
2 3

DECEMBER 
2018

De Verhalen    ERSTERKEN VAN DE 
KRACHT VAN PLEEGOUDERS 



4 5

INHOUD | EDITIE 2

  Pag

1  Samen kunnen we het beter en efficiënter 5/6 

2 De vijf pijlers voor pleegouderschap 7/8 

3 De meerwaarde van de community 9/10 

4 Wie weet het beter dan de pleegouder zelf? 11/12

5 Waar staan we voor en waar gaan we voor? 13/14

6 De kracht van ‘blended’ leren 15/16 

7 Hoe wordt leren en ontwikkelen vanzelfsprekend? 17/20 

8 Succesvolle pilot Train de trainer  21/22 

 



6 7

SAMEN KUNNEN WE HET BETER EN EFFICIËNTER 

Geert Schipaanboord is senior beleidsmedewerker jeugd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG). Samen met Annet van Zon van Jeugdzorg Nederland en Peter van der Loo van de Nederlandse Vereni-

ging voor Pleeggezinnen vormt hij de stuurgroep ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. In deze editie 

van ‘De verhalen’ licht hij toe waarom het programma belangrijk is voor gemeenten. 

Geert: “Sinds 1 januari 2015 valt de Jeugdwet, en daarmee ook pleegzorg, onder de verantwoordelijkheid 
van gemeenten. Ze zijn daarmee verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat als kinderen (tijdelijk) niet thuis 
kunnen wonen, zij zoveel mogelijk in een gezinssetting worden opgevangen. Pleegzorg is daarom een be-
langrijke vorm van jeugdhulp voor gemeenten. In het belang van de pleegkinderen vinden we het dan ook 
belangrijk dat pleegouders goede ondersteuning krijgen. Met betere scholing en ontwikkelingsmogelijkheden 
kunnen we zorgen dat zij hun belangrijke taak goed kunnen volhouden. Daarom steunen wij dit programma 
van harte.” 

Het kan beter en efficiënter
Tot nu toe regelt elke pleegzorgorganisatie in Nederland zelf het leren en ontwikkelen voor de eigen pleeg-
ouders. Niet alleen is dit weinig efficiënt, uit onderzoek blijkt ook dat pleegouders hier niet tevreden over zijn. 
Ook professionals in de pleegzorg signaleren dat pleegouders niet altijd (tijdig) van de juiste scholing gebruik 
(kunnen) maken en zoeken naar manieren om dit te verbeteren. Geert: “Het is ontzettend waardevol dat de 
betrokken partijen in de pleegzorgsector binnen dit programma nu de krachten bundelen. Want als het beter 
en efficiënter moet, dan past de organisatievorm ‘ieder voor zich’ niet meer. 

De belangrijkste kracht van het programma vind ik dat er zoveel pleegouders bij betrokken zijn. Daardoor 
staat hun leer- en ontwikkelbehoefte echt centraal. En ze brengen vaak interessante kennis en ervaring in, 
bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Pleegouders zijn immers ook gewoon mensen met banen, die in hun eigen 
sectoren dingen zien waar de pleegzorgsector van kan leren. 

De vijf pijlers
Samen met hen formuleerden we de vijf ‘Pijlers van 
pleegouderschap’. Deze pijlers geven ons een beeld 
van wat pleegouders eigenlijk allemaal moeten kunnen: 
zorgen voor pleegkinderen, samenwerken als onder-
deel van een team, opvoeden van kinderen, persoonlijk 
ontwikkelen als pleegouder en functioneren als pleeg-
gezin. Nu we de pijlers en de bijbehorende competen-
ties goed in beeld hebben, hebben we ook een meetlat 
voor het huidige leer- en ontwikkelaanbod. Wat is er al, 
waar zitten de witte vlekken en wat kunnen we toevoe-
gen (vorm en inhoud) om beter in de leerbehoeften van 
pleegouders te voorzien?  

Uit de inventarisatie van het huidige leer- en ontwikke-
laanbod blijkt dat er al veel aanbod is voor pleegouders. 
Goede trainingen en veel materiaal wat ook samen met 
hen en bijvoorbeeld hogescholen is ontwikkeld. Maar er is niet op alle pijlers evenveel aanbod. En het aanbod 
is niet voor alle pleegouders beschikbaar, omdat het bijvoorbeeld onder de vlag van één bepaalde aan-
bieder is ontwikkeld. Dat is de belangrijkste ‘beweging’ die de sector moet maken: zorg dat al het aanbod 
ten goede komt aan alle pleegouders. Zorg dat zij inzicht hebben in alle cursussen en trainingen in het hele 
land. En op basis daarvan zelf hun ontwikkelpad kunnen uitstippelen en deel kunnen nemen aan een training  
wanneer zij dat willen. Daar zijn we nog niet, want anders samenwerken kost gewoon tijd. En vraagt natuurlijk 
om commitment van alle partijen. Maar aan dat laatste twijfel ik geen moment.”

Geert Schipaanboord
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P JLERS

ZORGEN voor pleegkinderen SAMENWERKEN als een team

•    Gezondheid en speciale behoeften van je 
pleegkind

•  Omgaan met het gedrag van je pleegkind

•  Ondersteunen contact van je pleegkind 
met eigen ouders en familie

•  Begeleiden proces van  wennen en aarden 
in je gezin

• Ambassadeur zijn voor je pleegkind

ZORGEN

•  Gedeeld opvoederschap: 
 ouders en pleegouders

• Omgaan met de omgeving/het netwerk 
 van het kind

• Samenwerking en communicatie met alle 
 spelers rondom het kind

• Juridische en wettelijke zaken

SAMENWERKEN

OPVOEDEN van kinderen Persoonlijk ONTWIKKELEN FUNCTIONEREN als pleeggezin 

• Ouderschap

• Opvoedstijlen

•  Stimuleren gezonde ontwikkeling 
kinderen

• Creëren van een veilige/
 ondersteunende omgeving

•  Omgaan met levensfases in 
unieke levensloop van je kind

OPVOEDEN

• Kennis en vaardigheden 
 ontwikkelen en onderhouden

• Reflecteren

•  Zorgen dat je gezond en fit blijft (opladen)

•  Pleegouder zijn voor het leven

•  Omgaan met de emotionele kant 
 van pleegzorg

ONTWIKKELEN

•  Organisatie van je gezin
 (gezinsmanagement)

• Balans in je gezin houden 
 (vitaliteit van alle gezinsleden)

•  Rol en positie van je eigen 
kinderen

• Veilige gezinssituatie

•  Wennen aan de komst van 
een pleegkind en omgaan 
met afscheid

FUNCTIONEREN

De ‘Pijlers voor het pleegouderschap’ zijn ontwikkeld door een werk-

groep van pleegouders en pleegzorgprofessionals van het programma 

‘Versterken van de kracht van pleegouders’.
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DE MEERWAARDE VAN DE COMMUNITY

Als mensen een gezamenlijke interesse of gedeeld probleem hebben, zoeken ze elkaar op. Dat deed de 

mens altijd al, maar het internet biedt ons eindeloze nieuwe mogelijkheden om met elkaar in verbinding te 

komen. Wat is er voor de pleegouder eigenlijk te halen in een online community? Caroline Roeters, pleegou-

der bij Jeugdformaat, hoeft er niet lang over na te denken: “Het is prettig om altijd je vraag te kunnen stellen 

of dingen van je af te kunnen schrijven. Ik ontmoet online pleegouders die me begrijpen en me willen helpen. 

En dat doe ik ook voor anderen.”

Caroline legt haar contacten via twee Facebook-groepen: het 
pleegouder forum en de besloten groep voor pleegouders van 
Jeugdformaat.  De eerste groep is door pleegouders zelf opge-
zet, de andere door de pleegzorgorganisatie. Een verschil dat ze 
kan merken: “De groep van Jeugdformaat is een besloten groep. 
Alleen leden kunnen de informatie zien en meepraten. Dat voelt 
op zich wel veilig, maar aan de andere kant merk je dat er een 
organisatie achter zit. Er zijn meer regels en er is meer controle. 
Daardoor voel ik me minder vrij om iets te posten en ik merk dat 
de reacties van andere pleegouders ook voorzichtiger zijn. De 
groep is niet zo heel actief, maar toen ik laatst een oproep voor 
een buddy voor mijn pleegdochter plaatste, kreeg ik al snel toch 
een paar reacties.”

Persoonlijke en praktische steun
Wil je veel reacties, dan kun je volgens Caroline je vraag beter 
posten op het pleegouder forum. “De groep is natuurlijk ook veel 
groter met mensen uit heel Nederland. Van dit forum kan ieder-

een lid worden, maar dat betekent ook dat je niet precies weet wie er allemaal meekijken. Toch ervaar ik 
geen negativiteit of rare reacties. We helpen elkaar met positieve feedback op persoonlijk vlak, wat heel 
belangrijk is om het pleegouderschap vol te houden. En we geven elkaar natuurlijk praktische tips over wat er 
te doen is, linkjes naar interessante artikelen, hoe je welke hulp kunt vinden en waar je goedkoop bepaalde 
spullen kunt krijgen. Iedereen weet wel iets en dat scheelt veel speurwerk.” 

Alles is al online
Binnen het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken pleegzorgorganisaties, de NVP 
en pleegouders samen aan de realisatie van een online platform voor pleegouders. Met informatie, een leer-
omgeving én communityfunctie. 

Communitycoach Evelyn Visschedijk van jeugdhulporganisatie Spirit is bij het project betrokken en gelooft er 
heilig in dat nieuwe technologieën een grotere rol gaan spelen bij de ondersteuning van pleegouders. Eve-
lyn: “Net als iedereen kunnen pleegouders 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. Wij willen heel graag één plek bieden waar pleegouders alle relevante informatie én 
elkaar kunnen vinden. Omdat er zoveel verschillende pleegouders zijn, is er zoveel potentie om van en met 
elkaar te leren op het gebied van pleegzorg.” 

Caroline is alvast enthousiast over het idee: “Facebook wordt steeds minder populair, dus zo’n pleegzorgplat-
form kan zeker iets toevoegen. Maar het moet wel echt een vertrouwde omgeving voor en door pleegouders 
zijn.” 

Evelyn: “Helemaal mee eens en dat is ook ons uitgangspunt. We willen heel graag dat pleegouders nu al over 
deze plannen gaan meedenken. Zodat hun wensen, behoeften en inzet leidend zijn bij de ontwikkeling van 
het online kennisplatform. Er is daarom al een groep pleegouders betrokken, maar meer meedenkers zijn van 
harte welkom!”

Caroline Roeters
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WIE WEET HET BETER DAN DE PLEEGOUDER ZELF?

Vóór, maar vooral ook dóór pleegouders; dat is het uitgangspunt van het programma ‘Versterken van de 

kracht van pleegouders’. Pleegouders zijn dan ook op allerlei manieren bij het programma betrokken. Zo 

ook Wilma Duitscher. Sinds 2008 is zij pleegouder van twee kinderen. Dat ze zelf ziet en ervaart dat leren en 

ontwikkelen voor pleegouders niet optimaal georganiseerd is, is voor haar de ultieme motivatie om mee te 

denken over hoe dat beter kan. 

Wilma was afgelopen jaar onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Vijf pijlers voor pleegouder-
schap’ en een reflectietool waarmee pleegouders hun eigen ontwikkelpad kunnen uitstippelen. Dit instrument 
moet pleegouders meer inzicht geven in hun behoeften op het gebied van leren en ontwikkelen. Om hiervoor 
input op te halen, vond op 11 september een zogenaamde cliëntjourney-sessie met pleegouders plaats. Met 
een cliëntjourney maak je inzichtelijk hoe pleegouderschap zich ontwikkelt. Vanaf het moment dat je interesse 
hebt om pleegouder te worden tot het moment dat je weer afscheid neemt van je pleegkind. Op welke mo-
menten tijdens het pleegouder zijn had jij behoefte aan om te leren, je te ontwikkelen, en hoe dan? Het geeft 
inzicht in waar mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de ondersteuning van een pleegouder. 
 
Wilma: “Het is heel waardevol dat het programma ons als pleegouders steeds bevraagt. Wij kunnen immers 
vertellen hoe het pleegouderschap in de praktijk is. Wie weet dat nou beter dan wij zelf? We kunnen voorbeel-
den geven van wat goed gaat, maar ook van dingen waar we tegenaan lopen. Een realistisch plaatje is be-
langrijk als de pleegzorgorganisaties ons beter willen ondersteunen op het gebied van leren en ontwikkelen.
Het voorstelrondje op 11 september leidde al meteen tot allerlei inzichten zoals het verschil tussen netwerk- en 
bestandsgezinnen. Waar een bestandspleegouder zich heel bewust opgeeft als pleegouder en trainingen 
daar automatisch bijhoren, gaat een netwerkpleegouder opeens zorgen voor een kind uit hun eigen omge-
ving. Voor hen is het vaak minder vanzelfsprekend om een opleiding of training te gaan volgen. En dat terwijl 
zij er net zoveel profijt van kunnen hebben, zoals één van de netwerkpleegouders ook aangaf. Hij heeft inmid-
dels wel ervaren dat het niet zomaar iets is om een beschadigd kind op te voeden. 

De ‘Vijf pijlers voor het pleegouderschap’ vormden de ‘kapstok’ voor de sessie. In groepjes hebben wij deze 
pijlers ‘gevuld’ met concrete voorbeelden uit de praktijk. We noteerden de vragen die concrete situaties bij 
ons opriepen. Hoe houd ik balans, hoe kijk ik door het gedrag van pleegkinderen heen, hoe kan ik mijn pleeg-

kind behoeden voor teleurstellingen, hoe kan ik omgaan met niet-betrouwbare ouders, hoe zorg ik goed voor 
mezelf, waar vind ik iets over kinderen zonder status, hoe kan ik mijn grenzen stellen en mijn geduld bewaren, 
hoe kan ik kinderen die naar een ander pleeggezin gaan toch helpen, hoe neem ik goed afscheid en hoe 
herken je een potentieel probleem voor het zich voordoet? Ook gaven we suggesties en deelden we verha-
len. Op deze manier ontstond er vanuit de verschillende groepjes input voor de reflectietool. Rijke inzichten 
over de verschillende rollen die een pleegouder heeft en de vele vragen die een pleegouder moet beant-
woorden bij het goed zorgen voor hun pleegkind én eigen kinderen. 

Een mooie opmerking van een collega-pleegouder vond ik ‘Soms weet je niet dat je iets niet weet’. Dat bete-
kent dat we door overzicht te creëren in wat er allemaal is, mensen opeens ook een behoefte kunnen laten 
ontdekken die ze eerst misschien niet hadden of wegstopten. Het is een continu proces voor pleegouders om 
te reageren op het gedrag van pleegkinderen en dat vraag soms veel van hen. Een beter leer- en ontwikke-
laanbod kan hen daar zeker bij ondersteunen, maar het is ook 
erg belangrijk om je ervaringen te kunnen delen met anderen. 

Dat kan natuurlijk je eigen sociale omgeving zijn, of de pleeg-
zorgwerker, maar we kwamen tot de conclusie dat contact 
met andere pleegouders het meest helpt. Zij begrijpen immers 
wat er speelt. Naast leer- en ontwikkelaanbod, moeten er dus 
zeker meer mogelijkheden komen voor pleegouders om erva-
ringen uit te wisselen. Zowel online als in de ‘echte’ wereld. 

Bureau Blend Leren begeleidde de sessie en gebruikt de op-
brengsten van de cliëntjourney om de reflectietool vorm te 
geven. Zowel qua inhoud als qua vorm en toon. Wilma: “Het 
moet immers een instrument worden dat wij als pleegouders 
fijn vinden om te gebruiken. Daarom blijf ik meedenken en ik 
hoop dat er nog veel meer pleegouders betrokken raken. Ook 
bij andere onderdelen van het programma. Zo creëren we sa-
men ruimte voor de positie van pleegouders.”

Wilma Duitscher
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OM EEN VERSCHIL TE BLIJVEN MAKEN IN HET LEVEN VAN PLEEGKINDEREN 
IS HET BELANGRIJK DAT PLEEGOUDERS KUNNEN BLIJVEN LEREN EN ZICH 
ZO BLIJVEN ONTWIKKELEN. 

WIJ WERKEN SAMEN OM DAT MOGELIJK TE MAKEN. WANT PLEEGZORG 
IS WAARDEVOL, MAAR KAN OOK ZWAAR EN INGEWIKKELD ZIJN.

Verwachte opbrengsten

Waar werken we aan: 
•  Een winkel met een landelijk overzicht van alle cursussen, trainingen en andere ondersteuning 
  voor pleegouders. 
•  Een werkplaats waarin we voor en met pleegouders nieuwe trainingen en nieuwe trainingsvormen 
   ontwikkelen.
• Een etalage (online platform) met alles wat pleegouders nodig hebben om zich te ontwikkelen en te leren.
• Doe het zelf-instrumenten waarmee pleegouders zelf hun eigen ontwikkeling kunnen vormgeven. 
•  Een bedrijfsmodel met duurzame afspraken over organisatie en financiën tussen betrokken partijen. 

• Online platform
• Reflectietool voor pleegouders 
•  Nieuwe leeractiviteit samenwerking 

ouders en pleegouders
•  Minimaal 5 nieuwe leeractiviteiten 

voor witte vlekken in huidig aanbod 
•  Online leerelementen in ontwikkeling 

in aanvulling op offline aanbod 
• Trainerspool train de trainer
•  Vernieuwd monitoringsinstrument 

kwaliteit leeractiviteiten

In 2018 lag onze focus op het in 
beeld brengen van de behoeften van  

pleegouders, het huidige aanbod 
en de verbeterpunten.

Vanaf 2019 richten we onze pijlen op 
het verder optimaliseren en ontsluiten van 

informatie over leren en ontwikkelen. 

Opbrengsten

• Advies leerlijnen voor pleegouders
•  Vijf pijlers voor pleegouderschap  

inclusief uitwerking in competenties 
•  Programma van wensen voor online  

platform 
•  Totaaloverzicht aanbod leren en  

ontwikkelen van pleegzorgorganisaties  
en andere partijen

•  Pilot Train de trainer, definitieve opzet  
en trainingshandboek

•  Pains & gainssessies over leren en  
ontwikkelen met pleegzorgorganisaties 

•  Customerjourney om behoeften  
pleegouders verder in kaart te brengen 

• Werkconferentie
•   Onderzoek naar werkzame factoren 

samenwerking ouders-pleegouders 
• Werksessies online platform

Activiteiten

20
18

20
19
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DE KRACHT VAN ‘BLENDED’ LEREN

Wanneer en hoe leren mensen eigenlijk? Het is een belangrijke vraag om te beantwoorden als we pleeg-

ouders goed willen ondersteunen met leer- en ontwikkelaanbod. Het programma ‘Versterken van de kracht 

van pleegouders’ vroeg bureau Blend Leren daarom om een advies over de juiste mix aan leerinterventies 

voor pleegouders. Op basis van dit advies hebben we straks beter zicht op nut en noodzaak van het huidige  

scholingsaanbod en de ‘witte vlekken’ in de aanbod. Zowel qua vorm als qua inhoud.

Int Schüssler van Blend: “Een heel belangrijk uitgangspunt is dat we voor het grootste deel (zo’n 70%) in de prak-
tijk leren, voortdurend en vaak zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Gaandeweg leren we welke aan-
pak werkt. Door te doen, door soms eens wat op te zoeken op internet en door te praten met anderen. Slechts 
10% van onze ontwikkeling gaat via formele, traditionele leermomenten zoals opleidingen en trainingen.”  
Uit de inventarisatie van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ blijkt dat het huidi-
ge scholingsaanbod voor pleegouders voor het grootste deel uit die traditionele leermomenten bestaat.  
Int: “Daarom is het zo goed dat de sector de blik nu verruimt, zodat pleegouders meer steun kunnen krijgen bij 
het leren in de praktijk. Want daar gebeurt het.” 

Verschillende fasen, verschillende behoeften
De naam zegt het al, maar bureau Blend gelooft sterk in de kracht 
van ‘blended’ leren. De combinatie dus van allerlei vormen van  
leren. Zowel qua inhoud als qua vorm. Van informatie die online  
gevonden kan worden tot een klassikale cursus in de avonduren over 
hetzelfde onderwerp. Van netwerkavonden met veel ruimte voor  
onderlinge uitwisseling tot online modules die je zelf thuis achter je pc 
kunt volgen. Zodat pleegouders dát kunnen leren waar zij behoefte 
aan hebben op hét moment dat zij er behoefte aan hebben. 

Int: “We hebben samen met pleegouders in kaart gebracht welke 
leerbehoeftes er zijn. Dat verschilt per pleegouder, afhankelijk van 
de situatie en ervaring. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van 

leervragen die pleegouders op bepaalde momenten in hun carrière als pleegouder kunnen hebben. Dit  
koppelen wij aan een passend pakket van leermiddelen en -vormen. 

Startende en beginnende pleegouders hebben veel onderwerpen 
waar ze nieuwe dingen over willen leren. Daarvoor zijn formele leer-
interventies zeer geschikt. Je moet dan denken aan trainingen en  
(korte) online modules. Overigens zullen ook ervaren pleegouders 
van tijd tot tijd onderwerpen tegen komen waar ze meer over willen  
weten. Bijvoorbeeld bij een nieuw pleegkind die een andere proble-
matiek heeft. 

Het toepassen van je kennis in de praktijk vraagt om een heel ander soort ondersteuning. We noemen dat 
‘performance support’. Daarbij draait het om makkelijk vindbare en toegankelijke informatie en contactmo-
gelijkheden, bijvoorbeeld via een website of een app. Ook als je een meer ervaren pleegouder bent en er iets 
verandert in je situatie is dit de meest geschikte vorm van leren. Je wilt bijvoorbeeld weten wat er verandert 
als je pleegkind ouder wordt en naar de middelbare school gaat. Je hoeft dan niet iets heel nieuws te leren, 
maar je hebt wel behoefte aan een handvat. 

En in elke fase van je pleegouderschap kun je in de dagelijkse praktijk uitdagingen tegenkomen waar je niet 
zomaar een antwoord op hebt. Sociaal leren is hier bij uitstek van belang. Leren van en met anderen geeft 
ruimte aan de wijsheid en ervaring van de groep.” 

Zelf je pad uitstippelen
Op basis van het advies van Blend werkt het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ verder 
aan het optimaliseren van het leer- en ontwikkelaanbod. Als de sector een combinatie van online modu-
les, klassikale trainingen, informatiemateriaal, een online community en bibliotheek en netwerkbijeenkomsten 
aan kan bieden, kan elke pleegouder zijn eigen ‘blend’ in onderwerpen en vormen samenstellen. 

Int: “Dat is een belangrijk onderdeel van ons advies: kies niet voor vaststaande combinaties en pakketten per 
fase van het pleegouderschap, maar creëer een gestructureerd en volledig aanbod waarin pleegouders zelf 
kunnen shoppen. Dat is heel belangrijk, want door mensen zelf de gelegenheid te geven om het leren zo in te 
richten als zij prettig vinden, stimuleer je continue persoonlijke ontwikkeling.”

Int Schüssler
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HOE WORDT LEREN EN ONTWIKKELEN VANZELFSPREKEND?

Waar scholing in de eerste fase van pleegouderschap vanzelfsprekend is, in ieder geval voor bestands-

pleegouders, neemt die vanzelfsprekendheid af als pleegouders meer ervaren zijn. En dat terwijl er natuurlijk  

voldoende momenten zijn waarop een pleegouder nieuwe inzichten kan gebruiken. Hoe kunnen we nu  

zorgen dat leren en ontwikkelen wordt en vanzelfsprekend blijft voor alle pleegouders? Dat vraagt in de aller-

eerste plaats om inzicht in waarom dat nu niet het geval is. Een vraagstuk dat het programmateam ‘Versterken 

van de kracht van pleegouders’ vanuit twee perspectieven benaderde: dat van de pleegouder en dat van 

de pleegzorgaanbieder. 

Over de geleerde lessen uit de ‘cliëntjourney’ met pleegouders lees je op pagina 10 en 11 in deze editie 
van ‘De Verhalen’. Pleegzorgorganisaties Xonar en Jeugdformaat dachten vanuit hun perspectief mee over  
belemmeringen voor pleegouders om met scholing bezig te zijn en de potentiële meerwaarde voor pleegou-
ders waar we beter op zouden moeten inspelen. 

Sessie 1 bij Jeugdformaat
Op 27 september beet Jeugdformaat het spits af met Marlène Reeuwijk en 
Patricia van Ahee (team Werving, Selectie, Training en Bemiddeling), Karin 
van Aalderen (medewerker Instroom) en Suzan Hartog (Opleidingscoör-
dinator Kennisacademie Jeugdformaat). “Wij denken dat de dagelijkse 
drukte een belangrijke oorzaak is waardoor scholing voor pleegouders niet 
altijd prioriteit heeft. Er zijn zoveel praktische zaken te regelen. Maar af en 
toe stil staan bij je ontwikkeling is wel heel  belangrijk voor de draagkracht 
van pleegouders. Wij denken dat je daarvoor je in de allereerste plaats het 
goede gesprek moet voeren.

Wij hebben positieve ervaringen met het gebruik van de zes landelijke criteria voor pleegouderschap. Als we 
met pleegouders consequent in gesprek gaan over wat je allemaal in huis moet hebben, dan wordt het ook 

logischer om je daarop te ontwikkelen. Vervolgens is het natuurlijk de uitdaging om het voor de pleegouders 
zo makkelijk en leuk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door oppas te regelen tijdens training overdag, wat wij 
een aantal keer gedaan hebben. Daarmee laat je indirect ook de waardering zien die voor veel pleegouders 
belangrijk is. 
Zorg daarnaast dat pleegouders zelf thuis achter de pc eenvoudig informatie kunnen vinden of een cursus 
kunnen doen als het hen uitkomt. En informele uitwisseling werkt in onze optiek ook goed. Wij doen dat bij-
voorbeeld met onze besloten Facebook-groep maar ook door voor face-to-face ontmoeting te zorgen. Zoals 
onze praktijkgroepen voor pleegouders in de eerste periode na plaatsing, de Grootoudergroep voor pleeg-
grootouders en drie keer per jaar een pleegoudercafé. Het is belangrijk om ruimte te bieden aan positieve 
verhalen, maar zeker ook aan negatieve gevoelens over het pleegouderschap. Dit omdat er sprake is van  
onbedoelde maatschappelijke druk (‘wat goed dat je dit doet’) die ertoe leidt dat pleegouders het niet 
durven te zeggen dat het helemaal niet zo lekker gaat. Het eerlijke en menselijke verhaal is dan ook erg  
belangrijk.”

Sessie 2 bij XONAR
De tweede sessie vond plaats bij XONAR op 18 oktober. Hiervoor schoof Rachel Lemijn, medewerker Voor-
bereiding, Selectie enMatching samen met pleegouder Karin Gruyters, pleegzorgbegeleider Anita Hendrix 
en gedragswetenschapper Maggy Gillissen aan. “We hebben lang gepraat over het feit dat pleegouders 
zich onvoldoende aangesproken lijken te voelen door het aanbod. We hebben hiervan meerdere oorzaken 
besproken: ze herkennen zich niet in de onderwerpen, vinden het spannend om naar een training te gaan, 
hebben het te druk of zien de relevantie niet. 

Wij denken dat we belangrijke winst kunnen behalen als we pleegouders een duidelijker inzicht bieden van 
waar ze staan in hun pleegouderschap. Immers, als je onbewust onbekwaam bent, dan weet je ook niet dat  
je een leervraag hebt. Wat we dus nodig hebben is een helder beeld van welke kennis nodig is en een instru-
ment waarmee de pleegouder zelf kan bepalen wat zijn/haar status op dit punt is. En zo’n instrument biedt 
pleegouders en pleegzorgbegeleiders de mogelijkheid om continu met elkaar in gesprek te gaan over dit 
onderwerp. 

vlnr:  Wilma Duitscher (Betekenisjagers - begeleiders van de sessie), Karen van Aalderen, Marlène Reeuwijk en Patricia van Ahee      
(Jeugdformaat), Candace Uiterwaal (Betekenisjagers) en Suzan Hartog (Jeugdformaat). 
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VERVOLG HOE WORDT LEREN EN ONTWIKKELEN VANZELFSPREKEND?

Belangrijk aandachtspunt is dat pleegouders het meest gemotiveerd zijn voor een training op het moment dat 
een issue echt speelt. Dan heb je ook de meeste kans dat het geleerde beklijft. Online modules of webinars 
kunnen dan zeker uitkomst bieden, want daar hoef je niet voor te reizen en die kun je op elk moment thuis 
achter je pc doen. Wij zien echter wel dat het goed is om dan over hetzelfde thema mogelijkheden te bieden 
voor pleegouders om met elkaar gesprek te gaan. 

Wat ook kan bijdragen is meer concrete handvatten bieden (hoe zet ik het in?), een ‘luchtigere’ vorm (niet 
alles zo serieus), eenvoudige taal, het expliciet waarderen van aanwezigheid bij trainingen met een beloning 
of bericht, nazorg bieden en de ervaringsdeskundigheid van andere pleegouders inzetten. Bij Xonar denken 
we bijvoorbeeld aan een strippenkaart waarop duidelijk is waar je aan mee kunt doen en je de urgentie voelt 
om dat ook te doen. En net als Jeugdformaat zien wij ook het belang om te benadrukken dat het normaal is 
als iets niet lukt. De weg van pleegouder gaat niet over rozen en dat is doodnormaal.” 

Vervolg
Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ gebruikt de opbrengsten van de sessie nu om 
het leer- en ontwikkelaanbod verder te optimaliseren. Dat meer samenwerking tussen de betrokken organi-
saties daarvoor noodzakelijk is, onderschrijven beide organisaties. “Het is voor de pleegouder niet belangrijk 
wie een training heeft ontwikkeld, als hij/zij deze maar kan volgen als er behoefte aan is. Dat moeten wij echt 
samen verbeteren. We hebben immers een gezamenlijk belang en dat maakte het ook zo waardevol om aan 
deze inspirerende sessies mee te werken. Er is nog zoveel te winnen als we de handen ineen slaan.”

vlnr: Maggy Gillisen, Rachel Lemijn, Anita Hendrix (Karin Gruyters ontbreekt)

vlnr: Wilma Duitscher, Karin Gruyters, Rachel Lemijn, rechter foto Wilma Duitscher, 
Karin Gruyters, Maartje Gardeniers en Rachel Lemijn
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SUCCESVOLLE PILOT TRAINING IN TRAININGSKWALITEITEN 

Op 30 oktober jl. ging de pilot Training in trainingskwaliteiten van het programma ‘Versterken van de kracht 

van pleegouders’ van start. De training leidt pleeg- en gezinshuisouders en pleegzorgprofessionals op tot 

vaardige trainers binnen de pleegzorgsector. Ervaringsdeskundigen en professionals die gedreven, deskundig 

en gemotiveerd zijn om hun kennis en kunde te delen met pleeg- en gezinshuisouders, maar zich als trainer 

nog wel moeten ontwikkelen. Want de materie op een adequate en plezierige wijze overbrengen, is een vak.  

Deelnemer Anna Boon (coördinator pleegoudercontact bij EntreaLindenhout) houdt zich al sinds haar stage 
in de pleegzorg bezig met deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Anna: “Ik startte mijn loopbaan in 
de pleegzorg ooit met een stage, waarin ik aan de slag ging met de vraag: ‘is deskundigheidsbevordering 
van pleegouders een zinvolle interventie ter verlaging van breakdown?’. Uit gesprekken met pleegouders 
bleek dat ze een professionele trainer erg belangrijk vonden. Alleen vertrouwdheid en ervaring met de inhoud 
van pleegzorg was volgens hen niet voldoende. Hetzelfde geluid hoor ik in de contacten die ik nu als coör-
dinator pleegoudercontact met groepen pleegouders heb. Ik vind dan ook dat er meer vakkundige trainers 
moeten komen. Daarom wilde ik graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze training. Het is 
geweldig dat het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ tijd en middelen vrij kon maken om 
dit mogelijk te maken.

Voor pleegmoeder Marian Rink is deelname aan de pilot de ideale manier om weer terug te keren in het 
arbeidsproces: “Na een tijdje niet werken, ben ik er helemaal klaar voor om me weer te ontwikkelen en tege-
lijkertijd iets te kunnen betekenen voor anderen. Het was dan ook een fantastische kans om mee te doen aan 
deze pilot, ook als was het ook best weer even wennen om zo bezig te zijn. De module is boeiend, maar ook 
best zwaar. Veel informatie, veel leren, maar ook heel leuk en leerzaam. Ik heb nieuwe inzichten gekregen 
over mezelf, over wat het trainerschap van me vraagt en hoe belangrijk het is om dit vak goed in de vingers 
te hebben. Samen met een van de andere cursisten ga ik nu aan de slag om zelf een training te ontwikkelen. 
Fijn om mijn tijd, energie en creativiteit hierin kwijt te kunnen. Voor mij is het echt een nieuwe stap in mijn leven.”

Dubbele ontwikkeling
Naast het volgen van de training waren de deelnemers ook heel actief met het verbeteren daarvan. Marian: 
“Van spelfoutjes in het leermateriaal tot de opzet van het programma en de manier waarop je mensen het 
beste kunt motiveren. Begrijp me niet verkeerd, de training was al erg goed. Maar ik hoop dat we hebben 
geholpen om deze nog beter te maken.” 

Volgens ontwikkelaars en trainers Annemieke de Vries van Gezin- 
spiratieplein en Bep van Sloten is dat zeker het geval. “Het was 
een interessant proces om zowel met de ontwikkeling van de 
deelnemers als met de ontwikkeling van de training zelf bezig te 
zijn. De feedback van de deelnemers was heel nuttig en leidde 
tussentijds al tot aanpassingen. En nu werken we aan het eindpro-
duct (training en handboek) waarmee we nog veel meer pleeg- 
en gezinshuisouders en pleegzorgprofessionals kunnen helpen om 
hun trainingsvaardigheden te ontwikkelen.” 

De volgende stap is nu het creëren van een ‘pool’ van getrainde trainers die zelf andere pleeg- en gezinshuis-
ouders en professionals willen gaan opleiden. Daar kunnen er immers nooit genoeg van zijn. Op 11 december 
vond hiervoor een trainingsdag plaats met een deel van de groep die ook aan de pilot meedeed. 

De pilot Training in trainingskwaliteiten is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland.
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plaats voor pleeggezinnen

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

Ben je op zoek naar meer informatie over het programma of wil je ook meedenken 
over het versterken van de kracht van pleegouders? Neem dan contact op: 

De  NVP
Maartje Gardeniers
mgardeniers@denvp.nl

Jeugdzorg Nederland
Hans Kodde
Hans.Kodde@jeugdzorgnederland.nl




