
iets voor jou?
Pleegoudernetwerken:

plaats voor pleeggezinnen



Pleegoudernetwerken, iets voor jou?
Als pleegouders elkaar ontmoeten, ontstaat bijna altijd een bijzonder gesprek. Niemand begrijpt 

zo goed wat er speelt en gebeurt in een pleeggezin als een andere pleegouder. De gesprekken 

tussen pleegouders zijn waardevol, inspirerend en helpend: pleegouders vinden herkenning en 

steun bij elkaar. Netwerken van pleegouders dragen daardoor bij aan de kwaliteit van pleegzorg. 

Daarom is het belangrijk dat iedere pleegouder die dat wil de mogelijkheid heeft om pleegouders 

te ontmoeten bij hem of haar in de buurt. 

Ontmoet pleegouders bij jou in de buurt
Pleegouders die elkaar ontmoeten, kunnen samen een sterk netwerk vormen. Dit netwerk helpt om het 

pleegouderschap beter vol te houden, want het delen van ervaringen lucht op en inspireert. Maar een 

netwerk helpt ook met praktische zaken. Oppas nodig voor de kinderen, een autostoeltje lenen als er 

een crisisplaatsing is of een luisterend oor als je even je hart wilt luchten? Het is fijn om terug te kunnen 

vallen op mensen om je heen die de situatie begrijpen. 



Netwerk van gezinnen
Elkaar ontmoeten kan op allerlei manieren en met verschillende doelen. Er zijn  

groepen die thema avonden met gastsprekers organiseren, zich bezighou-

den met lokale belangenbehartiging of gewoon afspreken om samen 

koffie te drinken. Je kunt ook het netwerk uitbreiden met andere gezin-

nen: samen met gezinshuisouders, steunouders, buurtgezinnen of 

deeltijdpleegouders kun je een groep vormen. Daarin heeft ieder-

een een belangrijke overeenkomst: je zorgt parttime of fulltime 

en voor korte of lange tijd voor kinderen van ouders die daar wel 

wat hulp bij kunnen gebruiken.

Samen sterk en zichtbaar
In een pleegoudernetwerk kunnen startende pleegouders steun 

vinden bij meer ervaren pleegouders. Zo wordt gebruik gemaakt 

van de kennis die er is onder pleegouders. Een pleegoudernetwerk 

vormt ook een snel en direct aanspreekpunt voor de gemeente en 

jeugdhulporganisaties. Zo kunnen pleegouders laten weten wat belang-

rijk is. Daar profiteren beleidsmakers van, want zo kunnen zij er rekening mee 

houden in hun beleid. Samen sta je sterk!



Kunnen we helpen?
De NVP helpt en ondersteunt netwerken in heel het land. Je kunt bij ons terecht met je vragen en voor 

advies. Daarnaast hebben we draaiboeken en een spel speciaal voor pleegoudergroepen gemaakt. 

Je vindt alle informatie over deze materialen op onze website: www.denvp.nl/pleegoudernetwerken.

Hoe-boek voor initiatiefnemers   Een handboek vol handige tips om een pleegoudernetwerk bij 

jou in de buurt te starten. 

Draaiboeken voor bijeenkomsten   Deze draaiboeken helpen om bijeenkomsten met andere pleeg-

ouders in te vullen. 

Gespreksspel Vertel Verder   Een kaartspel, speciaal ontwikkeld om met andere pleegouders 

in gesprek te gaan 

   over pleegzorg.

Als we iets kunnen betekenen bij het opstarten 

of ondersteunen van een netwerk bij jou in de 

buurt, horen we dat graag. Neem contact op 

via www.denvp.nl/pleegoudernetwerken

pleegoudernetwerken@denvp.nl

030-2931500

Netwerken 
bij jou in de buurt
Op onze website vind je een overzicht

van pleegoudernetwerken in Nederland. 
Zo zie je snel of er al een groep 

bij jou in de buurt is: 
www.denvp.nl/netwerkenkaart


