.676

+8%

+6%

Meer lezen over onze  
pleegzorgmodules? Neem dan 
zeker een kijkje op de website.

In pleegzorg heb je verschillende modules. 
Bij de rechtstreeks toegankelijke modules gaan de ouders ak-
koord met pleegzorg en blijft de opvoedingsverantwoordelijkheid 
bij hen, tenzij – in uitzonderljke situaties – de jeugdrechter pleeg-
zorg oplegt. Tot die rechtstreeks toegankelijke modules horen de 
verschillende vormen van Ondersteunende pleegzorg (OP). 

Alle andere modules zijn niet-rechtstreeks  
toegankelijk en worden opgedeeld in twee soorten.  

Perspectiefbiedende pleegzorg (PB) is een langere uithuis- 
plaatsing die zich richt op een verblijf waarin het perspectief 
duidelijk in het pleeggezin ligt. Bij perspectiefzoekende pleeg-
zorg (PZ) verblijft een kind, jongere of gast een tijdje in een gezin, 
terwijl uitgeklaard wordt waar het perspectief ligt: terug naar huis, 
in pleegzorg en/of in het (specifieke) pleeggezin. 

De meeste pleegzorgsituaties op 31/12/2021 waren in een  
perspectiefbiedende module.

9%9%

79%79%

12%12%

8%8%

78%78%

14%14%

10%10%

74%74%

16%16% 17%17%

74%74%

9%9% 8%8%

73%73%

19%19%
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Pleeggezinnen werven

Elk jaar opnieuw blijven we kandidaat-pleeggezinnen zoeken. 
Ook in 2021. Daarom stonden er heel wat wervingsacties op de 
planning.

Met vereende krachten

We bundelden dit jaar opnieuw de krachten met de andere 
Vlaamse provincies.
Zonder twijfel is de grootste verwezenlijking de nieuwe website 
van Pleegzorg: www.pleegzorg.be. Samen met collega’s uit 
de andere provincies en Pleegzorg Vlaanderen zetten we onze 
schouders onder dit grote project. Tijdens de Week van de Pleeg-
zorg lanceerden we onze nieuwe website. Wij zijn alvast blij met 
het frisse, toegankelijke resultaat en zijn ervan overtuigd dat we 
door de nieuwe website het brede publiek beter en genuanceer-
der kunnen informeren. En dat we ook onze bestaande doelgroep 
zo beter kunnen informeren. 

Daarnaast stonden er in 2021 weer heel wat Vlaamse campagnes 
op het programma. 
Met de actie #Pleegzorgpowerfood schakelden we foodies in 
voor een sensibiliseringscampagne. Pleegkinderen en -gasten 
mochten een kunstwerk maken over hun powerfood. Aan de 
foodies de uitdaging om dat om te zetten in een échte, eetbare 
versie. We zagen creaties om bij te watertanden.

We werkten samen met heel wat webshops, tijdens de campagne 
Deze webshop is top. Het idee was simpel: de deelnemende 
webshops kregen pleegzorgkaartjes om bij hun bestellingen te 
steken. Een oproep die massaal gevolgd werd.
Tijdens de zomer gingen we op zoek naar Lilly. Overal in Vlaan-
deren verschenen onze strandstoelen met daarop de tekst: Waar 
is Lilly en een QR-code, die naar een zoekwebsite leidde met 
informatie over Pleegzorg.
In de maand oktober zetten we pleegzorg in de schijnwerpers 
via kapperszaken, met de actie Geknipt voor Pleegzorg. De 
kappers kregen een magazine (dat klanten konden lezen tijdens 
het wachten), spiegelstickers, deurstickers, … 

Ook in 2021 was de apotheo-
se van het wervingsjaar de 
Week van de Pleegzorg. 
We kregen zendtijd bij de 
VRT, die zowel op radio als 
op tv een spotje speelde 
over Pleegzorg. Het centrale 
thema ‘Matching’ zetten we 
via getuigenissen en film-
pjes in de schijnwerpers. 

Onze sociale media waren tijdens de Week van de Pleegzorg de 
plek voor warme en ontroerende verhalen. 
En uiteraard vergaten we onze pleeggezinnen niet. Zij kregen 
een fijne attentie in de brievenbus om hen te bedanken voor hun 
warme engagement.

Topambassadeurs,  
onze pleegzorggemeenten

Onze pleegzorggemeenten zijn belangrijke 
partners van Pleegzorg West-Vlaande-
ren. Ons pleegzorgkaartje kleurt 
stevig pleegzorggroen 
en we schakelden onze 
pleegzorg- 
gemeenten dan ook graag in 
voor onze acties. 

In 2021 brachten we al onze pleegzorggemeenten een doos vol 
pleegzorgfolders, -posters, -gadgets én een grote roll-up banner. 
Ze lieten zich helemaal gaan met al dit materiaal en zetten zo 
pleegzorg nog eens extra in de kijker in hun gemeente.

Met resultaat

Of al die acties ook iets teweegbrachten? Jazeker! 
Alle acties samen zorgden er niet alleen voor dat het brede pu-
bliek beter geïnformeerd werd over pleegzorg in al haar facetten. 
We zagen ook een toename in het aantal geïnteresseerden in 
pleegzorg. 

Dat hebben we niet alleen te danken aan onze acties op zich, maar 
ook aan het gestaag groeiende aantal volgers op onze social- 
mediakanalen. Dankzij hen kregen onze berichten een ruimer 
bereik en konden we ook via die weg meer mensen informeren 
over en warm maken voor pleegzorg.

Het gevolg was een flinke stijging in aantal aangevraagde info-
pakketten en in het aantal deelnemers die we mochten verwelko-
men op onze infosessies.

608
560

873

805 950

Aantal aangevraagde infopakketten op jaarbasis

2017
2018
2019
2020
2021

92

132

186

213

245

2017
2018
2019
2020
2021Aantal aanwezigen op infosessies
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Pleeggezinnen

Pleeggezinnen in kaart gebracht

Geen pleegzorg zonder pleeggezinnen. Pleegzorg doe je niet 
zomaar. Mensen die in het pleegzorgverhaal stappen, nemen een 
serieus engagement op zich. En toch zijn er elk jaar weer meer 
mensen die de sprong wagen. 

Eind 2021 konden we een beroep doen op 1.213 pleeggezinnen. 
Vergeleken met hetzelfde moment van het jaar daarvoor, is dit 
opnieuw een stijging met een kleine 10%. Als je dat vergelijkt met 
de cijfers van 2017 dan zien we in vijf jaar tijd een groei van 337 
pleeggezinnen. Dat komt neer op een stijging van 38%.

Er zijn twee soorten pleeggezinnen. Ofwel komen ze uit het 
familiale of sociale netwerk van het kind, de jongere, gast of 
ouders. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Ofwel kennen de 
gezinnen het kind, de jongere, gast of ouders niet op voorhand: 
bestandspleegzorg.

In 2021 konden 70% van de kinderen, jongeren en gasten terecht 
bij iemand uit hun netwerk. Daarvan waren er 17% gezinnen uit 
het sociale netwerk (bv. buren) en 53% uit het familiale netwerk. 
Het overige deel van onze pleeggezinnen (30%) zijn bestands-
gezinnen. Van die bestandsgezinnen waren er afgelopen jaar 61 
gezinnen die voor het eerst een pleegkind opvingen.

Pleegzorg voor onze kleinkinderen was  
niet hoe we het ons hadden voorgesteld.  

We krijgen er veel appreciatie voor  
uit onze omgeving, maar dat is zeker niet  

waarvoor je het doet. Je krijgt er wel zo veel 
voor terug, als je ziet wat de jongens hebben  

bereikt. Dat is waarvoor ik het doe en  
het opnieuw zou doen.

Agnes, pleeggrootmoeder die zorgt 

voor haar twee kleinkinderen

Lees hier meer over netwerkpleegzorg.

2017
2018
2019
2020
2021

  877  877

  959  959

1.0101.010

  1.106  1.106

  1.213  1.213

+9%

+5%

+10%

+10%

Aantal unieke pleeggezinnen per jaar

30% bestand30% bestand

70% netwerk70% netwerk

+17% +53%= +

sociaal
netwerk

familiaal 
netwerk

Percentage bestands- en netwerkpleeggezinnen in 2021

Screening bestandsgezinnen

Bestandspleegzorger word je niet zomaar. Stelt iemand zich 
kandidaat als pleegzorger, dan moet die een screenings- 
procedure doorlopen.
 
Die bestaat uit twee verplichte infosessies (één digitaal en één 
live), het invullen van een vragenlijst én een aantal screenings- 
gesprekken met onze screeningsmedewerkers. 

Tijdens de eerste coronagolven in 2020 waren we verplicht om 
snel te schakelen en onze infosessies digitaal aan te bieden. In die 
periode was het zoeken naar een nieuwe aanpak. In 2021 vonden 
we de oplossing in ons leerplatform Eduflow. 

Wie zich nu inschrijft voor de infosessie krijgt van ons een mailtje 
met toegang tot de eerste infosessie. Leren via het leerplatform 
is erg toegankelijk. We begeleiden kandidaat-pleegzorgers stap 
voor stap door alle informatie. In korte, hapklare filmpjes schet-
sen we hen een genuanceerd beeld over pleegzorg. We tonen 
een aantal getuigenissen en geven praktische informatie.
Een kandidaat-pleegzorger kan de eerste infosessie op eigen 
tempo volgen. Alleen of met z’n tweeën. Wie na het volgen van 
de eerste infosessie beslist om verder te gaan met de screenings-
procedure, nodigen we uit voor  een – fysieke – vervolgavond. 
Daar krijgen ze nog meer informatie en kunnen ze terecht met al 
hun vragen.

Dankzij dit proces kunnen zowel onze medewerkers als de 
gezinnen zelf tot de vaststelling komen of pleegzorg een goeie 
optie is voor het gezin in kwestie. Zo besliste de laatste vijf jaar 
gemiddeld 30% van de kandidaat-bestandsgezinnen zelf om de 
screeningsprocedure stop te zetten.

De afgelopen vijf jaar zien we een groeiend aantal bestands- 
gezinnen dat de screening positief beëindigde. Het aandeel van 
de positief gescreende bestandsgezinnen is de afgelopen jaren 
gemiddeld 62%.

Meer weten over de screeningsprocedure?
Op onze website geven we je graag wat meer 

uitleg. Je kan er zelfs een test doen om te zien of 
pleegzorger worden iets voor jou is.

53%

70%

53%

69%

62%

Percentage positief gescreende bestandspleeggezinnen.

2017
2018
2019
2020
2021

De screeningsprocedure van bestandspleeggezinnen
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Pleegkinderen, –jongeren 
en –gasten

Aan mensen die aarzelen kan ik alleen  
maar aanraden: ga naar een infosessie,  

informeer je over de verschillende vormen  
van pleegzorg, ga in gesprek en wie weet komt 

er wel een match.

 Jannes, samen met Elise pleegouder  
van een tweejarig pleegzoontje

aanmeldingen

Kinderen, jongeren en gasten worden via erg uiteenlopende 
wegen aangemeld in pleegzorg. Zo kan een ouder zelf de vraag 
stellen voor pleegzorg, kan een medewerker van het CLB een 
aanmelding doen, komt de aanmelding via de jeugdrechtbank, …  
In 2021 zagen we in onze provincie een lichte daling van het 
aantal aanmeldingen.

967967

  1.008  1.008

1.1461.146

  1.244  1.244

  1.211  1.211

In de voor 2021 opgestarte pleegzorgdossiers zien we dat in 
West-Vlaanderen het merendeel van de opgestarte dossiers aan-
gemeld wordt voor de rechtstreeks toegankelijke module (74%). 
Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke module komen we uit op 
een kwart van de dossiers (26%). 

Als je die cijfers vergelijkt met de Vlaamse (excl. West-Vlaande-
ren) is dit meer fifty-fifty verdeeld (47,5% en 52,5%). We zien niet 
enkel in pleegzorg, maar in de West-Vlaamse Jeugdhulp in het 
algemeen meer rechtstreeks toegankelijke aanmeldingen dan 
gemiddeld in Vlaanderen.

WIST JE DAT een kind verschillende keren 
kan aangemeld worden? En dat er voor één kind 
verschillende dossiers kunnen opgesteld worden 

in hetzelfde jaar? Zo kan een kind bv. eerst aangemeld worden in 
crisispleegzorg, om daarna opnieuw aangemeld te worden voor 
perspectiefzoekende pleegzorg. Daarom zijn er elk jaar meer 
dossiers dan er unieke kinderen en jongeren zijn.

Unieke kinderen en jongeren

Het aantal pleegkinderen en -jongeren blijft gestaag groeien. In 
2021 telde West-Vlaanderen 1.313 pleegkinderen en -jongeren. In 
de loop van het jaar startten daarvan 388 kinderen en jongeren 
in pleegzorg; en verlieten er ook 250 pleegzorg.

2017
2018
2019
2020
2021Aantal aanmeldingen op jaarbasis

2017
2018
2019
2020
2021

Bestand

Sociaal netwerk

familiaal netwerk

582

35%35%

14%14%

51%51%

696

33%33%

52%52%

866

52%52%

15%15%

33%33%

1.057

31%31%

1.313

53%53%

17%17%

30%30%

15%15%

15%15%
54%54%

Aantal unieke pleegkinderen en -jongeren in bestandsgezinnen, sociale 
en familiale netwerkgezinnen op 31/12/2022.
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Unieke gasten

Als we het hebben over pleeggasten, dan hebben we het over 
de volwassenen die door Pleegzorg West-Vlaanderen worden 
begeleid. Pleeggasten zijn volwassenen met een beperking of 
met een psychiatrische problematiek die worden opgevangen 
in gastgezinnen. Op 31/12/2021 telden we 146 pleeggasten in onze 
provincie.

Ruim drie op de vier gasten verblijven in het eigen sociale (22%) 
of familiale (55%) netwerk. Als we kijken naar de cijfers van de 
laatste vijf jaar, dan zien we een grotere instroom van minderja-
rigen die in een bestandsgezin verbleven en een uitstroom van 
vooral netwerksituaties. 

Zorgen voor je zus met een handicap …  
we wisten niet dat dat óók pleegzorg was.  

Muriël woonde al 4 jaar bij ons toen we  
daarachter kwamen. Intussen zijn we twee jaar 
officieel gastgezin voor Muriël. Nu hebben we 

een pleegzorgbegeleidster die ons helpt met de 
administratie en die ons ondersteunt.

Myriam, 62 jaar en  
pleegouder van haar zus Muriël

Meer lezen over pleeggasten?
Neem snel een kijkje op onze website.

58%58%

20%20%

22%22%

Een kind kan van zijn geboorte tot de leeftijd van 25 jaar terecht 
in pleegzorg. In de figuur hieronder kan je de leeftijden zien van 
onze pleegkinderen en -jongeren in 2021.

In 2021 waren 9% van de jongeren die we begeleiden tussen 
de 18 en 25 jaar. Hiervan maakten er acht de overstap naar de 
volwassenpleegzorg.

Als we de cijfers bekijken van de kinderen en jongeren die 
instromen in pleegzorg, dan valt op dat:

• kinderen in onze provincie meer dan elders in Vlaanderen al 
tijdens hun eerste 1.000 dagen in pleegzorg starten. Zo zien 
we dat er 35% van onze pleegkinderen bij start nul tot drie 
jaar zijn. In Vlaanderen ligt dat cijfer een stuk lager: 27%. Dit 
is al enkele jaren zo.

• 52% van de kinderen die in 2021 instroomden jonger waren 
dan zes jaar.

In onze provincie schenken we ook heel wat aandacht aan 
de culturele aspecten binnen pleegzorgsituaties. Dat noemen 
we cultuursensitieve pleegzorg. Op basis van het land van 
herkomst zien we dat een kleine 10% van de pleegkinderen en 
-jongeren een niet-Belgische herkomst heeft, terwijl het overgro-
te deel (80%) van Belgische origine is. Van de overige pleegkinde-
ren is het land van herkomst niet gekend. Als we kijken naar de 
instroom van niet-begeleide minderjarigen in West-Vlaanderen 
valt het op dat zowel de meisjes als de jongens in hun eigen 
netwerk opgevangen worden.

 2
%

 2
%

15%15%

14%14%

25%25%

35%35%

9%9%

Leeftijd van pleegkinderen en -jongeren in 2021

0≤3
4≤6
7≤11
12≤18
18≤25

onbekend

2017
2018
2019
2020
2021

Bestand

Sociaal netwerk

familiaal netwerk

138

18%18%

65%65%

17%17%

153 143

21%21%

22%22%

146

19%19%

62%62%

19%19%

Aantal unieke pleeggasten in bestandsgezinnen, sociale en familiale 
netwerkgezinnen op 31/12/2021.

57%57%

146

55%55%

23%23%

22%22%

Leeftijd van pleeggasten in 2021

30–40
40–50
50–60
60–70
70+

20–30
18–20

14%14%

30%30%

14%14%
8%8%

15%15%

12%12%

7%7%
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Ouders

(Tijdelijk) niet meer bij je ouders wonen, is erg ingrijpend. Voor 
het kind zelf, maar uiteraard ook voor de ouders. Ouders staan 
er in Pleegzorg West-Vlaanderen niet alleen voor. Bij alle vormen 
van pleegzorg zoeken we hoe zij hun ouderrol zoveel mogelijk 
kunnen blijven opnemen. De band tussen ouder en kind is een 
band die pleegzorgers niet kunnen vervangen. We streven er 
dan ook naar om ouders maximaal te betrekken bij de pleeg-
zorgsituatie én hen gelijkwaardig te laten participeren aan het 
hulpverleningsproces.

Visie op begeleidingswerk

Om dat te integreren in onze dagelijkse praktijk, werkte een 
groep collega’s in 2021 een nieuwe visie op begeleidingen uit. 
Daarin beschrijven we hoe begeleiders zowel relationeel als 
participatief aan de slag kunnen gaan in hun dossiers. 
Zo raden we begeleiders aan om voldoende face-to-face contac-
ten te organiseren met alle partijen in een pleegzorgsituatie en 
dus zeker ook met de ouders. Begeleiders worden aangemoe-
digd om creatief te zijn in het vinden van contactmogelijkheden 
tussen ouder en kind. 

Om die nieuwe visie in onze dagelijkse werking te integreren, 
hebben we in 2021 o.a. onze verslaggeving aangepast. Ook hier 
vertrekken we vanuit die relationele en participatieve basis- 
houding. De betrokkenen in een pleegzorgsituatie zijn de deskun-
digen van hun problemen, mogelijkheden en doelstellingen en 
het is dan ook logisch dat we vanuit hun beleving vertrekken. 
We streven daarom naar een zo maximaal mogelijk gedeeld 
verslag. Dankzij de nieuwe vorm van verslaggeving focussen 
we op de mogelijkheden en doelen van elke betrokkene, ook 
van de ouders.

Werkgroep ouders

In het afgelopen jaar kwam de werkgroep rond  ouders regel-
matig samen. De deelnemende collega’s bogen zich daar samen 
over de noden van ouders en bekeken hoe wij daar vanuit onze 
organisatie een antwoord op konden bieden. 

Zo werden in 2021 verdere stappen gezet voor projecten rond 
sensibilisering van collega’s en voor een administratieve 
onthaalmap voor ouders. Beide projecten worden in de loop 
van 2022 verder uitgewerkt.

Toolkit voor ouders

Tot slot sloegen we in 2021 ook de handen in elkaar met het IROJ 
(Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp). Een tijd geleden 
deden we een bevraging in West-Vlaamse jeugdvoorzieningen 
en bij ouders van kinderen in jeugdhulp. We vroegen hen welke 
zorgen en drempels zij ervaren bij een overgang naar pleegzorg 
en wat hen zou kunnen helpen. 

Uit die bevraging bleek dat niet alleen ouders, maar ook hulp- 
verleners aangaven pleegzorg nog niet goed te kennen. Om een
antwoord te bieden op deze vragen, ontwikkelden we met 
financiële steun van het IROJ een pakket om ouders én hulp-
verleners beter te informeren over pleegzorg: de toolkit voor 
ouders. 

De toolkit bestaat uit een online leerplatform, waar hulpverleners 
samen met ouders terecht kunnen voor duidelijke informatie 
op maat van ouders. Het leerplatform bevat naast heel wat tekst 
en uitleg ook een animatiefilmpje, dat op een laagdrempelige 
manier de werking van pleegzorg uitlegt aan ouders. 

Pleegzorg is in alle schoonheid afgerond, met 
iedereen mee aan tafel. Ik kreeg van iedereen 

kaartjes om me succes te wensen en een  
boodschap waarom ze trots op me waren. Af en 

toe lees ik die nog eens opnieuw en besef ik  
dat ik ben blijven vechten voor mijn zoon. Het 

heeft bloed, zweet en veel tranen gekost en  
ook heel veel geduld. Maar nu is hij terug  
bij mij en kan ik hem geven wat hij nodig  

heeft en verdient: een goede thuis.”

Mama Stephanie

Nieuwsgierig naar de Toolkit voor ouders?  
Op onze website krijg je meer info  

én kan je je login aanvragen.



Wil je graag op de hoogte blijven?
Volg ons op:

Dankjewel voor jouw interesse!

Heb je na het lezen nog vragen? 
Neem dan zeker contact met ons op. 

051 200 222 info@pleegzorgwvl.be www.pleegzorgwestvlaanderen.be

pleegzorg-west-vlaanderen

 @pleegzorg.westvlaanderen

pleegzorg.westvlaanderen


