


Wat zijn de ondersteuningsnoden van be-
standspleegzorgers die voor niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?  
Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende 
vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede 
pleegzorger te zijn voor NBMV?’. Er werden 50 
unieke antwoorden gegeven. Deze antwoorden 
werden gegroepeerd en gescoord naar graad 
van belangrijkheid.  
 
Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden 
onderscheiden. In volgorde van belangrijkheid: 
 
1. Opvoedingsvaardigheden en een goede 
match van de NBMV met het pleeggezin 
Deze eerste groep bestaat uit negen antwoor-
den: een goede match van de NBMV in hun 
gezin, opvoedingsvaardigheden in het alge-
meen én specifieke opvoedingsvaardigheden 
zoals empathie, geduld, realistische verwach-
tingen, wederzijds respect, goede communica-
tie, geen onderscheid maken tussen de NBMV 
en de eigen kinderen, en een goede relatie met 
de NBMV. 
 
2. Goede opvoedingscondities en persoon-
lijke vaardigheden 
In de tweede groep wordt het belang van goe-
de opvoedingscondities en persoonlijke vaar-
digheden beschreven in 10 antwoorden: pleeg-
zorgers wijzen op het belang van een goede 
partnerrelatie, bereidheid om NBMV op te van-
gen, voldoende tijd, de mogelijkheid om af en 
toe een adempauze te nemen en waardering 
en respect voor hun rol als pleegzorger. Ande-
re opvoedingsvoorwaarden hebben betrekking 
op persoonlijke vaardigheden als het kunnen 
bevorderen van de zelfontplooiing van de 
NBMV, veerkracht, inzet en flexibiliteit en het 
gebruik van gezond verstand. 
 
3. Een tolerante samenleving en informatie 
over gezinshereniging  
In deze groep verwijzen pleegzorgers naar het 
belang van een tolerante samenleving die 
openstaat voor NBMV en het belang om infor-
matie te hebben over de mogelijkheden voor 
gezinshereniging. 
 
4. Ondersteuning voor de NBMV en zeker-
heid over de toekomst 
Zes antwoorden in deze groep hebben betrek-
king op ondersteuningsmogelijkheden voor de 
NBMV en de behoefte aan zekerheid over de 

toekomst. Meer specifiek dienen er voldoende 
materiële voorzieningen te zijn en moet de 
NBMV begeleiding op school, medische zorg 
en gespecialiseerde psychologische ondersteu-
ning (voornamelijk gericht op trauma) krijgen. 
Bovendien wordt de noodzaak van verbinden-
de personen genoemd die kunnen ondersteu-
nen bij culturele verschillen. 
 
5. Informatie over en een open attitude ten 
opzichte van de achtergrond en vrienden 
van de NBMV  
De zes antwoorden in deze groep hebben be-
trekking op een open houding van pleegzor-
gers voor de cultuur en taal, religie en vrienden 
van NBMV en de behoefte aan informatie over 
de cultuur, religie en achtergrond van de 
NBMV. 
 
6. Voorbereiding van de NBMV en contacten 
met de biologische familie en het ruimere 
netwerk  
In de zesde groep wordt een goede voorberei-
ding van de NBMV genoemd; het is van belang 
dat deze jongeren uitleg krijgen over de Wes-
terse cultuur en voorbereid worden op de 
pleegzorgplaatsing. Verder wordt de noodzaak 
uitgesproken van contacten met anderen in het 
algemeen, en met de biologische familie en an-
dere NBMV. Voor de NBMV is het belangrijk 
dat ze weten dat het goed gaat met hun biolo-
gische familie. 
 
7. Ondersteuning voor pleegzorgers en lot-
genotencontacten  
De behoefte aan ondersteuning en lotgenoten-
contacten voor pleegzorgers komt tot uiting in 
negen antwoorden. Pleegzorgers geven aan 
behoefte te hebben aan ondersteuning van de 
pleegzorgdienst. Ze wijzen op het belang van 
een begeleider met ervaring, op de nood aan 
één (deskundig) contactpersoon en op een 
goed contact met verwijzers en de voogd van 
de NBMV. Daarnaast zijn ook een goede juridi-
sche ondersteuning en voldoende financiële 
vergoeding belangrijk. Tot slot spreken pleeg-
zorgers de behoefte uit om andere pleegzor-
gers van NBMV te ontmoeten. 
 
8. Ondersteuning van de omgeving 
In de laatste groep worden de behoefte aan 
emotionele en praktische steun vanuit het ge-
zin en vanuit de bredere context genoemd. 
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Mee te nemen naar de praktijk 
 
 De meeste ondersteuningsbehoeften van de bestandspleegzorgers van NBMV ko-

men overeen de ondersteuningsbehoeften van bestandspleegzorgers in “reguliere” 
pleegzorg (op basis van vergelijkbare onderzoeken). Enkele behoeften zijn echter 
specifiek voor pleegzorgers van NBMV.  

 Zo wordt gewezen op het belang van een goede voorbereiding van de NBMV op de 
plaatsing, aangezien veel NBMV weinig tot geen kennis hebben over pleegzorg en 
dus niet weten wat ze van de plaatsing en hun pleeggezin mogen verwachten.  

 Daarnaast wordt gespecialiseerde ondersteuning, vooral op vlak van trauma, naar 
voor geschoven. 

 De pleegzorgers geven aan dat het belangrijk is dat de pleegzorgbegeleider ervaring 
heeft met het begeleiden van NBMV. 

 Ook bij het geven van voldoende informatie over cultuur en religie, informatie over 
mogelijkheden voor hereniging moet voldoende stil gestaan worden.  
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