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Ondersteuning in pleegzorg
Pleegzorg doe je niet in je eentje. Er zijn altijd meerdere mensen bij betrokken en om de eigen taken
goed uit te kunnen voeren heeft elke betrokkene op veel momenten de inzet van andere betrokkenen
nodig. Je kunt deze inzet naar elkaar zien als samenwerking. Je kunt het ook benoemen als wederzijdse
ondersteuning.
Als team Landelijk Pleegzorg Panel i.s.m. Mobiel, waren wij deze keer benieuwd naar deze ondersteuning; op welke manier onze leden zich ondersteund voelen én hoe zij anderen ondersteunen. Het gaat
ons in deze enquête dus niet alleen om de begeleiding van pleeggezinnen, of begeleiding door professionals, maar over ondersteuning ván alle betrokkenen en dóór alle betrokkenen.
De antwoorden zijn gegeven door 81 respondenten waarvan 53 pleegouders, 12 pleegzorgwerkers, 4
ouders, 3 (oud)pleegkinderen en 9 respondenten die op een andere manier werkzaam zijn als professional, of deel uitmaken van het netwerk van pleegkinderen.

Conclusies in het kort:
De uitslag was wederom verrassend. Deze enquête bevat meerdere signalen die naar ons idee reden
zijn voor zorg en verder onderzoek.


Veel pleegouders zijn ontevreden over de ondersteuning die zij krijgen. Een derde van de
pleegouderrespondenten is matig tevreden tot ontevreden over de ondersteuning die zij krijgen. Slechts 20% krijgt altijd de ondersteuning die ze nodig hebben om hun taken goed uit te
kunnen voeren.



De ondersteuning aan pleegouders en ouders kan verbeteren door betere bejegening en meer
kennis van zake bij professionals.



42% van de pleegouders heeft het gevoel weinig tot geen invloed te hebben op de gegeven
ondersteuning.
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Pleegouders krijgen vaak te weinig waardering voor hun inzet.



De vele wisselingen onder professionals hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van
pleegzorg.



Extra deskundigheidsbevordering is nodig om de ondersteuning binnen pleegzorg te verbeteren.

Ontvangen ondersteuning
Door wie wordt men ondersteund?
De eerste vraag die we de respondenten hebben gesteld was: Kunt u aangeven van wie u ondersteuning krijgt voor het uitvoeren van uw pleegzorgtaken? Wat in de antwoorden opvalt is de breedte en
de diversiteit aan ondersteuning die pleegouders ervaren. Sommigen lijken door slechts één persoon
ondersteund te worden, terwijl anderen een groot netwerk hebben dat hen ondersteuning biedt. 85%
van de pleegouders geeft aan dat ze ondersteund worden door de pleegzorgwerker. Dat betekent
dat 15% zich niet ondersteund voelt door de pleegzorgwerker. 14% van hen geeft aan alléén door de
pleegzorgwerker ondersteund te worden. Alle anderen geven aan dat zij ook door anderen ondersteund worden. Daarbij worden met name hun partner (60%), het sociale netwerk (57%), de eigen kinderen (42%) en de gezinsvoogd (42%) genoemd. Collega-pleegouders worden door bijna één derde
van de pleegouders genoemd als ondersteuning, waarbij wordt aangegeven dat de her- en erkenning
door andere pleegouders heel ondersteunend werkt. Niet meer dan één op de 10 pleegouders die de
enquête hebben ingevuld geeft aan ondersteuning te ervaren van de ouders van de pleegkinderen.
Dit beeld sluit aan op de signalen die we bij de vorige vraag kregen dat het contact tussen ouders en
pleegouders vaak te wensen over laat. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken of er een relatie is tussen de ondersteuning die pleegouders ervaren en het succes van de pleegzorgplaatsing.
Pleegzorgwerkers ervaren duidelijk meer ondersteuning vanuit de eigen organisatie dan van pleegzorgbetrokkenen buiten hun organisatie zoals pleegouders en gezinsvoogden. 11 van de 12 geven aan
dat zij ondersteund worden door collega’s, gedragswetenschapper en leidinggevende. Vier van de 12
geven aan dat ze ondersteuning krijgen van pleegouders. Drie van hen voelen zich ondersteund door
gezinsvoogden en twee door ouders.
Als we kijken naar wie van wie ondersteuning ervaart, zien we bij de pleegouders en de ouders een
breed vertakt netwerk van pleegzorgbetrokkenen, zowel professioneel als niet professioneel. De ondersteuning die pleegzorgwerkers ervaren komt vooral vanuit de eigen organisatie.
Vorm en frequentie
We hebben ook gevraagd naar de vorm en de frequentie van de ondersteuning. Die blijkt vooral afhankelijk te zijn van de aard van de relatie en varieert sterk. Ouders en pleegouders worden bijvoorbeeld vaak dagelijks ondersteund door hun partner. Het persoonlijk contact met de pleegzorgwerker
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varieert van meerdere keren per week tot twee keer per jaar. De pleegzorgbegeleiders lijken goed tot
redelijk goed bereikbaar via telefoon, SMS of e-mail.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van (pleeg)ouders die aangeven van wie zij ondersteuning ervaren en op welke manier:
“Ik heb contact met een ander pleeggezin uit het dorp. We vangen soms elkaars pleegkinderen op. Soms overleggen we hoe zij dingen aan zouden pakken. Tijdens de laatste crisisplaatsingen komt de pleegzorgwerker kort na de start van de plaatsing langs en na afloop om
te evalueren. Tussendoor is elke week contact per mail of telefonisch ter ondersteuning of voor
het regelen van bv omgangen. We zijn met het hele gezin pleeggezin. Mijn kinderen en partner
ondersteunen mij als pleegmoeder, omdat ik 90 % van de verzorging doe. Er zijn minstens drie
personen (familie/vriendin) die mij ondersteunen. Ik kan bij hen mijn verhaal kwijt met behoud
van privacy van de pleegkinderen. Ik krijg adviezen of peptalks als dat gewenst. Dat heb ik nodig om dit goed te kunnen doen.” (pleegouder)
“pleegouders: her- en erkenning; wekelijks
pleegzorgwerker: gedrag kinderen; om de week
gezinsvoogd: gedrag kinderen; maandelijks
collega's: bij nood mogelijk om naar huis te gaan; helaas te vaak
partner: samenwerken om ons gezin draaiende te houden; dagelijks
kinderen: samenwerken om ons gezin draaiende te houden; dagelijks
sociale netwerk: stoom afblazen, opvang kinderen; maandelijks.” (pleegouder)
“pleegzorgwerker: al sinds de plaatsing van onze pleegzoon 6 jaar geleden dezelfde persoon,
zo fijn! Denkt mee en luistert. Organiseert overleg, stemt af met pleegzorgbetrokkenen van de
broer en zus van onze pleegzoon die elders wonen en met ouders en voogden.
Partner: dagelijkse steun, we doen het samen!
sociale netwerk: onze wederzijdse families, onze pleegzoon is hun neefje/kleinkind dus komen
op feestjes, luisteren naar onze verhalen, passen op etc.
Pleegouders van de broer en zus van onze pleegzoon die beiden elders wonen, we hebben
een app groepje, we eten af en toe samen, we drinken koffie, we klagen bij elkaar, we steunen bij elkaar, het heeft echt gemaakt dat de pleegouders van zijn zus de plaatsing hebben
volgehouden toen bio-ouders zich tegen deze pleegouders keerden.” (pleegouder)
“De begeleiding van pleegzorg en jeugdzorg waren eerder belastend dan helpend. De steun
kwam van vrienden, familie, collega's en lotgenoten.” (pleegouder)
“Ik ondervind veel steun van mijn partner; we voelen ons erg verbonden in onze zorg en verdriet om mijn zoontje die in een pleeggezin woont. Daarnaast krijg ik veel steun van onze familie en vrienden en eveneens door collegae en mijn leidinggevende. We hebben als gezin gelukkig een grote groep mensen om ons heen die ons zowel emotioneel als in praktische zin bijstaan. Op mijn werk krijg ik van mijn leidinggevende en collegae, gelukkig, de tijd en ruimte
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omdat ik onder omstandigheden in mijn werk zowel kwalitatief als kwantitatief toch minder
goed functioneer de afgelopen periode. Daarnaast kan ik gebruik maken van zorgverlof en
Gideonsuren (uren die andere collegae je 'cadeau doen' omwille van mantelzorgtaken) om
ondanks mijn fulltimebaan toch aanwezig te kunnen zijn bij de grote hoeveelheid afspraken
met de hulpverlening.” (ouder)
Uit de voorbeelden blijkt dat men het brede netwerk nodig heeft, omdat elk van de ondersteuners een
andere, vaak unieke bijdrage levert. Het beeld van het pleeggezin dat alléén door de pleegzorgwerker
ondersteund wordt, komt maar weinig voor. Uit deze resultaten blijkt dat pleegzorg een vorm van hulp is
die breed gedragen wordt in de samenleving.
Kwaliteit van de ondersteuning
Vervolgens hebben we gevraagd of men de ondersteuning krijgt om de eigen taken naar beste kunnen uit te kunnen voeren. Uit de antwoorden kwam naar voren dat slechts één op de vijf pleegouders
altijd de ondersteuning krijgt die nodig is om de eigen taken naar beste kunnen uit te voeren. Dat is op
zijn zachtst gezegd wat minder dan we hadden gehoopt. Zo’n 30% van de pleegouders is veel minder
tevreden. 16% zegt zich echt onvoldoende ondersteund te voelen. Dat is één op de zes.
Ook van de overige respondenten krijgt slechts 20% altijd de ondersteuning die ze zeggen nodig te
hebben om hun taken naar beste kunnen uit te kunnen voeren en zegt 30% dat zij onvoldoende tot niet
worden ondersteund.
Als we naar de reacties kijken op de vraag naar wat er beter kan, krijgen we een beeld van wat men
mist. De pleegouders en ouders noemen met name de bejegening en de deskundigheid van de professionals als gebieden waar verbetering nodig is, de pleegzorgbegeleiders noemen de werkdruk als
struikelblok.
“Ons als pleegouder serieus nemen, als wij ergens voor staan, ons serieus nemen en niet zeggen ben er niet mee eens en ons gezin maar laten dobberen en vervolgens alles kapot maken.
Vooral het vertrouwen beschadigen van onze kinderen en pleegkinderen.” (Pleegouder)
“Deskundigheid en vooral professionaliteit van de pleegzorgwerker. wij zijn hoger opgeleid
(binnen sociaal werk) dan de pleegzorgwerker, en ze laat soms te veel merken dat ze dit lastig
vindt. Voogd en pleegzorgwerker verwachten van ons veel professionaliteit, terwijl wij in dit geval ook cliënt zouden moeten mogen zijn (met bijbehorende emoties en frustraties).” (pleegouder)
“Leidinggevende zou meer betrokken kunnen zijn. Heb nu soms het gevoel dat zij onvoldoende
ziet wat het werk inhoud.” (pleegzorgbegeleider)
“. . . . . Ik vind de ondersteuning door de gezinsvoogd en pleegzorgmedewerker op heel veel
punten voor verbetering vatbaar. Dit zit 'm met name in de deskundigheid, de wijze waarop zij
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onze 'casus' benaderen; vanaf het eerste begin lijkt het alsof zij de problematiek vanuit een
soort kokervisie zijn ingestoken. . . . . Daarnaast vind ik de bejegening voor verbetering vatbaar.
Ik voel me op veel momenten bejegend als de lastige ouder die je 'zoet' moet houden en niet
meer informatie geeft dan noodzakelijk is. . . . . De communicatie verloopt vaak slordig; beloften worden niet nagekomen, mails vaak heel laat beantwoord of niet goed gelezen. . . . .
Ik heb niet de ervaring dat er exclusief tijd wordt vrijgemaakt om eens te vragen hoe het nu
met mij gaat of om uit te leggen waarom bepaalde keuzes in het traject worden gemaakt. Ik
krijg vaak het gevoel dat men 'een riedeltje afsteekt' zodat ik toestemming geef voor bepaalde
voorstellen. . . . ” ( Ouder).
Invloed op de ondersteuning
Deze uitslag krijgt nog een extra lading, omdat 42% van de pleegouders aangeven het gevoel te hebben weinig tot geen invloed te hebben op de manier waarop zij worden ondersteund en pleegouders
die vinden dat zij wel invloed op de ondersteuning hebben verwijzen daarbij vaak naar hun sociale
netwerk. Ook de vier ouder-respondenten geven aan weinig of geen invloed te hebben op de ondersteuning die zij krijgen. Professionals hebben het gevoel wel invloed te hebben op de manier waarop zij
worden ondersteund. Slechts één van de 12 pleegzorgwerkers zegt hierop weinig invloed te hebben.
Een groot contrast dus tussen professionals en niet professionals in pleegzorg.
“De begeleiding van pleegzorg en gezinsvoogddij wordt aangestuurd vanuit een systeem.
Hierop heb je weinig invloed.” (Pleegouder)
“ik kan er zelf veel in doen (door te blijven vragen), maar soms is het "vechten tegen de bierkaai". Ik denk dat pleegouders dit ook zullen ervaren. Soms heb je gewoon geen invloed of
wordt er niet geluisterd. Stampij maken wil dan wel eens helpen.” (pleegzorgwerker)
“Ik merk samen met mijn partner hoe ongelooflijk moeilijk het is om bij ' onze hulpverleners' de
zienswijze ( en daarmee het uit te stippelen beleid), bejegening en zorgvuldigheid te veranderen. Ik vind dat heel zorgelijk omdat ik denk dat wij, verbaal en schriftelijk, redelijk goed in staat
zijn om dit voor het voetlicht te brengen bij hen. Hoe moet dan dan voor een ouder zijn voor
wie dat moeilijker is....” (ouder)

Verleende ondersteuning
Wie ondersteunt wie in pleegzorg?
Zoals we in de inleiding al hebben aangegeven waren we niet alleen geïnteresseerd in hoe betrokkenen ondersteund werden, maar ook wie zij zelf ondersteunen.
Het blijkt dat pleegouders vaak niet alleen hun pleegkinderen en hun partner ondersteunen. Iets minder
dan de helft van de pleegouders geeft aan ook nog andere pleegouders, ouders, pleegzorgwerkers en
(gezins)voogden te ondersteunen.
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Pleegouders ondersteunen pleegkinderen door hen veiligheid, zorg en liefde te bieden en door veel
naar ze te luisteren en met ze te praten. Zij ondersteunen andere pleegouders door te overleggen, te
luisteren en advies te geven. Ze ondersteunen de pleegzorgwerker door hem of haar te informeren, te
overleggen en hulp te bieden. De ouders worden door pleegouders ondersteund door hen te informeren over de kinderen, naar hen te luisteren en ze een goed gevoel te geven. De voogd wordt door hen
vooral geïnformeerd.
“Ik geef hen informatie, en houdt hen op de hoogte van het ontwikkelingsproces van mijn
pleegkind. Zonder mijn informatie, weten zij niet hoe het met mijn pleegkind gaat.” (Pleegouder)
“gezinsvoogd: op de hoogte houden van de ontwikkeling van ons pleegkind, hoe contacten
met biologische familie verlopen etc.
pleegkinderen: als pleegouder geven we zorg op alle gebieden waarin het kind dit nodig heeft
partner: samen de zorg van ons pleegkind bespreken, zodat we zoveel mogelijk op 1 lijn blijven” (pleegouder)
Alle pleegzorgwerkers geven aan de pleegouders te ondersteunen en bijna allemaal geven zij aan ook
ouders en pleegkinderen te ondersteunen. Pleegzorgwerkers ondersteunen pleegouders door contact
te houden, te overleggen en bereikbaar te zijn. Dit geldt ook voor de ondersteuning aan ouders en
pleegkinderen. Dat niet alle pleegouders en ouders deze ondersteuning ervaren kwam in dit verslag al
aan de orde. 15% van de pleegouders geeft aan zich niet ondersteund te voelen door de pleegzorgwerker. Collega’s worden door pleegzorgwerkers ondersteund door met ze te sparren en te overleggen.
Waardering
Waardering voor wat je doet maakt het werk lichter, beter draagbaar als er problemen zijn. Bij de
vraag of men genoeg waardering krijgt voor de ondersteuning die men biedt geeft 73% van de pleegouders aan voldoende waardering te krijgen. Iets meer dan een kwart geeft aan dat men wisselend tot
onvoldoende waardering krijgt. In de meeste gevallen is dat van de professionals, maar ook kinderen
die hun waardering niet uiten kunnen het pleegouderschap zwaar maken. Opnieuw een signaal om bij
stil te staan. Ook 17% van de pleegzorgwerkers geeft aan dat men wisselend tot onvoldoende waardering krijgt.
Het is duidelijk dat veel pleegouders niet de waardering krijgen die ze wensen. Uit de toelichtingen blijkt
ook dat zij hier heel verschillend op reageren.
“Door zijn problematiek heeft mijn pleegkind weinig te geven. dat maakt het pleegouderschap
zwaar.” (pleegouder)
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“Voogdijinstelling en pleegzorginstellingen andere betrokken professionals. Het stoort me dat
mijn kennis (veelal doordat ik het kind al vele jaren verzorg) niet op waarde wordt geschat en
onvoldoende wordt meegenomen in de besluitvorming.” (pleegouder)
“Betekent niets, we staan erboven! We doen het voor het pleegkind!” (pleegouder)
Diegenen die wel waardering krijgen stellen dat ook zeer op prijs. Die waardering wordt ervaren op vele
manieren. Meestal wordt waardering geuit in woorden, bijvoorbeeld door iemand een compliment te
geven, maar de respondenten noemen ook: een prettige samenwerking, een kind dat zich goed ontwikkelt, soms een cadeautje als vormen van waardering. Een gedragswetenschapper noemt als blijk
van waardering: “Bedanken voor het advies of nog mooier: ze volgen het op.”

Wisselingen van professionals
Ondersteuning wordt gegeven door mensen, maar niet altijd door dezelfde mensen. Veel pleegouders,
ouders en kinderen hebben te maken met wisselingen van professionals. We hebben gevraagd naar
de invloed van de wisselingen op de ervaren ondersteuning. Verreweg de meeste respondenten zijn
het erover eens dat wisselingen niet bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de ondersteuning.
Pleegouders geven duidelijk aan dat men door de vele wisselingen vaak niet goed weet waar men
aan toe is. Men moet steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen en steeds opnieuw investeren in de
samenwerking. Ook wordt vaak genoemd dat er door de wisselingen geen vertrouwensband ontstaat,
gemaakte afspraken worden herzien en veel kennis gaat verloren. Veel pleegouders lijken moedeloos
te worden van alle wisselingen. Hun vertrouwen in professionals heeft er duidelijk onder te lijden. Tussen
alle kritiek zijn er echter ook enkele lichtpuntjes te vinden, want wisselingen kunnen ook een positieve
kant hebben. Bij een slecht lopende samenwerking kan een wisseling positief uitwerken als er een goede klik is tussen pleegouder en nieuwe professional.
“Zeer negatieve ervaringen met de continue wissels. Op een gegeven moment hebben we
zelfs aangegeven dat nieuwe professionals geen contact met de kinderen meer hoefden, de
kinderen zagen hen 1 of 2 keer en daarna was er al weer een andere.” (pleegouder)
“storend, processen worden steeds onderbroken, overdrachten worden niet gedaan, afspraken worden niet overgenomen. Nieuwe mensen willen steeds het wiel uitvinden, weer kennismaken met de kinderen, maar hebben zich slecht voorbereid. Kinderen krijgen er een antipathie tegen en zorgen dat ze niet thuis komen voor hulpverlener weer is vertrokken. Wachten op
signaal "kust veilig”. Aan de andere kant een keer wisselen kan prima. Nieuwe bezems vegen
schoon. Wisselingen alleen vanuit organisatie belang. Het is razend moeilijk om een niet functionerende gezinsvoogd of pleegzorgwerker te laten vervangen” (pleegouder)
“soms heel negatief; een gezinsvoogd met een heel andere zienswijze, soms positief; een
pleegzorgwerker met frisse blik” (Pleegouder)
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“Ik kwam als 10 jarige in de pleegzorg, ik heb tot men 18de plezierig gewoont bij dit pleeggezin.
In de 8 jaar heb ik 7 voogden gehad, waarvan ik er 3 ook daadwerkelijk heb gezien. Als ik er zo
op terug kijk dan denk ik dat is best wel absurd, ik heb 4 voogden gehad die me nooit gezien
hebben... hoe kunnen ze dan wel weten wat het beste voor me is...” (ex pleegkind)
“Dat kan heel storend zijn en veel wisselingen helpen niet bij goed ondersteunen van het kind!
Het wiel moet steeds opnieuw worden uitgevonden en niet alle hulpverleners nemen de ervaring van vorige hulpverleners mee.” (pleegzorgwerker)
Dat niet alléén pleegouders en ouders moeite hebben met de wisselingen. Ook pleegzorgwerkers hebben te maken met wisselingen: “Wisseling van managers en gedragsdeskundigen vraagt extra tijd en
inspanning om de samenwerking en de mate van ondersteuning op elkaar af te stemmen.”
De gevolgen van de vele wisselingen hebben vaak een overduidelijk negatieve uitwerking op de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Uit de reacties kunnen we niet opmaken óf en hoe de professionals de gevolgen van de wisselingen proberen op te vangen.

Deskundigheidsbevordering
Als laatste onderwerp in de enquête hebben we de panelleden gevraagd of er meer deskundigheidsbevordering ingezet zou moeten worden om de ondersteuning binnen pleegzorg te verbeteren. 86%
antwoordt hierop met “Ja”. Dat lijkt ons dus een duidelijk statement vanuit de panelleden.
Gevraagd naar voorbeelden geven pleegouders aan dat ze bijvoorbeeld kennis willen vergaren op
het gebied van hechting, puberteit, eet/slaapproblemen, autisme, FAS, L.V.B. en sociale vaardigheden.
Pleegouders vinden dat ook professionals op deze gebieden bijgeschoold zouden moeten worden.
Een flink aantal pleegouders benoemen ook het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere
pleegouders, pleegzorgwerkers en gezinsvoogden, als deskundigheidsbevordering.
Pleegzorgbegeleiders vinden deskundigheidsbevordering een belangrijk punt waarbij 4 begeleiders
aangeven dat de deskundigheid van pleegouders verbeterd moet worden en 5 deskundigheidsbevordering en bijscholing voor pleegzorgbegeleiders. Ook overige respondenten hebben nog wel een paar
opties voor deskundigheidsbevordering.
“- Deskundigheidsbevordering tav kennis over volwassenenpsychiatrie
- Dit is natuurlijk geen realistische optie maar soms zou je hulpverleners zelf een ervaring gunnen
waarbij ze aan den lijve ondervinden hoe afhankelijk een mens soms kan zijn van een persoon
of instantie. Hoeveel macht die andere partij eigenlijk heeft over iets heel cruciaals in je leven
en hoe klein en kwetsbaar je dan zelf wordt.” (ouder)
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Samenvatting en vervolg
Uit deze enquête blijkt dat lang niet alle pleegouders de ondersteuning en waardering krijgen die ze
wensen. Een derde is matig tot ontevreden over de ondersteuning die zij krijgen. Zij geven aan dat met
name op het vlak van bejegening en deskundigheid de ondersteuning tekort schiet en verbeterd zou
moeten worden. Slechts 19% krijgt altijd de ondersteuning die ze nodig hebben om hun taken goed uit
te kunnen voeren en 27% geeft aan minder waardering te krijgen dan zij graag zouden willen. Ook veel
pleegzorgwerkers en ouders vinden dat zij onvoldoende waardering krijgen en niet de ondersteuning
krijgen die nodig is.
Uitgaande van de bijzondere, niet betaalde, inzet van pleegouders is het niet krijgen van voldoende
ondersteuning op zich al slecht nieuws, maar als we bedenken wat de gevolgen kunnen zijn krijgt het
nog een andere dimensie, want wie niet genoeg ondersteuning krijgt kan het ook minder goed bieden
aan anderen en dat raakt de kern, de essentie van pleegzorg: het bieden van zorg aan kinderen die
bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of veiligheid. Een pleegmoeder die niet de ondersteuning en
waardering krijgt die zij nodig heeft, kan haar pleegkind minder goed ondersteunen dan de pleegmoeder die zich voldoende ondersteund weet. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de situatie binnen
het pleeggezin. Het heeft ook gevolgen voor de ondersteuning die zij bijvoorbeeld kan geven aan de
ouders van het pleegkind, die daardoor op hun beurt weer te weinig waardering kunnen voelen en
daar op hun manier op reageren. In pleegzorg hangt alles met alles samen. Iedere betrokkene heeft
invloed op de anderen. Wat je wel of niet doet, doet er toe. Dat blijkt ook duidelijk uit de reacties op de
gevolgen van de vele wisselingen die plaatsvinden. Wisselingen van hulpverleners zorgen voor veel frustratie en hebben een negatieve invloed op de ondersteuning die mensen ervaren en op de samenwerking tussen pleegzorgbetrokkenen, professionals en niet professionals. Met name het gevoel van
continuïteit en verbondenheid heeft er onder te leiden.
Als we ons realiseren wat de consequenties kunnen zijn die verbonden zijn met de resultaten van deze
enquête, dan slaat bij ons de schrik om het hart. Het is daarom belangrijk hoe we aankijken tegen en
omgaan met de resultaten van deze enquête. Voelen we ons zwartkijkers als we ons richten op wat er
niet goed gaat? Is het slechte PR voor pleegzorg? Of creëren we kansen om met elkaar pleegzorg verder te ontwikkelen?
Uit deze enquête blijkt bijvoorbeeld dat het beeld dat pleegouders vooral ondersteund worden door
hun pleegzorgwerker bijgesteld dient te worden. Veel pleegouders maken gebruik van een breed netwerk dat hen ondersteunt in hun pleegouderschap. Aandacht voor en studie naar de manieren waarop pleegouders door hun netwerk ondersteund kunnen worden is één van de manieren waarop pleegzorg verder kan ontwikkelen.
Enkele (nieuwe) vragen die voortkomen uit de enquête:


Mogen pleegouders verwachten dat zij goed ondersteund worden in de belangrijke taak die zij
op zich nemen?
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Wat zijn de gevolgen van het krijgen van te weinig ondersteuning voor pleegouders, ouders en
kinderen binnen pleegzorg?



Hoe kunnen pleegouders en ouders meer invloed krijgen op de ondersteuning die zij krijgen?



Wat zijn de gevolgen van het krijgen van onvoldoende waardering?



Wat betekent het resultaat van deze enquête voor (de inzet van) de aanbieders van pleegzorg, de gecertificeerde instellingen en de gemeenten?



Welke vormen van deskundigheidsbevordering kunnen het best worden ingezet om de ondersteuning van pleegouders en ouders te verbeteren?



Hoe kan ondanks de vele wisselingen de continuïteit en de samenwerking binnen pleegzorg
worden gewaarborgd?



Kan pleegzorg met voldoende zekerheid de gewenste zorg bieden aan de kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of veiligheid?

Het Landelijk Pleegzorg Panel heeft als doel de ontwikkeling van pleegzorg te stimuleren door te signaleren en kennis te delen. Het is aan u en de andere betrokkenen bij pleegzorg om iets te doen met de
resultaten van deze enquête, die naar ons idee voldoende aanleiding geven om in alle geledingen
van de pleegzorgketen het gesprek aan te gaan over ondersteuning en de gevolgen van wisselingen.
Zie ook de online uitgave van Mobiel.
Team Landelijk Pleegzorg Panel
April 2017
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