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Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders 

 

Wij herkennen sterk het geluid dat jullie formuleren aan het eind van de eerste 
conclusie "De Wet als waarborg". Pleegouders zijn degenen die de pleegkinderen als 
24/7 verzorgers doorgaans het beste kennen. Vaak horen wij het geluid dat die kennis 
van het kind en ervaring met zijn gedragingen niet voldoende ingezet worden bij 
belangrijke beslissingen rond het pleegkind. Dat geldt voor zaken die jullie benoemen 
onder de conclusie "Perspectiefbepaling duurt lang", de beslissing om pleegkinderen 
weer terug naar huis te laten gaan, maar ook voor de hulpverlening die geboden moet 
worden aan het kind.  
 
Het zou goed zijn als de betrokkenheid van de pleegouder aan de voorkant van 
besluitvormingsprocessen in de wet gewaarborgd wordt. Nu is dat achteraf, via het 
blokkaderecht. Dat levert dikwijls loyaliteitsdruk op omdat het aan de orde komt als er 
bij het kind al verwachtingen gewekt zijn. Dat is niet ideaal en het zou beter zijn als er 
een wettelijke waarborg voor de stem van de pleegouder zou komen in een eerdere 
fase van het besluitvormingsproces, idealiter zonder dat het kind daarvan op de hoogte 
is, maar de praktijk leert dat dat moeilijk te realiseren is als de biologische vader of 
moeder wel op de hoogte is.  
 
Overigens is het niet verwonderlijk dat op pagina 16 vermeld wordt dat GI's niet positief 
zijn over het blokkaderecht. Als het wordt ingeroepen is dat immers per definitie gericht 
tegen een beslissing van de GI. Het zou vreemd zijn als de GI daar blij mee is. Wij zijn 
er overigens van overtuigd dat het bestaan van het blokkaderecht wel degelijk helpt om 
pleegouders te betrekken bij besluitvorming waarvoor dat blokkaderecht ingezet zou 
kunnen worden. Neemt niet weg dat het goed zou zijn eerder waarborgen in te bouwen 
voor de positie van de pleegouder als het gaat om het proces om perspectief te 
bepalen, zodat de pleegouder zich niet op het blokkaderecht hoeft te beroepen. Wij 
zouden het blokkaderecht als ultiem middel echter wel willen handhaven. 
 
Is er een link tussen het bovenstaande en het Actieplan Pleegzorg? Ja die is er. Bij de 
totstandkoming van het Actieplan Pleegzorg hebben wij een aantal zaken aangereikt 
die uiteindelijk wel in het actieplan verwoord zijn, maar niet als concrete actie zijn 
opgenomen. Het betreft onder meer de volgende hier relevante punten:   

 Dat het serieus nemen van pleegouders bij belangrijke beslissingen rond het 
pleegkind bijdraagt aan het terugdringen van het aantal pleegouders dat 
afhaakt. 

 Dat het van belang is voor het pleegkind dat bij belangrijke beslissingen rond het 
pleegkind er aan de voorkant van het besluitvormingstraject ruimte wordt 
gecreëerd voor inbreng van de pleegouder als zijn dagelijkse verzorger.  



Het zou goed zijn als als gevolg van de Evaluatie Wet versterking positie pleegouders 
besloten zou worden tot wetgeving die pleegouders een belangrijke stem geeft aan de 
voorkant van een behandeltraject of traject tot thuisplaatsing.  
 
Daarnaast onderschrijven wij de conclusie onder "Perspectiefbepaling duurt lang". Daar 
willen wij graag nog iets aan toevoegen op basis van ervaringen in situaties dat er een 
tweede kans voor de biologische ouder is geweest en het toch weer mis gaat. Het lijkt 
zo logisch dat ze dan weer terug gaan naar de pleegouders waar ze veilig aan gehecht 
waren. Regelmatig zien we echter dat biologische ouders zich daar met succes tegen 
verzetten. De wens om kinderen niet terug te plaatsen bij hun ex-pleegouders is vanuit 
het perspectief van de biologische ouders gezien te begrijpen, maar niet goed voor het 
kind. De kans dat de kinderen het bij hun ex-pleegouders opeens weer erg goed gaan 
doen is aanzienlijk (als er sprake was van veilige hechting bij de pleegouders) en dat is 
lastig te aanvaarden als het met het kind niet goed ging bij de biologische ouders. 
Primair zijn wij van mening dat het systeem zou moeten waarborgen dat de ex-
pleegouders met wie het kind family life heeft opgebouwd automatisch in beeld komen 
bij een volgende uithuisplaatsing. Los daarvan zou de Wet ook de positie van de ex-
pleegouder, als degene die family-life heeft opgebouwd met het kind, een waarborg 
moeten geven bij vervolgbeslissingen rond het kind.  
Ons lijken dit aanbevelingen die goed zijn op te hangen aan de bevindingen van jullie 
onderzoek, omdat je bij het terugvallen op de ex-pleegouders bijvoorbeeld het gebrek 
aan informatie over de historie van het kind (bij een volgende uithuisplaatsing) in een 
keer hebt ondervangen. Ook wat er geschreven wordt over matching geldt niet bij een 
terugplaatsing in hetzelfde pleeggezin, als er bij die vorige plaatsing sprake was van 
veilige hechting. Hetzelfde geldt voor de complexiteit die het pleegkind met zich brengt. 
Daar hebben de ex-pleegouders bij de vorige plaatsing mee leren omgaan en de inzet 
zou moeten zijn om die kennis en ervaring niet verloren te laten gaan bij een 
hernieuwde uithuisplaatsing. Het lijkt een volstrekt open deur, maar er wordt niet naar 
gehandeld, dus moet die open deur wat ons betreft benoemd worden in jullie rapport.  
 


