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Resultaten van vraag 5, Landelijk Pleegzorg Panel
Thema: "de samenwerking in pleegzorg".

Inleiding
Er zijn, door het jaar heen, diverse suggesties gedaan door panelleden voor panelvragen die
te maken hebben met het thema samenwerken. Samenwerken met het pleegkind, de
pleegouders, de voogd of de ouders van het pleegkind. Om u inzicht te geven in de mening
van uw panelgenoten plaatsten we de volgende stelling:

‘Samenwerken in de pleegzorg, gaat niet lukken, want ik kan het niet iedereen naar de zin
maken.’

Algemene conclusie:
De reacties op de stelling hebben een zeer breed scala aan reacties opgeleverd. Van zeer
positief tot zeer negatief als het gaat om samenwerken in pleegzorg. Hoewel bijna niemand
twijfelt aan de noodzaak en de zin van samenwerken, is er een groot verschil in de wijze
waarop de samenwerking wordt ervaren en de mening die men (op basis daarvan) heeft over
samenwerken. Het aantal reacties dat samenwerking positief benaderd is echter veel groter
dan de reacties die negatief van toon zijn. Een kwart geeft duidelijk aan dat samenwerken erg
moeilijk is in pleegzorg, 15% legt in zijn antwoord het accent op het feit dat er geen keuze is;
moeilijk of niet: samenwerken MOET.

Uitwerking van de resultaten
Om de antwoorden van de respondenten te categoriseren hebben we 4 categorieën
gemaakt:
•

Men was het duidelijk oneens met de stelling

•

Men geeft aan dat samenwerken hard werken is binnen pleegzorg

•

Men was het eens met de stelling, samenwerken gaat niet lukken

•

Men ging niet in op de stelling en stelde dat samenwerking MOET lukken, er is geen
keuze
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58 panelleden hebben de stelling beantwoord. Waarvan 50 pleegouders (incl. 1 aspirant
pleegouder, 1 ex-pleegouder en 2 pleegouders die ook werkzaam zijn bij een zorginstelling), 4
pleegzorgwerkers, 1 beleidsmedewerker, 1 ouder, 1 pleegkind en 1 onbekend.

Oneens met de stelling
Het grootste deel (25) van de respondenten was het oneens met de stelling. Samenwerken
lukt volgens hen wel degelijk en het is zeker niet hetzelfde als het iedereen naar de zin maken.
In de pleegzorg heb je nu eenmaal met verschillende partijen te maken en er is veel mogelijk
als iedereen bereid is zich voor elkaar in te zetten en elkaars bijdrage te waarderen. Als je
constructief samenwerkt en zoekt naar compromissen lukt het, ondanks dat je het niet altijd
iedereen naar de zin maakt. Laat het over de inhoud, het doel, gaan en ben je bewust vanuit
welke positie je praat en zorg dat de feiten waarover je afspraken maakt kloppen.
Enkele andere helpende condities die werden genoemd: Minder bureaucratische
belemmeringen, minder eisen aan motivatie, meer besef van de noodzaak van geduld en
lange termijnwerk, zorg voor goed en duidelijk beleid voor in tijden dat het lastig is.

Samenwerken is hard werken
13 panelleden namen geen duidelijk standpunt in t.o.v. met de stelling. Zij gaven aan dat
samenwerken weliswaar hard werken is en vaak lastig, maar wel te doen met goede wil en
inzet van alle partijen. Het is geven en nemen in de wetenschap dat niet alle wensen
uitvoerbaar zijn en blijven kijken naar het welbevinden van het pleegkind. Samenwerken
betekent overleggen, afspraken maken, compromissen sluiten, knopen doorhakken, conflicten
oplossen en als dat niet lukt, ze achter je laten, loslaten. Samenwerken is ook een lange adem
hebben, soms je visie bijstellen en accepteren dat het niet altijd loopt zoals je wilt.

Samenwerken gaat niet lukken
12 panelleden waren het (grotendeels) eens met de stelling. Het eigen belang en
vastgeroeste ideeën van de diverse partijen wegen vaak zwaarder dan het belang van (de
ouder en) het kind. Verschillende pleegouders geven aan hun uiterste best te doen om het
iedereen naar de zin te maken, maar vinden dat heel lastig. Sommige pleegouders zien hun
eigenheid in de verdrukking komen. Als de samenwerking niet van 2 kanten komt en degene
die het hardst schreeuwt zijn eisen ingewilligd krijgt, ontstaan frustraties. De respondenten
geven diverse redenen waarom de samenwerking niet lukt: Het systeem is te ondoorzichtig, er
zijn (te) veel partijen betrokken, men werkt langs elkaar heen en niet iedereen neemt zijn
verantwoordelijkheid.

Er is geen keuze, samenwerking MOET!
Door 8 respondenten wordt gesteld dat het geen kwestie is óf het gaat lukken om samen te
werken, de samenwerking MOET lukken, in het belang van de ontwikkeling van het kind. Hun
devies: Probeer er het beste van te maken en blijf proberen. Voorwaarde is wel dat er goed
overleg is en men rekening houdt met elkaars visie, tijd ed.
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Conclusie
Samenwerken is niet hetzelfde als het iedereen naar de zin maken. Beide partijen moeten de
bereidheid hebben om compromissen te sluiten, in het belang van de ontwikkeling van het
kind.

We hebben geprobeerd de diversiteit aan antwoorden beknopt samen te vatten. Mocht u
nieuwsgierig geworden zijn naar de citaten van de respondenten, dan nodigen wij u van harte
uit om in te loggen op de resultatenpagina van www.pleegzorgpanel.nl.

De inloggegevens zijn:

Gebruikersnaam: vraag 5
Wachtwoord: samenwerken
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