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INTERVIEW

De bestuurders benadrukken overigens dat ‘vraaggestuurd’ niet bete-
kent: u vraagt en wij draaien. Annet: “Het betekent dat we samen optrek-
ken in het belang van het kind. Waar professionals vroeger nogal eens de 
neiging hadden om te bepalen wat is goed voor pleeggezinnen, doen 
we het nu veel meer samen. Het draait om beter naar hen luisteren en 
hen ondersteunen bij het bepalen van hun vraag en het vinden van het 
juiste aanbod.” 

Op naar de toekomst
Het komende jaar zal in het teken staan van ‘doen’ aldus Peter: “De Engelsen zeggen ‘the proof of the pud-
ding is in the eating’ en dat klopt als een bus. Ons uitvoeringsplan is ambitieus, maar ik ben ervan overtuigd 
dat we een heel eind komen. Maar ik weet ook dat we nog lang niet klaar zijn. Er zullen altijd nieuwe inzich-
ten en ontwikkelingen zijn waar we in de toekomst iets mee moeten. Daarom is het ook zo belangrijk dat we  
komend jaar gaan nadenken over hoe het vervolg van het programma eruit ziet. Het is fantastisch wat pleeg-
gezinnen willen doen. In de eerste plaats natuurlijk voor pleegkinderen, maar ook vanuit maatschappelijk 
oogpunt is hun inzet ontzettend belangrijk. Laten we hen daarbij vanuit ons hart ondersteunen.” 

Annet: “Ik hoop dan ook dat manier waarop alle partijen nu samen optrekken en het gedeelde gevoel van 
urgentie maken dat de bekostiging van de pleegzorg niet langer onder druk staat. Zoveel betrokkenheid en 
geloof in het gezamenlijke doel, verdient de ruimte om het ook daadwerkelijk te realiseren.“ 

Co-productie is de grote winst
De energie stroomt, pleegouders en professionals zitten met elkaar aan tafel en de betrokkenheid groeit. 

Bestuurders Annet van Zon van Jeugdzorg Nederland en directeur Peter van der Loo van de Nederlandse 

Vereniging voor Pleeggezinnen kijken met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar: “Het is mooi 

om te zien hoe steeds meer mensen uit het veld samenwerken om invulling te geven aan de plannen. Als het 

programma afloopt in juni 2019 zijn we natuurlijk niet klaar met deze grote opdracht, maar we leggen wel een 

heel stevig fundament.”

Annet en Peter stellen opgewekt vast dat ze elkaar tegenwoordig veel vaker spreken. En dat dat niet alleen 
voor hen geldt. Annet: “Het gesprek tussen pleeggezinnen en pleegzorgorganisaties wordt op alle niveaus 
meer gevoerd. Daardoor kennen we elkaars perspectief beter en werken we samen aan resultaten. Dat er 
echt sprake is van co-productie tussen pleegouders en professionals vind ik de grote winst van ons program-
ma. In de hele sector voel ik het besef dat we hier iets bijzonders aan het doen zijn. De overtuiging om te willen 
investeren in de kracht van pleegouders zie ik tot op het niveau van de minister en voelen we in de steun die 
we krijgen van het ministerie van VWS en de VNG.” 

Elkaars taal begrijpen
Peter: “Het is natuurlijk een omvangrijk en complex onderwerp. ‘Leren 
en ontwikkelen voor pleegouders’ raakt aan zoveel andere issues. En de 
manier waarop organisaties hiermee bezig zijn, is ook weer zo verschil-
lend. Daarom is het zo belangrijk dat we als programma meer uitwisseling 
op gang hebben gebracht en we samen overzicht creëren. We voe-
ren nu veel soepelere gesprekken omdat de horloges gelijk staan en we  
elkaars taal beter begrijpen. Dat is een uitstekende basis om samen 
aan een meer vraaggestuurd systeem te bouwen om pleeggezinnen te  
ondersteunen.”
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Om te voorkomen dat je vastloopt, is het daarom belangrijk 
dat je makkelijk contact kunt leggen met andere pleeg-
ouders en pleegzorgprofessionals. Juist dus op het moment 
dat de problemen spelen. Natuurlijk helpen cursussen en trainingen ook om signalen te herkennen. Maar als er 
vandaag een probleem speelt, is twee maanden wachten op een cursus niet handig. Ik denk dat een online 
platform dan een uitkomst kan zijn. En daarom denk ik er graag over mee en ik hoop dat meer pleegouders 
en pleegzorgwerkers dat gaan doen.”

Leren en ontwikkelen als vanzelfsprekendheid
Simon hoopt dat het platform eraan kan bijdragen dat leren en ontwikkelen net zo’n vanzelfsprekend onder-
deel wordt van pleegouderschap als dat het in je werk is: “Bijscholing op ons werk vinden we heel normaal. De 
kennis en kunde die je daarbij opdoet zijn bijna onontbeerlijk om je werk te kunnen blijven doen. Gek eigenlijk 
dat we ons daar minder bewust van zijn als het gaat om opvoeden. Hoe goed we alles ook bedoelen, ook 
hier geldt dat nieuwe inzichten en tactieken het pleegzorg vaak effectiever en leuker kunnen maken. Zowel 
voor het pleegkind als de pleegouder.”

Ik wil zelf meedenken over zaken die ons en onze pleegkinderen aangaan
Belangrijk uitgangspunt van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ is dat het echt een 

programma van en voor pleegouders is. Pleegvader Simon Speelman is het daar helemaal mee eens en is 

dan ook met overtuiging actief in één van de werkgroepen van het programma. 

Simon: “Ik wil zelf meedenken over zaken die ons en onze pleegkinderen aangaan. Natuurlijk begrijp ik dat 
er op politiek niveau zaken geregeld en beslist moeten worden, maar die doen geen recht aan alle verschil-
lende soorten pleegkinderen en pleegouders die er zijn. Daarom denk ik graag mee over hoe we op indivi-
dueel niveau het verschil kunnen maken.”

Uitwisseling via een online platform
Eén van de ambities van het programma het is realiseren van een landelijk online platform, vol met kennis, 
uitwisselingsmogelijkheden en andere informatie voor pleegouders. Simon: “Pleegouderschap doe je, net als 
elk ander ouderschap overigens, vanuit je eigen overtuigingen, waarden en normen. Met de beste bedoelin-
gen geven we onze pleegkinderen liefde, aandacht en verzorging. Maar bij pleegkinderen kun je in situaties 
komen waarbij je minder makkelijk terug kan vallen op je eigen ervaring of goede intenties. Natuurlijk hebben 
we allemaal wel mensen in onze omgeving om mee te sparren, maar het feit is wel dat pleegouderschap 
echt iets anders is dan ‘gewoon’ ouderschap. 

ONTWIKKELING ONLINE PLATFORM EN COMMUNITY

‘We leren het meest
van deskundige 
trainers en van 
ervaringsdeskundigen.’
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Privacy
Een vaak gestelde vraag als het over communities gaat is ‘Hoe zit het met de privacy?’. Zeker een belangrijk 
aandachtspunt in de pleegzorg, maar volgens Evelyn geen ‘showstopper’: “Als ik kijk naar ons eigen sociale 
intranet bij Spirit, dan delen we geen informatie die herleidbaar is naar een cliënt. Toch biedt het mogelijk-
heden genoeg om je collega’s om hulp te vragen, inhoudelijke kennis over te dragen of gewoon contact te 
hebben. Zo gaat dat bij een community voor pleegouders ook werken. En net als bij het sociale intranet, zal 
het monitoren gebeuren door de community zelf. Soms zal er wat hulp van een community coach nodig zijn, 
maar gedragsregels of omgangsnormen zijn vaak al genoeg.”

Geen doel op zich
Een online community kan volgens Evelyn nooit een doel op zich zijn, of het enige wat je doet aan verbinden, 
communiceren en activeren. “Het draait altijd om een combinatie van kanalen en vormen. En we zullen 
vooral moeten accepteren dat het een leerproces is. Bij Spirit hebben wij inmiddels vijf jaar ervaring met onze 
online community voor medewerkers en iedere dag leren wij meer over wat wel en niet werkt. Met elkaar 
proberen wij er een waardevol sociaal internet van te maken, een plek om je informatie te vinden, workshops, 
bijeenkomsten en trainingen te kunnen aanbieden, vragen stellen en meningen geven. Het blijft met elkaar 
zoeken naar de juiste vorm en dat zal voor een community van en voor pleegouders niet anders zijn.”

De kracht van een community voor pleegouders
Evelyn Vischedijk van jeugdhulporganisatie Spirit is sinds de start van het programma betrokken bij de ontwik-

kelingen rond het online platform. Zij ziet vooral veel kansen in de community-functie. “Vaak zien mensen een 

community als een manier om makkelijk met elkaar te communiceren. Maar ik zie het meer als een manier 

om groepen te binden en te activeren. Daar liggen enorm veel kansen.“

Evelyn werkt al 19 jaar voor Spirit. Eerst als hulpverlener, daarna in de rol van community coach en aanjager
van innovatie. “Ik draag de pleegzorg een warm hart toe, mede omdat ik zelf opgegroeide met een pleeg-
broer en mijn moeder jarenlang pleegzorgmedewerker is geweest. Dit programma leek mij daarom een  
uitgelezen kans om mijn kennis rond een community bouwen in te zetten voor de pleegzorg.” 

Alles is al online
Volgens Evelyn onvermijdelijk dat nieuwe technologieën een rol gaan spelen bij de ondersteuning van pleeg-
ouders: “Ik daag iedereen uit om te bedenken wie de pleegouders van de toekomst zijn en hoe we kunnen 
aansluiten bij hun belevingswereld. Net als iedereen kunnen zij eigenlijk alles al online. Van 24/7 informatie 
opzoeken, tot online een afspraak maken met je huisarts, van training en scholing volgen tot natuurlijk zelf 
communities maken via Linkedin of Facebook. Ik denk dat een pleegzorgcommunity een laagdrempelige 
mogelijkheid kan bieden voor pleegouders om andere pleegouders of pleegzorgorganisaties te helpen en 
van elkaar te leren. De potentiële kracht zit hem erin dat pleegouders weliswaar een gedeelde interesse heb-
ben (pleegouderschap), maar dat de groep ook zo ontzettend divers is. Dat laatste heb je nodig om er een 
waardevolle community van te maken. Het geeft de kans van en met elkaar te leren, de kennis en kunde rond 
pleegzorg, maar misschien ook juist wel hele andere kennis en kunde, in te zetten.” 

ONTWIKKELING ONLINE PLATFORM EN COMMUNITY

‘We willen graag meer 
(online) contact en 
uitwisseling met 
andere pleegouders.’
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Tijd en ruimte
Een voorbeeld van zo’n werkzame factor is volgend de vier dat de 
pleegzorgorganisaties tijd en ruimte geven om de samenwerking 
vorm te geven. Wat overigens niet betekent dat er geen ondersteu-
ning nodig is van de pleegzorgbegeleider zelf. Maar de belangrijkste 
factor blijft volgens pleegmoeder Aline het feit dat je alle vier ou-
der bent en allemaal het beste voor het kind wilt: “Als pleegouders  
nemen we weliswaar een deel van de zorg over, maar dat maakt ons nog geen ‘betere’ ouders voor het kind. 
De eigen ouders zijn superbelangrijk. Het was voor ons belangrijk om dat aan elkaar te laten voelen en tegen 
elkaar te zeggen. Het draait om kunnen inleven, respect voor de situatie en het zoeken naar manieren om 
‘samen voor het kind’ te gaan.”

Van elkaar willen leren
Vooruitlopend op de opbrengsten van de werkgroep hebben de vier alvast een tip voor pleegouders:  
“Probeer je in te leven hoe de ouders zich voelen na dat ze hun kind bij jullie hebben gebracht en maak het  
bespreekbaar. En wees bereid om van elkaar te leren. Als je als een team optrekt, kun je elkaar versterken. 
Wij waren nooit met elkaar in contact gekomen als er geen sprake geweest was van een pleegzorgsituatie. 
We vinden het allemaal een verrijking dat we tot elkaars netwerk behoren en kunnen veel van elkaar leren.”  

Wij willen het ‘beste’ voor zoveel mogelijk pleegkinderen
Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is van groot belang voor de ontwikkeling van pleeg-

kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt een positief effect van het elkaar accepteren en respecteren 

en het maken van goede afspraken. Ouders Wendy en Joop en pleegouders Aline en Boudewijn weten dit 

als geen ander. Zij werken mee aan het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ om andere 

ouders en pleegouders te inspireren. “Wij delen heel graag ons verhaal om bij te dragen aan het ‘beste’ voor 

zoveel mogelijk pleegkinderen.” 

De vier zijn trots op hun goede samenwerking. Volgens ouders Wendy en Joop vormt hun oprechte wederzijdse 
interesse daarvoor de basis: “Natuurlijk wilden wij heel graag weten in welk gezin ons kind terecht kwam. Onze 
keuze om pleegzorg in te schakelen was weliswaar vrijwillig, maar het was natuurlijk wel een hele moeilijke. 
Daarom was het zo fijn dat Aline en Boudewijn graag ons verhaal wilden kennen. We delen de overtuiging dat 
dat nodig is om een pleegkind goed te kunnen begrijpen. Overigens kostte het opbouwen van een goede 
relatie wel tijd. Het vertrouwen moest groeien, maar door het menselijke contact en het vleugje humor van 
pleegvader Boudewijn is de onderlinge sfeer erg ontspannen geworden. En nu trekken we dus zelfs samen op 
om andere ouders en pleegouders te helpen.”

Werkzame factoren
Joop en Boudewijn gaven al meerdere malen voorlichting over het onderwerp. In de werkgroep ‘Samen-
werking ouders-pleegouders’ werken de vier samen met pleegzorgorganisatie EntreaLindenhout, Christelijke 
Hogeschool Ede en Jeugdbescherming Gelderland aan de ontwikkeling van ondersteuningsmateriaal voor 
andere ouders en pleegouders om hun relatie te versterken. Boudewijn: “Dat kunnen folders of filmpjes zijn, 
maar natuurlijk ook een training. Zowel voor pleegouders en ouders als voor pleegzorgbegeleiders. Waar we 
in ieder geval mee beginnen is het vaststellen van de werkzame factoren voor de relatie tussen pleegouders 
en ouders. Dat zijn de bouwstenen van het uiteindelijke materiaal.”

VERBETERING SAMENWERKING OUDERS-PLEEGOUDERS

‘Het zou ons helpen 
als we ook trainingen 
bij andere organisaties 
kunnen volgen.’
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Trainen is een vak
Als ik kijk naar het huidige aanbod, dan zien we dat trainers vaak vooral inhoudelijk deskundigen zijn. Maar 
dat maakt ze nog geen goede trainer. Dat is echt een vak waarin het draait om kennis verwerven, praktisch 
ervaren en omzetten in handelen dat je dan weer evalueert om te ontdekken wat je nog meer wilt leren. 
Een goede training moet al die elementen in zich hebben. Immers, als je een pleegkind met hechtingsproblemen 
opvangt, dan wil je niet alleen weten hoe hechting ontstaat. Dan wil je ook weten hoe je er in je eigen situatie 
en met je eigen pleegkind aan kunt werken om hechting te bevorderen en hoe je met teleurstellingen om 
moet gaan als dat dan toch niet lukt. Dat maakt volgens mij, dat pleegouders het volhouden en dat zij het 
pleegouderschap beschouwen als de leukste ‘baan’ die ze ooit hebben gehad. Zo kijk ik in ieder geval wel 
terug op de jaren waarin we met ons gezin pleegkinderen opvingen.” 

Betere aansluiting op dagelijkse praktijk
Volgens Bep is het overigens niet zo dat pleegzorgorganisaties het nu helemaal niet goed doen. “Uit het  
onderzoek van de NVP en Pionn bleek ook dat de helft van de pleegouders tevreden is over het aanbod. 
Maar voor alle pleegouders is het belangrijk dat cursusaanbod beter aansluit op dat wat zij  in hun pleeggezin 
op een bepaald moment nodig hebben. Zo vertelde een pleegouder me laatst dat zij van haar pleegzorg- 
organisatie in januari een lijst kreeg met de gepland trainingen voor dat jaar. In juni kon ze een training volgen 
over het probleem waar ze in januari al mee zat. Dat duurt natuurlijk veel te lang. En daar kunnen we samen 
iets aan doen.”

Een professionaliseringslag is nodig
De manier waarop we leren ontwikkelt zich snel. In alle sectoren, bij alle individuen. Technologische ont-

wikkelingen en wetenschappelijke inzichten vragen van ons dat we kritisch kijken naar de manier waarop  

we pleegouders met leer- en ontwikkelaanbod ondersteunen. De trends zijn duidelijk: we gaan van aanbod-

gericht naar vraaggericht, van fysieke bijeenkomsten naar online leren en van hapklare brokken naar leren 

als sociaal proces. 

Volgens trainer en adviseur Bep van Sloten vraagt dit van de pleegzorgsector dat we het systeem van leren en 
ontwikkelen voor pleegouders ingrijpend veranderen: “Een professionaliseringsslag is hard nodig.”
Uit onderzoek van de NVP en Pionn uit 2015 bleek al dat pleegouders meer maatwerk wensen als het gaat om 
het ondersteuningsaanbod. Dit gegeven vormt een belangrijk uitgangspunt van het programma ‘Versterken 
van de kracht van pleegouders’. Bep is binnen het programma betrokken bij de ontwikkeling van ‘train de 
trainer-module’ en bij de inventarisatie van al het bestaande ondersteuningsaanbod: “Immers als we weten 
wat er is, dan weten we ook wat er nog mist. Het is enorm belangrijk dat we mogelijk maken dat pleegouders 
in een professionele leeromgeving bezig kunnen zijn met hun vak. Dat we ze als professionals zien, ook al  
worden ze niet betaald, en dat ze dus recht hebben op professionele deskundigheidsbevordering.” 

Leren van de landen om ons heen
Bep denkt dat we in Nederland iets kunnen leren van de landen om ons heen. Bijvoorbeeld van het Engel- 
se systeem van leren en ontwikkelen voor pleegouders. “Daar hebben ze een nationaal curriculum van 
competentiegericht leren en ontwikkelen en krijgen pleegouders jaarlijks een aantal uren deskundigheids- 
bevordering. De pleegouder wordt daar dus al echt benaderd als professional. 
We hoeven het Engelse model niet over te nemen, maar die professionaliseringsslag moeten én kunnen we 
in Nederland ook bereiken. Binnen het programma werken we daar in ieder geval hard aan. Dat doen we 
door het goede trainingsaanbod dat er is, beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van pleeg-
ouders, door nieuwe modules te ontwikkelen en door de trainers te ondersteunen bij hun eigen professionele 
ontwikkeling.” 

NIEUW EN INNOVATIEF TRAININGSAANBOD

‘Dé pleegouder bestaat 
niet, dus we hebben ook een 
diverse behoefte aan 
kennis en vaardigheden.’
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Daarvoor moeten er voldoende pleeg- en gezinshuisouders toegerust zijn 
om de kinderen geborgenheid te bieden, hen zo gewoon mogelijk te 
laten opgroeien en tegelijkertijd te voorzien in hun speciale behoeften. Training is essentieel om dat doel te 
halen, want hun taak is veelomvattend en bepaald niet makkelijk. Daarom investeren wij in deze module.”

De eerste stap is nu het herschrijven van het materiaal van het Europese project. Bep: “Niet alleen omdat de 
Nederlandse situatie natuurlijk anders is dan die in andere Europese landen, maar ook omdat de module tus-
sen 2005 en 2007 is ontwikkeld. We moeten het materiaal dus aanpassen aan de wensen en eisen van deze 
tijd. Daarbij gebruiken we ook kennis uit andere soorten trainingen om maximaal up to date te zijn en gebruik 
te maken van nieuwe technieken zoals E-learning. En door mijn werk in verschillende landen in de afgelopen 
jaren weet ik inmiddels ook goed wat wel en niet werkt.” 

Pleegouder met plezier
Annemieke kijkt uit naar de pilot in het najaar: “Dan gaan we de training testen onder pleeg- en gezins-
huisouders en pleegzorgwerkers. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van het hele programma  
‘Versterken van de kracht van pleegouders’ dat we voor hen, maar vooral ook mét hen werken. Zij kunnen 
ons immers zelf het beste vertellen waar ze behoefte aan hebben. Na de pilot streven we ernaar om de  
module begin 2019 beschikbaar te maken. Zodat meer ervaringsdeskundigheid gedeeld kan worden en 
pleeg- en gezinshuisouders hun belangrijke taak voor kwetsbare kinderen kunnen volbrengen.”

Meer kinderen kunnen laten opgroeien in een gezin, waarin pleeg- en gezinshuisouders met plezier hun  
belangrijke rol vervullen, dat is volgens Marian precies de vurige wens van SKN: “Trainingen kunnen hen helpen 
om beter om te gaan met de achtergrond van de kinderen en met de gezinnen waaruit de kinderen komen. 
Zo hoeven er hopelijk minder plaatsingen afgebroken te worden omdat pleeg- en gezinshuisouders het niet 
aankunnen. Een fijne plek in een gezin is voor elk kind belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om te investeren 
in pleeg- en gezinshuisouders en te zorgen dat zij hun belangrijke rol willen blijven vervullen.” 

Het project ‘train de trainer’ wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Project ‘train de trainer’ 
Pleeg- en gezinshuisouders hebben heel veel praktijkkennis waar ze hun collega’s mee zouden kunnen  

helpen. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigen als trainer werkt. Het leidt tot betere trainin-

gen die beter passen in de dagelijkse praktijk binnen gezinshuizen en pleeggezinnen. Het aanboren van die 

bron van ‘ervaringsdeskundigheid’ is één van de doelen van het project ‘train de trainer’ van het program-

ma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. Daarnaast richt het project zich op de ontwikkeling van de 

trainingsvaardigheden van professionals in de pleegzorg. Met de ‘train de trainer-module’ worden pleeg- en 

gezinshuisouders en pleegzorgprofessionals opgeleid om pleeg- en gezinshuisouders te scholen. 

Initiatiefnemers Annemieke de Vries van het Gezinspiratieplein en adviseur en trainer Bep van Sloten vonden 
elkaar in de ambitie om hen beter toe te rusten om hun praktijkkennis over te dragen. Bep: “Trainen is een 
echt vak. Of je nu een gemotiveerde pleegouder, deskundige pleegzorgbegeleider en of een gedreven  
gedragswetenschapper bent, het wil nog niet zeggen dat je die kennis ook goed kunt overbrengen. Maar dat 
kun je wel leren.” 

Europees project
Bep heeft jarenlange ervaring in de pleegzorg; eerst als pleegouder, later op professioneel vlak als adviseur en 
trainer. Tussen 2005 en 2007 was zij namens de IFCO (International Foster Care Organisation) betrokken bij de 
ontwikkeling van een Europees ‘train de trainer-project’ voor pleegouders uit Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden, Italië en Polen. Annemieke was meteen enthousiast toen Bep haar over dit project vertelde: “Er ligt 
daar al zoveel goed materiaal op de plank, dat moeten we gewoon benutten voor pleeg- en gezinshuisouders 
in Nederland. Daarom zijn wij aan de slag gegaan. De uitwerking van onze plannen liep synchroon met de 
start van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, waar we het project in konden onder-
brengen. Hierdoor hebben we de ruimte om de training te ontwikkelen, want er gaat natuurlijk tijd en geld in 
zitten.” 

Warm en veilig gezin voor alle kinderen
De ‘train de trainer-module’ komt er mede dankzij de financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Neder-
land (SKN). Volgens projectleider Marian van Teeffelen past de module goed bij de ambities van SKN: “Wij 
zetten ons onder andere in voor een warm en veilig gezin voor alle kinderen die niet thuis kunnen wonen. 

NIEUW EN INNOVATIEF TRAININGSAANBOD
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Het succes van de Twentse aan-
pak zit volgens Marian in het cre-
eren van verbinding: “De weg 
naar ons gezamenlijk plan is lang 
en ook wel ingewikkeld geweest. 
In het begin draaide het om het 
leren kennen van elkaar en el-
kaars taal en het samen zoeken naar kansen en mogelijkheden. Open deuren misschien, maar niet iets wat 
zomaar vanzelf gaat. Heel belangrijk in dit proces is dat de inhoud centraal staat, in plaats van de financiën. 
Overigens ben ik er wel van overtuigd dat als je samen goed investeert in het versterken van de kracht van 
pleegouders, dat zich dat uiteindelijk financieel terugverdiend.” 

Samen delen en leren
Een gezamenlijk doel, het commitment om met elkaar samen te werken, te leren en te delen en enthousiaste 
mensen die hier in geloven zijn volgens Marian de voorwaarden om hiermee aan de slag te gaan. En na-
tuurlijk het goed verbinden van de regionale en landelijke ontwikkelingen. Marian: “Dat is geen proces dat je 
volgens een vastgesteld projectplan doorloopt, maar een meer ‘vrij’ proces dat draait om het investeren en 
vertrouwen in elkaar. Op landelijk niveau is  zoveel kennis, kunde en ontwikkelkracht gebundeld waar wij in 
Twente gebruik van kunnen maken. En anderzijds creëert de Twentse samenwerking een klimaat om lande-
lijke ‘producten’ snel en goed regionaal op te pakken. Bovendien delen wij graag onze Twentse ervaringen 
met andere regio’s via de landelijke kanalen en netwerken. Door te delen en te leren kunnen alle Nederland-
se gemeenten sámen met de zorgpartners zorgen dat ieder kind kan opgroeien in een veilige thuissituatie.”

Het draait om verbinding
Kinderen ‘zo thuis mogelijk laten opgroeien’; dat is de opdracht die gemeenten hebben volgens de Jeugdwet. 

Het is voor veel gemeenten nog een zoektocht om hier handen en voeten aan te geven. In Twente hebben 

14 gemeenten daartoe de krachten gebundeld onder de naam ‘Samen14’. Zij besloten in 2017 om extra te 

investeren in duurzame gezinsvormen en zochten daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met de zorgpart-

ners. Tot grote vreugd van Marian Oosterbroek, directeur Zorg bij jeugdzorgorganisatie Jarabee: “Het draait 

om verbinding; ik geloof in samenwerking, niet in marktwerking.”

Marian werkt inmiddels 31 jaar binnen de jeugdzorg en maakt zich al jaren sterk voor het afbouwen van de 
residentiele zorg. “Kinderen zijn beter af in een thuissituatie, maar in de afgelopen jaren zien we ook dat de 
problematiek complexer wordt. Daarom is het zo belangrijk dat we pleegouders steviger ondersteunen. Daar 
waar nodig én gevraagd door die pleegouders. De jeugdzorg heeft een geschiedenis van ‘overnemen’, van 
vertellen wat goed is. Maar gelukkig is de vraag van de klant steeds vaker leidend. We zijn er echter nog niet. 
Pleegouders moeten zelf de regie kunnen pakken op leren en ontwikkelen en de sector moet zorgen dat dit 
mogelijk is. Vraaggericht en op maat. Dat is onze opdracht.”

Het draait om verbinding 
Ondanks het feit dat gemeenten en zorgpartners soms tegenstrijdige (financiële) belangen hebben, ziet  
Marian veel kansen om beter samen te werken: ”We willen toch allemaal dat elk kind kan opgroeien in een 
veilige thuissituatie? Als je dit doel centraal stelt met elkaar, gemeentes en zorgaanbieders (ook zorgaanbie-
ders onderling), en vertrouwen hebt in elkaars kennis en expertise dan ben ik er van overtuigd dat verschillende 
belangen omgebogen kunnen worden tot dat gezamenlijk belang.”

SAMENWERKING PLEEGZORG EN GEMEENTEN

‘Op het moment dat er iets
speelt in mijn gezin, wil 
ik direct ondersteuning 
kunnen vinden.’

‘We hebben behoefte 
aan verschillende 
vormen van leren.’



16

Bij het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ zijn al veel verschillende pleegouders, pleeg-
zorgwerkers, organisaties, gemeenten en andere geïnteresseerden betrokken. Die brede beweging is ook 
nodig! 
Dus ben jij pleegouder, werkzaam binnen de pleegzorg, draag je de pleegzorg op een andere manier een 
warm hart toe en wil jij ook bijdragen aan het versterken van de kracht van pleegouders? Denk en doe dan 
met ons mee!

plaats voor pleeggezinnen

Contact
Maartje Gardeniers mgardeniers@denvp.nl 
Marrieloe te Raaij marrieloe.teraaij@jeugdzorgnederland.nl 
Jord Neuteboom jord@viatore.nl

Het programma Versterken van de kracht van pleegouders is een initiatief van: En wordt mede mogelijk gemaakt door:


