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Feestdagen in de pleegzorg
Feestdagen kunnen voor kinderen in pleegzorg beladen dagen zijn. Juist tijdens deze dagen kunnen
kinderen met de vraag worstelen: “Waar hoor ik nou eigenlijk thuis?”. Om inzicht te krijgen in hoe pleegzorgbetrokkenen omgaan met feestdagen zijn aan de panelleden een aantal vragen voorgelegd. De
vraag werd gesteld in januari, net na kerst en oud en nieuw. Om die reden heeft dat feest extra aandacht in deze vragenlijst.

De vragenlijst is door 65 respondenten ingevuld. Daarvan waren 48 respondenten pleegouder en twee
waren gezinshuisouder. Voor het overzicht zijn de gezinshuisouders opgenomen in de groep pleegouders. Daarnaast waren 8 respondenten pleegzorgwerker. De overige respondenten (groep van zeven
respondenten) waren ouder van pleegkinderen, eigen kind van pleegouders of professional werkend
met pleegkinderen of binnen pleegzorg anders dan pleegzorgwerker.

Conclusies in het kort

•

Bijna iedereen vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over hoe en met wie pleegkinderen belangrijke feestdagen doorbrengen.

•

Er wordt niet vanzelfsprekend overlegd over hoe en met wie pleegkinderen belangrijke feestdagen doorbrengen.

•

Veel pleegzorgbetrokkenen zijn niet tevreden over hoe en met wie pleegkinderen belangrijke
feestdagen doorbrengen.

Hoe belangrijk zijn feestdagen?
Bijna alle respondenten vinden het belangrijk tot zeer belangrijk dat goed wordt nagedacht over hoe
en met wie de pleegkinderen de feestdagen, zoals Kerstmis, vieren. De redenen die gegeven worden
zijn divers. Om te beginnen is het goed om na te denken over hoe je belangrijke feestdagen organiseert, omdat deze dagen heel hectisch kunnen zijn en voor veel pleegkinderen om die reden alleen al
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veel spanning kunnen brengen. Daarnaast zijn belangrijke feestdagen, bijzondere dagen voor een gezin. Ook daarom is het normaal dat er extra aandacht aan wordt besteed.

We hebben deze vraag echter niet zonder reden aan de panelleden gesteld. Pleegzorg maakt dat
feestdagen in een ander licht kunnen komen te staan. Een van de respondenten (adviseur) verwoordt
het als volgt: “Belangrijke Feestdagen hebben een sterke symbolische betekenis en leggen een zwaar
accent op familieverbanden. Dat is voor pleegkinderen nu juist het grote spanningsveld, leven in twee
families.”

De volgende reacties van pleegzorgwerkers sluiten daar op aan: “omdat dit voor alle betrokken volwassenen heel gevoelig kan liggen; als hierover spanning of conflict ontstaat dan legt dat een druk op
kinderen.” “Het moeten voor het pleegkind echt feestdagen zijn en geen stressdagen. Deze moeten
dus goed gepland en ingevuld worden door partijen.”

Feestdagen brengen gelukkig niet alleen spanning want “zoveel spelers, zoveel belangen, zoveel loyaliteiten, zo veel dilemma's, maar ook kansen”. Het is soms roeien met de riemen die je hebt, maar met
goede wil lijkt er veel mogelijk.
“"Waar hoor ik bij?" is voor pleegkinderen een belangrijk thema en in deze situaties kun je niet
alles op alle plekken meemaken; dus je mist dan altijd iets.” (Behandelaar (s-ggz))
“Sommige kinderen willen graag met eigen familie vieren, andere met het gezinshuis. Soms willen kinderen iets dat niet mogelijk is. We hebben de afgelopen 5 jaar de belangrijke feestdagen steeds weer anders ingericht, op basis van de behoeften/wensen van de kinderen en ook
van die van ons.” (pleegouder)
Er wordt dus goed over nagedacht, waarbij mensen uitgaan van wat zij zelf wenselijk vinden. Dat blijkt
niet voor alle betrokkenen hetzelfde te zijn. Uit de reacties van de respondenten maken we op dat er
een zeer grote diversiteit van meningen bestaat op dit gebied. Voor sommige respondenten staat het
pleeggezin duidelijk centraal.
“Wij willen als gezin Kerst graag samen vieren, dus ook met de pleegkinderen. Het is voor ons
een belangrijk feest en willen dit ook de pleegkinderen meegeven.” (pleegouder)
“pleegkind heeft bijna geen contact met biologische ouders en was een half jaar toen hij bij
ons kwam - dus geen herinnering aan eigen feestdagen.” (pleegouder)
Sommige respondenten hebben vooral oog voor de biologische familie.
“kinderen moeten als het even kan met hun familie deze feesten kunnen vieren” (pleegouder)
“feestdagen zijn per definitie familiedagen. Als je niet bij je familie woont, wil je vaak in ieder
geval wel contact met je eigen ouders (als dat mogelijk is). Dat moeten pleegouders helpen
mogelijk te maken.” (pleegouder)
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En weer andere respondenten geven aan niet te (willen) kiezen.
“kinderen willen ergens bij horen en als er een super gezellige dag wordt gepland in het pleegof bio gezin, willen ze daar zijn.” (pleegouder)
“kind, ouders en pleegouders hebben allen hun 'rechten'. Het lukt ons al jaren in goed overleg
er uit te komen. Hierbij staat de wens van het kind (bij ons 5) centraal.” (pleegouder)
“Als het mogelijk is is het mooi om samen met bio ouders en pleegouders te vieren. Gewoontes
en tradities kunnen zo gaan overlappen.” (pleegouder)
“Vooral de ouders hechten in ons geval aan 'iets' rond de feestdagen. Indien mogelijk kom ik
daar graag aan tegemoet. Het blijven hun kinderen. Voor de kinderen is het fijn om te zien dat
ze dit soort dagen waar het kan ook nog met eigen ouders mogen delen. Ouders zijn erbij als
het belangrijk is, dat vind ik een belangrijk signaal. Ook al woon je in een pleeggezin, je ouders
zijn er nog en maken waar het kan nog deel uit van je leven.” (pleegouder)

Over welke dagen gaat het?
Aan de panelleden is gevraagd wat in hun ogen belangrijke feestdagen zijn. Feestdagen zijn vanzelfsprekend cultureel bepaald. Het valt op dat door de respondenten wel Christelijke, maar geen Islamitische feestdagen worden genoemd. We mogen er van uit gaan dat dat komt omdat er onder de respondenten geen mensen zijn met een Islamitisch geloof, waardoor bijvoorbeeld het Suikerfeest niet
wordt genoemd als belangrijke feestdag.

Uit het beeld dat ontstaat blijkt het om slechts enkele dagen per jaar te gaan. Er wordt met name gedacht aan kerst en oud en nieuw en aan verjaardagen. In mindere mate wordt gedacht aan Vaderen Moederdag (13 keer genoemd) en Sinterklaas (11 keer genoemd). Bij verjaardagen is de eigen verjaardag het belangrijkst, maar vaak worden ook de verjaardagen van andere leden van het pleeggezin en de verjaardagen van de belangrijkste familieleden van de pleegkinderen genoemd. Al die verjaardagen kan een flinke drukte extra geven, zeker als je meerdere pleegkinderen in huis hebt.
“Allereerst de verjaardagen van het kind zelf, de ouders en opa's en oma's van het kind en evt
(half) broertjes en zusjes. Daarnaast zijn m.n. Kerst en Oud en Nieuw en voor kleine kinderen ook
Sinterklaas belangrijke dagen. Wij hebben drie pleegkinderen en het gaat per kind vaak over
minimaal 7 verjaardagen en dan de genoemde feestdagen.” (pleegouder)
Bij lang niet alle feestdagen zijn de professionals betrokken. Een pleegzorgwerker: “Sinterklaas en Kerst
zijn wel de belangrijkste feestdagen waar ik in de pleegzorg mee te maken heb en waarover moet
worden afgestemd onderling.”

Waar zijn de pleegkinderen met de feestdagen (kerst en oud en nieuw)?
Iets minder dan de helft van de pleegouderrespondenten geeft aan dat de pleegkinderen de feestdagen alleen in het pleeggezin zijn. Sommige respondenten zijn daarin zeer stellig.
“onze beide kinderen vieren alle feestdagen in ONS gezin.” (pleegouder)
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“Alle kinderen vieren alle feestdagen in ons pleeggezin door. Zij gaan geen van allen naar huis
of familie.” (pleegouder)
Er zijn veel voorbeelden dat de pleegkinderen deels bij de eigen familie zijn en deels in het pleeggezin.
Soms zou men dat wel willen, maar zit het er niet in. Soms komt men samen in het pleeggezin.
“Oudste pleegkind was met Oud & Nieuw bij haar bio vader en vriendin. Jongste pleegkind
was met Oud & Nieuw bij ons thuis. Met Kerst waren ze beide bij ons in het pleeggezin.” (pleegouder)
“Ons pleeggezin heeft geen contact met bio-moeder en dat betreuren wij. Juist ook met de
feestdagen zoals kerstmis. Met Pasen of Sinterklaas staan we er allemaal minder bij stil. Kerst zet
schijnbaar aan tot overdenken.” (pleegouder)
“Onze pleegkinderen waren bij ons in het pleeggezin. Tijdens Sinterklaas sloot een moeder aan
bij ons, op derde kerst waren de ouders en zus van het andere pleegkind bij ons.” (pleegouder)
Als de pleegkinderen niet in het pleeggezin zijn, dan zijn zij bijna altijd bij de eigen familie. Respondenten noemen de ouders, de moeder, opa en oma. Dat pleegkinderen de hele kerst buiten het pleeggezin zijn is een uitzondering.

Wordt er overlegd?
Gevraagd naar wie betrokken zijn bij de besluitvorming en de manier waarop de besluitvorming plaats
vindt, blijkt dat er, zacht gezegd, geen overlegcultuur bestaat als het gaat om afspraken maken over
hoe en met wie de pleegkinderen de feestdagen doorbrengen. Respondenten vinden het wel belangrijk om hierover na te denken (zie eerdere conclusies), maar in lang niet alle gevallen wordt er ook
overlegd. Een derde van de pleegouderrespondenten geeft aan dat er geen overleg is. Áls er wordt
overlegd gebeurt dat het meest met de (gezins)voogd en (een van) de ouders, omdat de gezinsvoogd
in veel gevallen verantwoordelijk is voor de bezoekregeling, waar ook verblijf tijdens kerst onder valt.
De pleegzorgwerker wordt veel minder vaak genoemd als gesprekspartner bij de besluitvorming. Opvallend is verder dat overleg met het pleegkind slechts twee keer wordt genoemd, wat natuurlijk niet
hoeft te betekenen dat er niet met hun wensen rekening wordt gehouden.

Als er wordt overlegd, gebeurt dat in gesprek tijdens een evaluatie of thuisbezoek, maar vaker via mail
of telefoon. In de opsomming valt vooral de diversiteit op. Soms wordt het echt geregeld.
“Er werd gevraagd wat de mogelijkheden van ouder was. Gezinsvoogd informeerde of pleeggezin nog iets in de planning had en voorkeur datums hadden. Regeling werd op papier gezet
en pleegouders kregen concept en gaan akkoord. Regeling werd naar pleegkind en ouder
gestuurd.” (pleegouder)
Dat er geen overleg is of geen breed overleg kan verschillende redenen hebben. Respondenten geven in hun antwoorden duidelijk de verschillende perspectieven weer. Soms lijkt de (gezins)voogd bepalend voor de manier waarop een en ander wordt ingevuld en lijkt er weinig ruimte voor overleg.
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“Er zijn ons door de gezinsvoogd verplichtingen opgelegd t.a.v. het doorbrengen van enkele
feestdagen van onze pleegdochter bij haar biologische moeder, tegen onze zin en tegen de
zin van onze pleegdochter in.” (pleegouder)
Dat er niet wordt overlegd kan ook te maken hebben met het feit dat het gaat om een langdurende
plaatsing waarbij men door de jaren heen al afspraken heeft gemaakt.
“Eigenlijk is het al jaren hetzelfde: kerstavond en/of eerste kerstdag bij de familie van het pleegkind en tweede kerstdag bij familie van het pleeggezin. Voor alle partijen naar tevredenheid.”
(pleegouder)
Soms regelen pleegouders en ouders het onderling.
“Telefonisch en per mail met ouders; we doen alle contacten met hen zelf, zonder tussenkomst
van jeugdzorg. (netwerk) Als we een pleegkind hebben via jeugdzorg (waar we bestands
pleeggezin zijn) loopt alle contact via hen.” (pleegouder)
“Ik ben eigenlijk niet betrokken bij dergelijke afstemmingsoverleggen. Pleegouders en familie
van het pleegkind spreken dit onderling af.” (pleegzorgwerker)
Soms lijken pleegouders het overleg niet te wensen.
“besluit: de betreffende dagen worden in pleeggezin door gebracht (wel kan er later of op
andere wijze invulling met biologische ouders aan worden gegeven). Geen terugkerend overleg. kinderen voelen zich onderdeel van pleeggezin. dat is hun honk, hun thuisbasis.” (pleegouder)
“Pleegouders gaan over feestdagen, bij de verjaardag van de biologische moeder: pleegouders, biologische moeder en vriend, pleegmoeder half zusje.” (pleegouder)

Is iedereen tevreden met hoe het nu gaat?
Nee, lang niet iedereen is tevreden. Een derde van de respondenten geeft aan dat niet alle betrokkenen tevreden waren met de regeling zoals die is afgesproken met betrekking tot Kerst en oud en nieuw.
In enkele gevallen zijn de pleegouders niet tevreden, omdat zij mee moeten werken aan een regeling
die ze niet goedkeuren. In de meeste van de genoemde voorbeelden is de moeder van een pleegkind
ontevreden, omdat ze het contact liever anders geregeld had willen zien. Een kwart van de respondenten weet niet of er misschien betrokkenen zijn die ontevreden waren. Blijkbaar is er geen contact.
Doordat we zeer weinig reacties hebben gehad vanuit ouders en pleegkinderen, hebben we weinig
zicht op hun ervaringen. In de tabel staan de resultaten van de vraag te zien.

Iets minder dan de helft van de respondenten (met name pleegouders) geeft aan dat alle betrokkenen tevreden waren met de regeling van afgelopen Kerst en oud en nieuw-viering. Dit geeft te denken,
als we beseffen dat vrijwel alle betrokkenen het belangrijk vinden om goed na te denken over hoe en
met wie pleegkinderen feestdagen, zoals Kerst en oud en nieuw, doorbrengen. Ook nu zijn de toelichtingen van de respondenten zeer divers. Enkele voorbeelden:
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Soms is iedereen echt tevreden.
“De belangrijkste partijen in deze zijn denk ik toch ouders, kind en pleegouders. Wij waren allemaal tevreden. Ouders hebben dat aan ons verteld, maar ook van de betrokken hulpverleners
hebben we terug gehoord dat ouders blij waren. De kinderen gaven ook aan dat het fijn was
dat ouders kwamen kijken op de plek waar zij wonen.” (pleegouder)
Soms is daar niet al te veel voor nodig:
“Ouders waren blij met telefonisch contact en met het kaartje wat voor de verjaardag van de
biologische ouder was verstuurd (hierbij gaf ouder wel aan dat ze een bezoek ook leuk had
gevonden maar begreep dat dit niet mogelijk was).” (pleegouder)
Sommige respondenten geven aan dat iedereen tevreden was, maar realiseren zich dat dat een relatief gegeven is.
“Het is moeilijk te zeggen, de kinderen blijven verlangen naar iets wat niet meer kan: ouders bij
elkaar tijdens verjaardagen en feestdagen. En de ouders willen ws ook liever dat ze het kind
thuis hebben met de feestdagen. Dus tevreden? Naar omstandigheden. We doen ons best om
het iedereen naar de zin te maken als pleegouders maar eigenlijk weet je wel dat het nooit
ideaal is.” (pleegouder)
“Onze pleegdochter woont al van jongs af aan in ons gezin, nu ruim 6 jaar. Zij voelt zich niet op
haar gemak in één-op-één contact met haar biologische moeder. Moeder weet dit en heeft
de situatie geaccepteerd zoals die is.” (pleegouder)
“Er was geen commentaar.” (pleegouder)
“Er is overeenstemming bereikt en dat stemt ieder tot tevredenheid; tegelijkertijd zijn er gemengde gevoelens en er is voldoende overleg en uiting van meningen geweest om hier zicht
op te kunnen hebben.” (pleegzorgwerker)
Soms zijn pleegouders ontevreden omdat zij niet het gevoel hebben dat er voldoende rekening met
hen wordt gehouden.
“er wordt teveel gepland zonder eerst af te stemmen met pleeggezin of dit voor hen ook uitkomt.” (pleegouder)
Soms zijn ouders of andere leden van de biologische familie ontevreden.
“moeder was ontevreden, want wilde echt op een van de kerstdagen bezoekregeling.”
(pleegouder)
“Opa en oma, moeder van de twee kinderen waren ontevreden. Zij hadden graag gezien dat
de kinderen daar waren met de feestdagen.” (pleegouder)
En soms gebeurt datgene wat je juist niet wilt.
“jongere wordt verscheurd welke keus er ook gemaakt werd.” (pleegzorgwerker)
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Conclusie en discussie
Iedereen lijkt het er over eens te zijn dat feestdagen in het algemeen en bepaalde feestdagen in het
bijzonder belangrijke dagen zijn in het leven van pleegkinderen. We mogen dus aannemen dat er
goed wordt nagedacht over hoe deze dagen worden ingevuld. Het lijkt er echter op dat veel betrokkenen vooral nadenken over wat zijzelf wenselijk vinden, voor zichzelf, het eigen gezin, het biologische
gezin en/of het pleegkind. Van overleg blijkt in veel gevallen namelijk geen of weinig sprake, waardoor
de verschillende perspectieven van de verschillende betrokkenen niet in hun samenhang kunnen worden afgewogen. Dat kan gemakkelijk leiden tot eenzijdige beeldvorming. De diversiteit van meningen
binnen de pleegzorgpraktijk blijkt enorm groot te zijn. In de reacties van de respondenten lezen we dat
soms de geborgenheid van het pleeggezin leidend is en dat soms juist de wisselwerking, het behoren
tot twee gezinnen, voorop staat.

Wat uit de enquête duidelijk naar voren komt is dat lang niet iedereen tevreden is over de manier
waarop Kerst en Oud en Nieuw geregeld wordt in pleegzorg. Hoewel we bijna geen reacties hebben
van ouders van pleegkinderen, lijken zij toch het vaakst ontevreden, omdat er minder contact is dan zij
zouden wensen. Soms echter zijn (ook) de pleegouders teleurgesteld, omdat zij bijvoorbeeld een regeling uit moeten voeren waar ze niet achter staan, of zijn het de pleegkinderen die ontevreden zijn.
Het is niet mogelijk om het iedereen altijd naar de zin te maken, maar als er niet wordt afgestemd wordt
de kans dat mensen zich niet gehoord voelen en ontevreden zijn groter. Het lijkt logisch om te veronderstellen dat, wanneer onderling beter wordt afgestemd en naar elkaar wordt geluisterd, de belangrijke feestdagen voor meer mensen naar tevredenheid kunnen worden ingevuld. Als dat zo is, dan is daar
nog een wereld te winnen, blijkt uit deze enquête.

Team Landelijk Pleegzorg Panel
Juni 2016
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