
Versterken van de kracht van pleegouders



*Programma van 2017 t/m 2019

*Doelstelling om leren en ontwikkelen van pleegouders te versterken

*Programmateam: vertegenwoordiger NVP/JN 

*Partners zijn JN/NVP en VNG



2019: afronding fase I  

 Videoreeks Inge Vandeweege
 Onderzoek samenwerking ouders/pleegouders incl. video’s en 

aanbevelingen pleegzorgorganisaties
 Pleegouders opgeleid in trainingsvaardigheden
 Overzicht totale trainingsaanbod in NL
 Rapport over gewenst nieuw leeraanbod voor pleegouders
 Vertaling Amerikaanse training voor pleegouders met 

pleegkinderen die traumatische gebeurtenis(sen) hebben 
meegemaakt en LVB

 Voorbereiding pleegzorg.nl 



2019: afronding fase I  

 Ontwikkelwensen van pleegouders in kaart
 Oproep ontwikkelinitiatieven; selectie gemaakt; heeft geleid tot 

verschillende nieuwe leerinitiatieven
 Basis gelegd voor zelfreflectietool voor pleegouders; deze wordt 

op het platform verder uitgewerkt
 Twee werkconferenties voor betrokkenen bij pleegzorg over 

versterken van pleegouders
 Customer journey van pleegouders en creatief concept
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•    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
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• 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
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• Ouderschap

• Opvoedstijlen

• Stimuleren gezonde 
 ontwikkeling kinderen

• Creëren van een veilige/
 ondersteunende omgeving

• Omgaan met levensfases 
 in unieke levensloop van
 je kind
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• Kennis en vaardigheden 
 ontwikkelen en onderhouden

• Refle
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•  Zorgen dat je gezond 
 en fit blijft(opladen)

•  Pleegouder zijn voor 
 het leven

•  Omgaan met de emotionele 
kant van pleegzorg
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•  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
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ZORGEN SAMENWERKEN OPVOEDEN ONTWIKKELEN FUNCTIONEREN

De opgave voor
pleegouders 



Bouw van een digitaal 
platform voor pleegouders

l

Kennis Ontmoeten Leren



Waardepropositie

Aan het juiste adres zijn voor die antwoorden die je ècht helpen. Zodat je voorbereid bent op de 

verrassingen die op jouw pad komen en je soms afleiden van waarvoor je het allemaal doet: 

jouw pleegkind. Waardoor je ruimte creëert om je te ontwikkelen en verrijken als pleegouder(s). 

Dat je weet waar je, op jouw moment,  specifieke kennis en ervaring kunt vinden. Tips en tricks 

over wat werkt van zowel pleegouders als experts (professionals). Die jouw horizon verbreden en 

nieuwsgierigheid prikkelen. Je vindt herkenning en erkenning. Zo heb je houvast en regie en kan 

je tegen een stootje. En nog mooier: leren we van èn met elkaar. 

Antwoorden voor pleegouders



Pleegzorg.nl
Vervangt huidige pleegzorg.nl
Pleegouder panel is actief om mee in te richten
Redactie die artikelen schrijft en platform inricht
Community manager die ontmoeten inrichten
Overzicht van trainingen
Leerdeskundige die helpt om aantrekkelijk scholingsmateriaal te 
ontwikkelen/zichtbaar te maken
Actuele informatie voor pleegouders
Ook voor belangstellenden voor het pleegouderschap



Wat is pleegzorg?

Functioneren als pleeggezin

Samenwerken met 
(de ring om pleeggezin)

Je eigen ontwikkeling als pleegouder

Rechten & plichtenFinanciële zaken

Ontwikkeling pleegkind

Opvoeden 
(zorgen voor pleegkind)

Het kennisdomein (cf contentlandschap)



Pleegzorg.nl

Panel voor pleegouders om mee te denken met inrichting van platform:

https://www.denvp.nl/panel-versterken-van-de-kracht-van-pleegouders


