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0. Inleiding
In Nederland worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen als het mogelijk is opgevangen
in een pleeggezin, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind. Dit is vastgelegd in de
Jeugdwet. Een pleeggezin is de omgangsvorm die dichtbij een natuurlijke gezinssituatie staat. Het recht
van kinderen om in een gezin op te groeien staat bij pleegzorg dan ook centraal. Pleegouders zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van een pleegkind. Pleegouders voelen zich
echter soms onvoldoende toegerust voor het uitvoeren van deze belangrijke taak.
Stichting Overijsselse Pleegouders wil bijdrage aan het versterken van de kracht van pleegouders en
daarmee aan een goede opvoeding van pleegkinderen.
Stichting Overijsselse Pleegouders is ontstaan uit een regionale afdeling van de NVP (Nederlandse
Vereniging van Pleeggezinnen). Nadat sinds 1 januari 2015 de gehele jeugdzorg valt onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten is de NVP zich meer gaan richten op het behartigen van
pleegouders op landelijk niveau. Omdat het zinvol is om pleegouders met elkaar in contact te brengen
op regionaal niveau en de pleegouders te ondersteunen en te versterken, heeft de regionale afdeling
Overijssel het initiatief genomen om zelfstandig verder te gaan.
In dit document worden in Hoofdstuk 1 de uitgangspunten beschreven, in hoofdstuk 2 onze visie op
pleegzorg en in hoofdstuk 3 wordt de organisatie beschreven.
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1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders
De Overijsselse Pleegouders vinden het belangrijk dat kinderen in Overijssel, die om wat voor een
reden dan ook, niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, de juiste zorg en aandacht krijgen. Pleegzorg
is in deze situatie vaak de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang dicht bij de natuurlijke
gezinssituatie blijft. Pleegouders bieden kinderen die uit huis geplaatst zijn voor korte of langere tijd
een plaats binnen hun eigen gezin. Zij zijn maatschappelijk bewogen en betrokken opvoeders die
pleegkinderen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen. Zo kan het kind opgroeien in een stabiel gezin.
Pleegouders voorzien vrijwillig in een belangrijke maatschappelijke taak door bij te dragen aan de
hulpverlening aan deze groep kwetsbare kinderen, zonder dat zij hier voor opgeleid zijn. Een lastige
taak gezien de achtergrond van deze kinderen. Zeker zo lastig, omdat de pleegouders de pleegkinderen
moeten opvoeden in een complex systeem met verschillende betrokken partijen zoals hulpverlenersinstellingen en de biologische ouders.

1.1. Problematiek van pleegkinderen
Pleegkinderen hebben vaak spanningen en onveilige situaties meegemaakt en mogelijk trauma’s
opgelopen in hun (jonge) jeugd. Dit heeft een grote invloed op de verdere ontwikkeling van deze
kinderen. Ruim de helft van hen heeft te maken met serieuze problemen in de sociaal-emotionele en
lichamelijke ontwikkeling. Het zijn kinderen die niet zomaar op volwassenen kunnen en durven te
vertrouwen en kinderen die zich niet makkelijk hechten aan pleegouders. Daarbij wordt in Nederland
de opvoeding en begeleiding van kinderen en jeugdigen in inrichtingen afgebouwd. Kinderen die
vroeger in een leefgroep woonden, gaan nu naar pleeggezinnen. Kinderen met zwaardere
problematiek komen daardoor ook in een pleeggezin terecht. Er wordt een groter beroep gedaan op
de pedagogische kwaliteiten van pleegouders. Voldoende steun is nodig om deze zware taak vol te
kunnen houden.

1.2. Complexiteit van het systeem
Vanwege de vele betrokkenen met hun (soms tegengestelde) individuele belangen, is pleegzorg een
ingewikkelde vorm van jeugdzorg. Er zijn veel personen en instanties die in meer of mindere mate
invloed hebben op het pleegkind: biologische ouder(s), familieleden, (gezins)voogd, pleegzorgbegeleider etc. Onderdeel van het pleegouderschap is de omgang met deze verschillende belangen en
het erkennen van de positie van de biologische familie van het pleegkind. Omgaan met het
spanningsveld tussen ‘een kind opvoeden alsof het je eigen is’ en ‘geen beslissingen kunnen en mogen
nemen zoals bij een eigen kind’ levert vaak moeilijkheden op.
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1.2.1. Biologische familie
Biologische ouders (en het netwerk) zullen een grote rol blijven spelen in het leven van het pleegkind.
Overleggen en samenwerken met ouders, die niet zonder reden niet meer voor hun eigen kind(eren)
zorgen, vraagt veel van pleegouders. Het roept tegenstrijdige gedachten en gevoelens op en geeft
spanningen. De meest pleegouders hebben behoefte aan ondersteuning.

1.2.2. Pleegzorgbegeleiding
Als opvoeders van hun pleegkind willen pleegouders goed geïnformeerd worden en meebeslissen over
de toekomst van hun pleegkind. Pleegouders spelen een belangrijke rol in de jeugdzorg, maar voelen
zich niet altijd erkend door professionele hulpverleners. De ongelijkwaardige verhouding tussen
pleegouders en pleegzorgaanbieders is een punt van zorg.
Bovenstaande punten leiden tot een druk op pleegouders om zelf de zorg vorm te geven met zo min
mogelijk ondersteuning en begeleiding. Weinig ondersteuning kan leiden tot frustratie en stress onder
pleegouders, en het risico dat ze ermee stoppen. Dit is tegenstrijdig met de stelling dat pleegouders
juist voldoende toegerust dienen te worden om het pleegouderschap vol te kunnen houden en goed
invulling te geven. Dit is ook van belang om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en - normen die
aan ze worden gesteld. Om te kunnen functioneren in dit ingewikkelde systeem is goede informatieuitwisseling en versterking van pleegouders onontbeerlijk.
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2. Organisatie
2.1. Missie
Overijsselse pleegouders wil pleegouders in Overijssel ondersteunen en versterken door zich in te
zetten voor kwalitatief hoogwaardige pleegzorg. Dit vanuit de kracht, kennis en praktijkervaring van
pleegouders zelf.

2.2. Visie
Uitgangspunt is de kwalitatieve verbetering van pleegzorg als geheel. Deze kwaliteitsverbetering
verwachten wij te bereiken door het stimuleren van het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring
tussen pleegouders onderling en het verhogen van de kennis van pleegouders door het geven van
voorlichting, informatie en advies. We verwerven kennis en vaardigheden, scherpen het kritisch
bewustzijn en stimuleren participatie. Op basis van de praktijkervaring van pleeggezinnen stimuleren
we daarnaast de overheden en andere partijen tot kwalitatief goede toerusting en ondersteuning van
pleegouders en andere betrokkenen.
De Overijsselse Pleegouders willen een platform opzetten en onderhouden voor het uitwisselen van
ervaringen en het bieden van hulp aan pleegouders in Overijssel. Pleegouders staan sterker binnen de
hulpverlening door gezamenlijk op te trekken. Binnen het netwerk kunnen zorgen gedeeld worden en
kan gezocht worden naar een gezamenlijke oplossing voor mogelijke problemen. De kwalitatieve
verbetering van pleegzorg als geheel is hierbij het uitgangspunt.

2.3 Doelgroep
Stichting Overijsselse Pleegouders richt zich op alle pleegouders in Overijssel, zowel pleegouders die
door een officiële instantie een of meerdere kinderen geplaatst hebben gekregen als voor netwerkpleegouders.
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2.4. Strategie
De middelen die we inzetten voor het bereiken van ons doel zijn divers.
In grote lijnen schetsen we hieronder dan ook onze inzet.
▪

▪

▪
▪

Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten waardoor pleegouders zich onderling meer
verbonden voelen. Dit zijn in ieder geval de gespreksgroepen, het pleegzorgcafé en
themabijeenkomsten.
Stimuleren van overheden en instellingen om pleegouders meer te betrekken bij
pleegzorgvraagstukken door ons mee te laten denken op strategisch en operationeel niveau.
Hiervoor zullen wij regelmatig contact onderhouden met de instellingen.
Vinger aan de pols houden bij overheden en instellingen op basis van de signalen uit het
pleegzorgveld.
Proactief verbeterpunten aandragen richting overheden en instellingen als het gaat om
pleegzorg.

Individuele ondersteuning is op dit moment van oprichting van de stichting nog niet heel haalbaar.
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3. Organisatie
3.1. Stichting
De rechtsvorm die Overijsselse Pleegouders heeft gekozen is een stichting. Deze vorm zorgt ervoor dat
de stichting geen leden heeft maar een doel wil verwezenlijken. Eveneens zorgt deze vorm ervoor dat
de stichting een bestuur heeft.
Het bestuur van Overijsselse Pleegouders bestaat uit een:
• Voorzitter
• Vicevoorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Westerhaar.

3.2. Bestuur
De bestuursleden ten tijde van de oprichting:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester

: Frida Kikkert
: Detsje Rienks
: Bert Sleumer

Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers.

3.4. Financieel
De inkomsten van de stichting wordt gevormd door:
1.
2.
3.

Subsidies en donaties
Erfstellingen, legaten en schenkingen
Eventuele andere vormen van inkomsten
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