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Inleiding 
In het kader van het kwaliteitsbeleid en de effectmeting heeft Jeugdformaat in oktober 2018 de 

tevredenheid onder pleegouders gemeten. De vorige meting van tevredenheid van pleegouders vond 

plaats in 2016. Destijds was de tevredenheidspeiling uitgebreid met een peiling van de behoefte aan 

trainingen, informatie en extra ondersteuning op bepaalde gebieden, waarvoor gebruik gemaakt is van 

een bredere, zelf samengestelde vragenlijst. Dit keer is in overleg met de Pleegouderraad (POR) 

besloten om de landelijke P-toets weer in te zetten, aangevuld met een aantal eigen vragen.  

Methode 

P-toets 

De P-toets meet de tevredenheid over de pleegzorgaanbieder bij pleegouders, verdeeld over de 

volgende onderwerpen:  

 

Voorbereiding & Plaatsing 

Contact & Bejegening 

Professionaliteit pleegzorgbegeleider 

Regels & Financiën 

Hulpverleningsplan & Rapportage 

Communicatie & Samenwerking 

Rechten & Plichten 

Ouders & Netwerk 

Omgaan met gegevens 

Einde van een plaatsing 

Informatie & Nieuws 

Het Pleegouder zijn 

Het eigen gezin 

 

De stellingen kunnen worden beantwoord op een 4 puntsschaal, waarop pleegouders kunnen aangeven 

in hoeverre zij het eens zijn met de uitspraken. (van 1=helemaal niet mee eens tot 4=helemaal mee 

eens, aangevuld met een ‘niet van toepassing’ optie. De lijst bevat per onderwerp ruimte voor toelichting, 

en eindigt met twee open vragen over wat er goed gaat in de begeleiding vanuit Jeugdformaat en wat 

er beter zou kunnen volgens de pleegouders. De antwoorden hierop zijn achteraf gelabeld, zodat 

beschreven kon worden wat meest genoemde thema’s of onderwerpen zijn.  

 

Respons 

In oktober van 2018 zijn 1037 pleeggezinnen benaderd met het verzoek de 

Pleegoudertevredenheidslijst in te vullen. Van 1002 pleegouders was een geldig e-mail adres bekend. 

Zij kregen via de mail een uitnodiging de lijst online in te vullen. Daarvan hebben 372 mensen de lijst 

ingevuld (een respons van 37,1%). De overige 35 gezinnen kregen de lijst op papier toegestuurd. Van 

deze 35 gezinnen zijn 5 ingevulde  lijsten teruggekomen (een respons van 14,3%). In totaal komt de 

respons daarmee op 36,6%, hetgeen 1% lager is dan de respons uit 2016. Soms zijn niet alle vragen 

beantwoord. Het aantal volledig ingevulde lijsten is 321. Circa 15% is dus gestopt voor het einde van 

de lijst bereikt was. (De vorige keer betrof dat zo’n 10% van de respondenten).  
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Participanten 

Het merendeel van de vragenlijsten (78%) is door pleegmoeders ingevuld, 12% door pleegvaders, 

10% door twee pleegouders samen. Als we kijken naar vormen van pleegzorg (figuur 2) zien we dat in 

het overgrote deel van de deelnemende pleeggezinnen sprake is van langdurige 

pleegzorgplaatsingen. Bij ongeveer een kwart van de deelnemende pleegouders is er sprake van een 

combinatie van 2 of meer verschillende vormen van pleegzorg, dit is bij ongeveer een kwart van alle 

respondenten het geval. Het onderscheid tussen netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg (figuur 3) 

kan interessant zijn om mee te nemen in dit onderzoek, omdat de aanleiding tot het pleegouderschap 

in deze twee groepen heel verschillend is. Mogelijk heeft dit ook invloed op de beleving ervan, en de 

behoeftes qua ondersteuning. In onze steekproef zijn bestandspleegouders ongeveer 2x zo sterk 

vertegenwoordigd dan netwerkpleegouders, terwijl de verdeling in het totaal aantal pleegouders 

ongeveer gelijk is (dus 50-50%). Blijkbaar hebben netwerkpleegouders minder snel zin om een 

vragenlijst als de P-toets in te vullen.  

 

 
Figuur 1: Type informant 

 

 
Figuur 2: Vorm pleegzorg 

 

 
Figuur 3: Type pleeggezin 
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De deelnemende pleegouders beschikken over heel wat ervaring (figuur 4 & 5): Ruim een kwart is al 

langer dan 10 jaar pleegouder. Nog eens ruim een kwart heeft al tussen 5 en 10 jaar ervaring als 

pleegouder. Het aantal pleegkinderen dat men in totaal heeft gehad is uiteenlopend, maar bij de grootste 

groep (ongeveer de helft) gaat het om 1 kind.  

 
Figuur 4: Aantal jaren pleegouderschap 

 

 
Figuur 5: Aantal pleegkinderen in totaal gehad. 
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Figuur 5: Samenstelling van het pleeggezin – pleegkinderen, eigen kinderen 

 

In de meeste van deze gezinnen (60%) woont 1 pleegkind op het moment van invullen van de lijst. In 

bestandspleeggezinnen woont relatief vaker meer dan 1 pleegkind dan in netwerkpleeggezinnen. 

Ongeveer de helft (51%) heeft daarnaast ook inwonende eigen kinderen. 

 

 
Figuur 6: Andere vormen van hulp 
 

Een kleine 60% van de deelnemende gezinnen geeft aan dat er sprake is van aanvullende hulp voor 

hun pleegkind(eren). Dit betreft iets vaker hulp buiten dan binnen Jeugdformaat, en in een minderheid 

van de gevallen is het een combinatie van die twee mogelijkheden. 

Resultaten 
Pleegouders hebben in de enquête een groot aantal vragen beantwoord over hun ervaringen met de 

pleegzorgbegeleiders en het pleegouderschap in het algemeen. Deze zijn onder te verdelen in een 

aantal thema’s, te weten: voorbereiding & plaatsing, contact en bejegening, professionaliteit 

pleegzorgbegeleider, regels & financiën, hulpverleningsplan & rapportage, communicatie & 

samenwerking, rechten & plichten, ouders & netwerk, omgaan met gegevens, einde van een 

plaatsing, informatie & nieuws, het pleegouder zijn, eventuele knelpunten, en  het eigen gezin. We 

kijken hierbij ook naar verschillen tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders, en waar de 

resultaten van deze twee groepen significant1 van elkaar verschillen zullen we deze verschillen ook 

laten zien of beschrijven. 

                                                      
 
1Een verschil is significant als op basis van de verdeling van de scores (t-toets) kan worden vastgesteld dat de kans dat het 
aangetroffen verschil op toeval berust kleiner is dan 5%.  
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Gemiddelde schaalresultaten 

Eerst bekijken we de gemiddelde resultaten per thema. Zie figuur 7. De minimale score is een 1 

(helemaal niet mee eens) en de maximale een 4 (helemaal mee eens). Door de antwoorden per 

thema samen te voegen is snel te zien welke thema’s positiever beoordeeld/ervaren worden, en welke 

wat minder positief. De vragen over het einde van een plaatsing worden het meest kritisch beoordeeld 

van alle thema’s, en de vragen over contact en bejegening juist het meest positief. Daarnaast scoort 

ook ‘De rol van pleegouder’ gemiddeld heel positief. Wanneer we naar verschillen tussen bestands- 

en netwerkgezinnen kijken is op dit gemiddelde schaalniveau alleen een significant verschil gevonden 

voor ‘Hulpverleningsplan en rapportage’ en ‘Einde van een plaatsing’: Netwerkpleegouders 

beoordelen beide gebieden gemiddeld positiever dan bestandspleegouders.  

 

 
Figuur 7: Gemiddelde scores per thema 
 

Resultaten binnen de thema’s nader bekeken 

Hieronder worden de resultaten binnen elk thema in kaart gebracht. Bij elk thema was er ruimte voor 

het geven van een toelichting. Aan deze toelichtingen zijn labels gekoppeld: eerst op algemeen niveau 

naar positief/negatief/anders, en vervolgens naar inhoud. Bij de beschrijving van deze open 

antwoorden wordt rekening gehouden met het aantal keer dat een label voorkwam. Waar de 

antwoorden van netwerk en bestandspleegouders opvallend van elkaar verschillen, wordt dit vermeld. 
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Voorbereiding & plaatsing 

 

Netwerkpleegouders geven bij diverse onderdelen van dit thema vaker aan dan bestandspleegouders 

dat ze niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld de informatie over het pleegkind voorafgaand aan de 

plaatsing, informatie over de duur van de plaatsing, en rekening houden met de wensen van 

pleegouders. Voor zover wel van toepassing waren de beoordelingen wel redelijk gelijk verdeeld in 

beide groepen.  

Bij de vorige peiling, in 2016, gaf ruim 25% van alle pleegouders aan het niet eens te zijn met een (net 

iets anders geformuleerde) stelling over goed geïnformeerd zijn vóór de keuze gemaakt werd om het 

kind wel/niet in het gezin op te nemen. Daarnaast was er nog eens 25% die een ‘neutraal’ antwoord 

gaf (we hanteerden toen een 5-punts antwoordschaal, dit jaar een 4-punts). We hebben een aantal 

verbeteracties doorgevoerd op basis van die peiling, dus we zijn erg benieuwd of die hebben geleid tot 

meer tevredenheid.   

Gemiddeld zien we dit jaar voor de vraag over voldoende informatie minder ‘oneens’ of ‘helemaal 

oneens’ reacties (samen 19% van het totaal). Als we de niet-van-toepassing antwoorden echter buiten 

beschouwing laten gaat echter toch weer om 25%. Om nog preciezer te kunnen bekijken of er 

verbetering wordt ervaren sinds de vorige tevredenheidspeiling hebben we ook nog eens naar deze 

zelfde resultaten gekeken voor alleen de respondenten die maximaal 2 jaar pleegouder zijn. Bij de 

mensen die al langer pleegouder zijn kunnen immers hun minder positieve ervaringen van langer dan 

2 jaar geleden nog steeds doorklinken in wat ze in de huidige peiling ingevuld hebben.   

In het diagram hieronder is dezelfde analyse daarom nog eens zichtbaar gemaakt voor alleen 

pleegouders die aangeven maximaal 2 jaar pleegouder te zijn. We zien dan dat er wel een lichte 

verbetering zichtbaar is: nog 17% van het totaal, (= 21% van de mensen die de vraag wel van 

toepassing vinden) geeft in deze groep aan dat ze niet vinden dat ze vooraf voldoende informatie over 

hun pleegkind hebben ontvangen.  
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Terug naar de totale groep respondenten: 91 pleegouders gaven een toelichting bij dit thema. 

Daarvan was 40% positief, 44% negatief, en de rest neutraal over het thema. Positieve opmerkingen 

betroffen de ervaren steun/begeleiding, de professionaliteit, de goede cursussen, waarvan de cursus 

over trauma afzonderlijk werd benoemd. Negatieve opmerkingen gingen over: onvoldoende informatie 

vooraf, te langzame of juist te snelle procedures, onduidelijkheid omtrent de duur van de plaatsing, 

een te globale voorbereiding / teveel alleen op het begin gericht, onvoldoende diagnostiek, te weinig 

oog/steun voor pleegouders, te weinig contact tijdens het wachten op een plaatsing, trainingen 

(timing, informatie, hoeveelheid), deskundigheid, problemen met de voogd, en de overstap tussen 

pleegzorgbegeleiders. Suggesties die genoemd zijn betroffen het in de STAP-training opnemen van 

meer kennis over trauma, een vervolg op de traumatraining, en een standaard psychiatrisch 

onderzoek bij start.  
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Contact en bejegening  

 

Over dit thema zijn pleegouders gemiddeld het meest positief. Toch is op elk onderdeel ook wel een 

aantal respondenten minder tevreden, dit varieert van 8 tot 12% van de reacties.  

Als we kijken naar de toelichtingen die hierbij gegeven zijn (95 mensen gaven een toelichting) zien we 

dat de verdeling tussen positieve en negatieve opmerkingen vrijwel gelijk was. De positieve 

opmerkingen betroffen vooral algemene tevredenheid over het contact en de ondersteuning, dat deze 

op maat is en inhoudelijk erg goed wordt gevonden. De negatieve opmerkingen gingen veel over het 

ervaren van te weinig contact, het moeizaam verkrijgen van contact, te weinig aandacht voor het eigen 

gezin, en twijfels over de professionaliteit/deskundigheid van de pleegzorgbegeleider. Een enkele keer 

vonden mensen juist dat ze teveel contactmomenten hadden, of was men ontevreden over de 

bejegening (te neerbuigend). Een wens die door 2 respondenten geuit werd was om afspraken 

flexibeler in te kunnen plannen, ook buiten kantooruren. Een (weekend) pleegouder gaf aan geen 

pleegzorg begeleider te hebben.  
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Professionaliteit pleegzorgbegeleider 

 

Het nakomen van afspraken wordt het hoogst beoordeeld, en ook het belang van het pleegkind 

centraal stellen is een onderwerp dat gemiddeld hoog scoort. De onderwerpen ‘actief betrokken bij de 

zorg van mijn pleegkind’ en ‘spreekt mijn kind onder 4 ogen’ krijgen relatief de meeste kritische 

reacties. Dit lijkt voor een deel te komen door het relatief grote aandeel deeltijd pleegouders die de lijst 

hebben ingevuld, zij scoren hier gemiddeld vaker negatief op. Er zijn geen significante verschillen 

tussen netwerk en bestandspleegouders op dit thema.  

Bij de open vraag naar toelichting hebben 69 mensen iets ingevuld. Een kwart van de reacties betreft 

nog een opmerking over de ‘onder vier ogen’ vraag: dit is niet altijd mogelijk of van toepassing, door 

bijvoorbeeld de jonge leeftijd van een pleegkind. Circa 20% van de reacties betreft positieve 

opmerkingen van pleegouders die heel tevreden zijn over de professionaliteit van hun 

pleegzorgbegeleider. Toch wordt ook aangegeven dat het niveau soms toch teveel varieert per 

pleegzorgbegeleider. Ook zijn er een paar mensen die de ervaring hebben dat ze het bij 

grote/ingewikkelde problemen of in noodsituaties toch vaak eerst zelf maar uit moet zoeken, en er op 

sommige vragen geen antwoord gevonden wordt. Een pleegouder geeft ook aan de adviezen niet aan 

te vinden sluiten bij de behoefte, ze krijgen soms ongevraagde adviezen en tegelijkertijd worden ze 

onvoldoende op de hoogte gehouden over ingezette hulp aan hun pleegkind. Het vooropstellen van 

het belang van het pleegkind wordt ook niet altijd goed gedaan volgens enkele pleegouders. Er zou 

teveel aandacht voor de ouders zijn, en te weinig voor de pleegouders en het pleegkind. Een ander 

benoemt juist dat ze vindt dat dat heel goed lukt, en dat het belang van het hele gezin daar goed in 

meegewogen wordt.   
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Regels & financiën 

 

Pleegouders zijn het meest tevreden over de snelheid waarmee pleegzorgvergoedingen worden 

uitgekeerd. Bestandspleegouders zijn wat vaker ontevreden over de ondersteuning op dit gebied. Van 

alle pleegouders geeft 23% aan dat ze niet of niet helemaal bekend zijn met de voor hen geldende 

vergoedingsregelingen. De meeste mensen vinden de vergoedingsregelingen wel toereikend, maar 

18% is het daar niet mee eens.  

 

Bekendheid met de vergoedingen was een van de onderwerpen waar we n.a.v. de peiling in 2016 ook 

extra aandacht aan besteed hebben. In 2016 gaf 18% aan hier niet voldoende mee bekend te zijn (en 

nog eens 22% koos voor een ‘neutraal’ antwoord). In 2018 is dat (op  een 4-puntsschaal, dus zonder 

optie voor een neutraal antwoord) gemiddeld 23%. Wanneer we alleen kijken naar mensen die 

maximaal 2 jaar pleegouder zijn is dat nog steeds 21%, dus wel iets minder maar nog steeds relatief 

veel. We moeten dus concluderen dat hier weinig verbetering op is bereikt. 

 

Er zijn 74 toelichtingen gegeven bij dit thema. Daarvan was 66% negatief, 20% positief, en de rest 

neutraal/anders. Ook bevatten 11 toelichtingen een suggestie voor verbetering. De negatieve 

opmerkingen hebben voornamelijk betrekking op de hoogte van de vergoedingen. Die zijn voor de 

basis wel toereikend, maar voor veel extra zaken niet, zoals kosten voor speciaal onderwijs, extra 

hulpmiddelen, extra therapieën, vakantie, sportkleding, uitjes, minder kunnen werken. Ook zou men 

graag een duidelijker overzicht willen van de mogelijke vergoedingen, en dat de hulpverlener hier ook 

wat actiever in meedenkt. Een persoon geeft aan dat hier in de STAP training verkeerde informatie 

over wordt gegeven. Meer differentiatie naar leeftijd zou gewenst zijn, en de wens om meer 

tegemoetkoming in kinderopvangtoeslag is ook een veelgenoemde suggestie. 
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Hulpverleningsplan & Rapportage 

 
Over het geheel genomen worden de onderwerpen op dit thema voornamelijk positief beoordeeld, 
maar niet iedereen is er tevreden over. De vraag over inspraak in het opstellen van de 
samenwerkingsovereenkomst levert relatief de meest kritische reacties op. Bestandspleegouders zijn 
over het algemeen net iets kritischer dan netwerkpleegouders op dit gebied (ze kiezen minder vaak 
het antwoord ‘helemaal mee eens’).  

Er zijn 55 toelichtingen gegeven op dit thema, waarvan 8 positief, 33 negatief, 11 neutraal, 3 
wisselend.  De negatieve opmerkingen gaan vooral over het ontbreken van 
rapportages/hulpverleningsplannen, of er te weinig bij betrokken worden. Een paar mensen geven aan 
de kwaliteit wat matig te vinden, de formuleringen te star/dwingend, of de formuleringen te vaag. De 
positieve opmerkingen geven juist tevredenheid weer over de mate waarin men zich betrokken voelt 
en er gebruik gemaakt wordt van de ervaringen/input van de pleegouder. De neutrale commentaren 
betreffen vaak trajecten die nog niet lang lopen en er nog weinig kans is geweest om hier veel mee te 
doen, of juist langlopende trajecten waar weinig problemen zijn en daarom weinig specifieke plannen 
behoeven. Een suggestie die wordt gegeven is om de kinderen zelf er ook zoveel mogelijk bij te 
betrekken.  
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Communicatie & samenwerking 

 

Bijna de helft van de respondenten heeft gelukkig nog geen gebruik hoeven maken van Jeugdformaat 

bij noodsituaties, de rest is over het algemeen tevreden over de bereikbaarheid, al zijn er ook een 

aantal minder goede ervaringen. In de open vraag bij dit thema (54 stuks) zijn deze niet zo concreet 

toegelicht. Wel zijn er relatief veel opmerkingen over de regelingen bij vervanging, die niet altijd goed 

loopt. Ook de samenwerking met andere instanties is een veel genoemd onderwerp, met name met 

voogdij instellingen gaat het nog niet altijd goed, maar ook met scholen loopt het blijkbaar soms lastig. 

Andere organisaties nodigen volgens een respondent niet vanzelfsprekend ook de pleegzorgwerker 

uit.  

Rechten & plichten 

 

Over de klachtenprocedure zijn de antwoorden het meest verdeeld, relatief veel mensen (ca 30%) 

geven aan hier niet goed van op de hoogte te zijn. Dit was een van de onderwerpen die bij de vorige 
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peiling ook als aandachtspunt naar voren kwamen. Het percentage mensen dat aangeeft niet goed 

geinformeerd te zijn over de klachtenprocedure is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van dat in 

2016.  

Ook over de eigen rechten en plichten en de rechten van het pleegkind is 13 tot 15% goed 

geïnformeerd. Netwerkpleegouders vinden het pleegoudercontract minder belangrijk dan 

bestandspleegouders. Uit de (22) toelichtingen bij dit thema blijkt dat een aantal mensen aangeeft dat 

de procedures voor hen nog niet zo van toepassing zijn en ze zich er pas in gaan verdiepen als het 

nodig is. Ook zeggen enkele respondenten geen pleegoudercontract te hebben ontvangen. Een 

respondent geeft aan dat de regels wat meer flexibel zouden moeten worden, bijvoorbeeld wat betreft 

het aantal toegestane dagen kinderopvang, of de regel van een eigen slaapkamer.  

Ouders & netwerk 

 

17 tot 32% van de respondenten geeft bij deze onderwerpen aan dat ze niet van toepassing zijn, dus 

dat er geen contact met ouders/familie/vriendenkring is, bijvoorbeeld omdat deze zijn overleden / het 

contact onmogelijk is. Soms wordt het contact met ouders ook door de pleegouders zelf onderhouden, 

dus zonder pleegzorgbegeleider. Van de overige pleegouders is het merendeel tevreden over hoe dit 

contact begeleid wordt en hoe het belang van het pleegkind daarbij voorop gesteld wordt. Ook wordt 

rekening gehouden met de ideeën van de pleegouders hierbij. Er zijn echter ook op elke onderdeel 

wel ca 10% ontevreden reacties. We hebben hier ook nog gekeken of er een verschil zit tussen 

fulltime en deeltijd pleegouders. Fulltime pleegouders zijn gemiddeld iets positiever over dit 

onderwerp, behalve waar het gaat over ‘het belang van het pleegkind centraal stellen’. Daarover zijn 

deeltijd pleegouders juist iets meer tevreden. 

Er zijn 45 toelichtingen gegeven bij dit onderwerp, waarvan 4 positief, 20 negatief, 18 neutraal, en 3 

geven wisselende ervaringen weer. Duidelijk is dat het vaak lastig balanceren is tussen de 

verschillende belangen. Het belang van het kind staat niet altijd voorop, geven 7 respondenten aan. 

Vijf keer wordt aangegeven dat pleegouders het contact met de familie zelf onderhouden, en dat de 

pleegzorgwerker hier (te) weinig in betekent. Ook inhoudelijk vindt iemand dat moeder meer begeleid 

zou moeten worden in hoe om te gaan met haar kind. De rol van de voogd/jeugdbescherming wordt 

ook niet altijd positief ervaren. Als we kijken naar wat er in de toelichtingen naar voren komt over de 

kwaliteit van het contact met ouders/netwerk zelf: 5 keer wordt aangegeven dat het goed verloopt, 4 

keer dat het moeizaam verloopt, 4 keer dat er geen/weinig contact is, en 3 keer dat er geen ouders 
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meer zijn.  

 

Omgaan met gegevens 

 

De eerste stelling levert de meest wisselende reacties op. Het recht op inzage in het pleegouder 

dossier is kennelijk niet bij iedereen goed bekend. Uit de toelichtingen bij dit thema (18 in totaal) blijkt 

dat niet iedereen weet wat het pleegouderdossier is. Ook geeft men soms aan niet zeker te weten of 

men wel goed op de hoogte gehouden wordt. Anderen zeggen juist tevreden te zijn over de 

informatievoorziening via bijv. de nieuwsbrieven en het tijdschrift. De meeste mensen zeggen erop te 

vertrouwen dat er zorgvuldig om gegaan wordt met gegevens, maar er is ook een paar keer 

aangegeven dat dit wel eens mis gaat. Suggesties die worden gedaan zijn het zich laten informeren 

via Pleegzorg Nederland, en meer aandacht voor geheime plaatsingen.  

Einde van een plaatsing 

 
Een groot deel van de respondenten heeft nog niet te maken gehad met het beëindigen van een 

plaatsing, te zien aan de vele ‘niet van toepassing’ antwoorden. Bestandspleegouders hebben vaker 
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met deze situatie te maken dan netwerkpleegouders, blijkt uit verschillen in het aantal ‘n.v.t.’ 

antwoorden in de twee groepen. De begeleiding rondom zo’n beëindiging wordt wisselend beleefd. 

Kijkend naar de toelichtingen bij dit thema (N=43) zien we dat er 19 keer wordt gemeld dat deze 

situatie voor de respondent niet van toepassing is, 18 van de commentaren betreffen negatieve 

ervaringen, en 7 keer wordt juist een positieve ervaring genoemd. Ook wordt 4 keer een suggestie 

gedaan. (Sommige commentaren bevatten combinaties van de genoemde zaken). 

Positieve ervaringen die genoemd zijn betreffen bijvoorbeeld het feit dat men na een terugplaatsing 

contact heeft kunnen houden, of als weekendpleegouders blijft functioneren, dat men het gevoel 

ervaart betrokken te worden in het meedenken over het perspectief.    

Negatieve opmerkingen betreffen o.a. het gevoel dat het belang van het kind niet voldoende voorop 

gesteld is, daar wordt wel regelmatig bij genoemd dat dit niet altijd bij Jeugdformaat ligt maar vaak bij 

externe voogdij instanties. Ook wordt genoemd dat de impact van een beëindiging voor de 

pleegouders soms onderschat wordt, dat het initiatief soms teveel van de pleegouders moet komen, of 

dat er niet genoeg naar de mening van de pleegouders wordt geluisterd.  

Gegeven suggesties zijn: zoveel mogelijk aandacht voor continuïteit voor het kind, bijv. waar mogelijk 

op dezelfde school / sportclub blijven. Een pleegouder had graag de optie tot meer nazorg gehad, een 

ander noemt het belang van hoe het nieuws van een terug/overplaatsing verteld wordt aan het kind. 

Ook omgekeerd kan een opmerking over verlenging van een plaatsing ook gevoelig liggen, noemt een 

andere respondent.  

Informatie & nieuws 

 

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan de POR niet of niet zo goed te kennen. Over de 
nieuwsbrief is vrijwel iedereen tevreden, over de website en de Facebook groep iets minder. Er zijn 26 
toelichtingen gegeven bij dit thema. Vier waren positief, 10 negatief, 13 neutraal en 2 bevatten een 
suggestie. De neutrale opmerkingen betroffen veelal het feit dat men nog niet bekend was met een 
van de informatiebronnen. Vooral de facebookgroep werd hierbij vaak genoemd. Lang niet iedereen 
heeft behoefte aan zo’n facebookgroep, of aan extra informatie. Drie mensen geven aan dat ze vinden 
dat er onvoldoende informatie wordt gegeven, enkele anderen dat ze het lastig vinden om de 
informatie die ze zoeken te vinden.  
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Een suggestie had betrekking op de website, waar men meer graag meer actuele informatie zou 
vinden, en links naar andere websites over jeugd en over pleegzorg. De andere suggestie betrof een 
technisch probleem het indienen van declaraties via de website. 

De rol van pleegouder 

 

 

Als we kijken naar de antwoorden op de stellingen zien we dat de meeste pleegouders zich in staat 
voelen om met de eventuele problemen waar ze mee te maken hebben om te gaan, en ook blij zijn 
met wat het pleegouderschap hen brengt. Netwerk en bestandspleegouders verschillen hierin niet 
(significant) van elkaar. Op de stelling ‘Ik overweeg wel eens om te stoppen’ geven 
netwerkpleegouders wel vaker aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. Wel begrijpelijk, 
als je bijvoorbeeld voor je kleinkind zorgt ervaar je de optie om ermee te stoppen wellicht minder echt 
als een mogelijkheid.  

Er zijn 40 reacties bij de stelling ‘Ik voel mij in staat om om te gaan met de evt. problemen van het kind 
dat in mijn gezin is geplaatst.’ De ervaringen zijn heel wisselend, sommige pleegouders geven aan dat 
er eigenlijk nauwelijks sprake is van problemen, anderen ervaren juist erg zwaar probleemgedrag dat 
het gezin behoorlijk belast. Over het algemeen lukt het pleeggezinnen toch wel om hiermee om te 
gaan, veelal dankzij de inmiddels opgedane ervaring, trainingen, hun netwerk en goede begeleiding 
(zowel bij Jeugdformaat als elders). Problemen die zoal genoemd worden als zwaar zijn 
hechtingsproblematiek, FAS, en psychiatrische problematiek. Een paar keer geeft men aan dat de 
begeleiding beter zou kunnen, en men vooral veel zelf moet oplossen.  

Er zijn 47 reacties bij de stelling ‘Ik ben blij met wat het pleegouderschap mij brengt’. De stelling levert 
vooral veel positieve reacties op, zoals ook al uit de grafiek blijkt. In de toelichtingen wordt 
voornamelijk benadrukt dat het pleegouderschap als verrijking wordt ervaren, erg leerzaam en de 
meesten hadden het niet willen missen. Een kind te zien opbloeien, de ervaring om met het hele gezin 
je zo in te zetten om een kind goed op te vangen, het feit dat het met de biologische ouders ook beter 
gaat doordat hun zoon in het weekend in het pleeggezin kan zijn, zijn voorbeelden van deze positieve 
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ervaringen. Ook komen minder positieve ervaringen naar voren: pleegouders benoemen dat het toch 
best tegen is gevallen, dat ze het regelmatig echt als te zwaar ervaren. Soms is het niet de opvang 
van een pleegkind zelf, maar vooral de organisatie eromheen en de samenwerking met diverse 
partijen die zwaar valt. De erkenning voor het inspannende werk wordt ook niet altijd als voldoende 
ervaren. Een suggestie die nog wordt gedaan is een PGB voor pleegouders, zodat ze meer tijd 
hebben voor deze best zware taak.  

Op de vraag ‘Ik overweeg wel eens om te stoppen’  geven de meeste pleegouders aan dat dit niet het 
geval is. Toch is er bij de netwerkpleegouders 16% en bij de bestandspleegouders 19% die dit wel 
eens overweegt. De mensen die dit invulden kregen ook de vervolgvraag over welke factoren hierbij 
een rol spelen. Zie het diagram hieronder.  

Factoren die meespelen bij denken aan stoppen: 

 
Hoe langer het balkje, hoe zwaarder het betreffende onderwerp meespeelde in de overweging om te 

stoppen met het pleegouderschap. De meest voorkomende factor die werd aangevinkt was ‘moeilijk 

gedrag van mijn pleegkind’. Een moelijke omgang met de familie van het pleegkind is ook relatief vaak 

een factor die als zwaar ervaren wordt. Het zien dat een kind teruggestuurd wordt naar een 

onveilige/onprettige situatie komt op de derde plaats.  

 

26 keer werd als antwoord ingevuld dat er andere factoren een rol speelden. In combinatie met de 

toelichtingen in de extra ruimte hiervoor kunnen we daarmee naast bovengenoemde factoren nog de 

volgende onderscheiden:  Negatieve ervaringen met Jeugdformaat, het pleegouderschap is een te 

zware taak/ de problematiek is te zwaar, een natuurlijk moment om te stoppen, lastig te combineren 

met werk/financiële redenen, een gevoel ‘gratis oppas’ te zijn (de pleegouder die dit schreef vond 

deze weekend-pleegzorgplaatsing niet terecht), een gewijzigde privé-situatie (bijv. een nieuwe partner 

die er niet achter staat, of ruimtegebrek in huis). 
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Het eigen gezin 

 
Veel mensen geven aan dat dit onderwerp niet van toepassing is. Ze hebben geen (eigen) kinderen of 

die wonen al niet meer thuis. 34 pleegouders hebben nog iets toegelicht bij dit thema, waarvan 7 

positief, 6 negatief, 20 neutraal, en 1 bevatte een suggestie voor verbetering.  

 

De meeste mensen die hier iets op hebben toegelicht doen dit om aan te geven dat ze geen 

inwonende kinderen (meer) hebben of dat hun eigen kinderen nog te jong zijn om zich daar erg van 

bewust te zijn, dus dat het onderwerp niet zo van toepassing is voor hen. Vijf mensen geven aan dat 

het heel goed gaat in de combinatie met de eigen kinderen, het is zelfs erg leerzaam voor ze, schrijft 

een respondent. Vier keer wordt juist gezegd dat het soms wel een flinke belasting kan zijn voor het 

gezin. Over de begeleiding op dit punt zijn de reacties wisselend: de een ervaart dit als heel positief, 

maar niet overal wordt het zo expliciet aangeboden, of is er echt voldoende tijd voor, anderen vinden 

dit ook niet tot de taak van de pleegzorgwerker horen (die kan haar tijd beter aan het pleegkind 

besteden). Een respondent geeft aan dat ze het voor dit onderwerp vooral leerzaam vindt om 

ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Een suggestie die werd gedaan is om standaard - 

bijvoorbeeld 2 maanden na start van de plaatsing-  aandacht te besteden aan de impact op het gezin,. 

 

Open vragen: wat gaat er goed, wat kan er beter? 
221 mensen hebben iets ingevuld bij de vraag ‘Wat vindt u goed gaan bij Jeugdformaat?’ Deze 

antwoorden zijn naar thema’s gelabeld en geclusterd: 23 mensen gaven een algemeen compliment: 

“alles gaat goed”, ik ben gewoon heel tevreden”. Wanneer we naar meer specifiek genoemde 

onderwerpen kijken (zie figuur 8),  zien we dat meer dan de helft van de antwoorden op deze vraag 

over de kwaliteit van de begeleiding gaat: de professionaliteit wordt geroemd, de begeleiding is op 

maat (dus alleen als het nodig is), de eigen kracht en kennis worden benut, het belang van het kind 

staat echt centraal, er is voldoende aandacht voor ouders en netwerk, en de begeleiding van extra 

hulp gaat ook goed. Ook veel antwoorden betreffen positieve ervaringen met het contact& de 

bejegening: medewerkers zijn goed bereikbaar, open, transparant, betrouwbaar, en luisteren goed. 

Pleegouders voelen zich serieus genomen. In het verlengde daarvan wordt ook de communicatie  en 

de toegankelijkheid van informatie genoemd. Voorbereiding, matching& plaatsing is ook een veel 

genoemd positief thema: goede selectie, trainingen, matching en prettige communicatie tijdens het 

wachten op een plaatsing. Een aantal mensen noemt ook nog de goede afhandeling van praktische 
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zaken als financiën. Een tiental mensen geeft bij deze vraag aan dat ze juist vinden dat er niks goed 

gaat, of niks bijzonders, en drie mensen geven aan dat hun ervaringen wisselend zijn.   

 
Figuur 8 Genoemde onderwerpen bij de ‘wat gaat er goed’ vraag. 

 

Bij de vraag ‘Wat kan er beter bij Jeugdformaat?’ is door 198 mensen iets ingevuld. Daarvan zijn er 

48 neutraal (niet van toepassing, geen mening, geen idee), 18 keer positief (het gaat goed/ik ben 

tevreden), 61 negatief, en 4 keer zowel positief als negatief. 116 suggesties werden gegeven. Figuur 9 

laat zien hoe vaak diverse onderwerpen aan bod kwamen in de antwoorden over wat er beter kan:  
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Figuur 9 Genoemde onderwerpen bij de ‘wat kan er beter’ vraag. 

 

Contact & bejegening: Deze opmerkingen betreffen vooral de frequentie van de begeleiding, 

suggesties gaan dan ook vaak over een kleinere caseload voor pleegzorgbegeleiders of een betere 

inschatting van wie meer en wie minder ondersteuning nodig heeft. Daarnaast geeft een aantal 

pleegouders ook aan zich onvoldoende serieus genomen te voelen. Wensen die ook genoemd 

worden: meer ondersteuning voor weekendpleegouders en buitenregionale pleeggezinnen, beter 

contact onderhouden met pleegouders die nog op de wachtlijst staan.  

De opmerkingen over professionaliteit hebben betrekking op de kwaliteit van de begeleiding, beter 

meedenken, beter luisteren & inleven, beter monitoren of het nog wel goed gaat, afspraken die niet 

altijd nagekomen worden, beter signalen opvangen van bekende problematiek, meer mogelijkheden 

om vragen rondom gedrag van de pleegkinderen te bespreken, meer praktische hulp, snellere 

diagnoses van stoornissen, meer specialistische kennis over hechtingsproblemen.  

De antwoorden over regels & financiën betreffen het budget dat als te beperkt wordt ervaren en te 

weinig zicht op regelingen. Wat betreft communicatie & samenwerking vindt men vaak dat er teveel 

mensen bij een kind betrokken zijn en dat de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners 

beter kan. De input van pleegouders zou daarin ook meer serieus genomen moeten worden, geven 

enkele respondenten aan. De vervanging bij ziekte gaat ook niet altijd goed.  

Waar het gaat om ouders & netwerk is soms onvrede over hoe het belang van de (biologische) ouders 

soms voor het belang van het kind lijkt te gaan. Anderen geven aan dat ze vinden dat de ouders meer 

begeleiding en aandacht zouden moeten krijgen, en dat de afstemming over afspraken met de ouders 

beter kan.  

Wensen/suggesties concentreren zich verder rond: minder wisselingen van pleegzorgwerkers, betere 

bereikbaarheid, met name buiten kantooruren, beter rapportage & adminstratie, en een betere 

informatievoorziening, ook per mail. 

 

Resultaten op de aandachtspunten uit 2016: 
De aandachtspunten die we uit de peiling van 2016 hadden gehaald waren:  

1. Het delen van voldoende informatie voorafgaand aan een plaatsing 

2. Trainingen voor pleegouders: proberen flexibel af te stemmen met pleegouders wat betreft 

onderwerp, tijdstip en locatie van trainingen, zodat meer pleegouders trainingen kunnen en willen 

volgen.  

3. Bekendheid met de klachtenprocedure en vergoedingen 

 

Ad 1. We kunnen op basis van de huidige peiling concluderen dat er gemiddeld een lichte verbetering 

is in de mate waarin men zich geïnformeerd voelt over een pleegkind voorafgaand aan de plaatsing, 

maar het is tegelijkertijd nog steeds een van de meest kritisch beoordeelde onderwerpen uit het 

‘Voorbereiding & plaatsing’ thema.  

 

Ad 2. We hebben dit keer veel minder uitgebreid gevraagd naar trainingen, dus het is lastig daar iets 

over te concluderen. Wel geven de meeste (90%) pleegouders die de lijst hebben ingevuld aan dat ze 

vinden dat Jeugdformaat voldoende mogelijkheden biedt om hun deskundigheid als pleegouder te 

versterken.  
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Ad 3. Bekendheid met de klachtenprocedure lijkt niet verbeterd ten opzichte van de vorige peiling. 

Nog steeds geeft circa 30% van de respondenten aan dat ze hier niet echt van op de hoogte zijn.  

Hetzelfde geldt voor  bekendheid met de vergoedingsmogelijkheden: In 2016 gaf 18% aan hier niet 

voldoende mee bekend te zijn (en nog eens 22% koos voor een ‘neutraal’ antwoord). In 2018 geeft 

23% (op  een 4-puntsschaal, dus zonder optie voor een neutraal antwoord) aan er niet voldoende van 

op de hoogte te zijn.  

Samenvatting & Conclusies 
Concluderend: de ervaringen van pleegouders zijn erg verschillend. Aspecten die door de ene 

pleegouder als fantastisch ervaren worden, worden door een ander als slecht beoordeeld. Het hangt 

dus erg van de individuele ervaringen af. Jeugdformaat streeft wel een basiskwaliteit na, dus het is 

van belang om goed te kijken naar van zaken die nog niet overal goed gaan, en te leren van dingen 

die wel goed gaan. Rekening houdend met waar we als organisatie invloed op kunnen uitoefenen 

komen we dan tot verbeteracties op de volgende thema’s: 

o Communicatie: Informeren en afstemmen van info die beschikbaar is. 

o Samenwerking pleegzorgbegeleider en pleegouder: begeleiding op maat. 

o Nazorg na beëindiging plaatsing. 

 


