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Dialoogdag - Brussel 18 februari 2017
Evaluatie decreet van pleegzorg
1. Sinds 2014 is er per provincie 1 dienst. voordien waren er heel veel verschillende
diensten. Hebben jullie iets gemerkt van de veranderingen in organisatie van pleegzorg?
Indien ja, wat is er veranderd?
Ouders hebben enkel een verschil gemerkt van de veranderingen wanneer ze een
andere begeleider hebben gekregen. 1 ouder merkt op dat ze sinds ze een andere
begeleider heeft, er minder contacten zijn met de begeleiding. Dat is jammer. Als
ouders dezelfde begeleider hebben behouden, merken ze weinig verschil.
Besluit: Het zijn dus niet de veranderingen in de organisatie van de pleegzorgdienst
die ouders merken, maar wel de verandering van begeleider.

2. Er zijn verschillende soorten pleegzorg.
Weten jullie welke soorten pleegzorg er zijn?
Wat betekent dit voor ons? (Is het duidelijk voor de ouders?)
Ouders kennen de verschillende soorten van pleegzorg niet. Ouders vinden het wel
een taak van de begeleiding om hier uitleg over te geven.

3. Zijn ouders op de hoogte van aanbod van hulpverlening buiten pleegzorg? Zijn er
ervaringen waar andere hulp wordt geboden samen met pleegzorg?
Niet alle ouders weten welke andere vormen van hulpverlening er nog zijn buiten
pleegzorg. Ouders gaan er wel van uit dat de begeleiding alle informatie aan de
ouders geeft over het aanbod van hulpverlening. Dat is een taak van de begeleiding.
4. Wanneer beslist wordt dat een kind, jonger dan 6 jaar, voorlopig niet meer thuis kan
wonen, moet eerst bekeken worden of pleegzorg mogelijk is.
Ouders gaan hier niet mee akkoord. Het hangt af van elke situatie apart of pleegzorg
een goede keuze is. Het is een erg drastische beslissing om ineens voor pleegzorg te
kiezen. Deze maatregel wordt genomen op een bepaald moment in het leven van
ouders. Maar dat gaat maar over 1 bepaald moment waarop de dingen misschien
moeilijker lopen. Het is niet eerlijk om zo een drastische beslissing van 1 moment
te laten afhangen.
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Andere vormen van hulpverlening zijn dan voor ouders beter. Bijvoorbeeld een CKG.
In een CKG kunnen ouders meer langskomen. De begeleiding kan dan beter de
pedagogische vaardigheden van ouders zien. Ouders kunnen er ook hulp en
ondersteuning krijgen.
1 ouder zegt dat pleegzorg zelf de laatste keuze zou moeten zijn.

Pleegzorg is in principe tijdelijk, maar dit is in de praktijk niet altijd zo. Ze geven
dan ook de voorkeur om de starten met een tijdelijke maatregel dan met een
definitieve maatregel.

5. Pleegzorg is een jaar langer mogelijk, tot 21 jaar. Na 18 is het altijd de keuze van de
jongere. Tot welke leeftijd zou men in een pleeggezin moeten kunnen blijven?
Als pleegjongeren spaargeld zouden hebben, zou het voor hen gemakkelijker zijn om
de keuze te maken om in het pleeggezin te blijven of om alleen te gaan wonen (meer
uitleg op pagina 3).
6. Wat vinden ouders belangrijk in de screening van pleegouders? Wat heb je nodig om een
goede pleegzorger te zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk? Wat moeten
pleegzorgers kunnen en weten?
-

Er moet een klik zijn tussen ouders en het pleeggezin.
Het moet voor ouders goed aanvoelen om hun kinderen in het pleeggezin achter
te laten.
Het pleeggezin moet kinderen aandacht, warmte en liefde geven.
Kinderen moeten gelukkig zijn in het pleeggezin.
Pleegzorgers mogen niet neerkijken op ouders.
Het pleeggezin moet alle nodige medische zorgen geven aan kinderen.
Ze moeten zorgzaam zijn voor de ‘rugzak’ die kinderen bij hebben.
De pleegzorgers moeten ouders een plek kunnen geven in het pleeggezin. Ouders
willen zich welkom voelen in het pleeggezin als ze er op bezoek komen (bijv. een
tas koffie aanbieden, samen de schoolresultaten bespreken, …). Maar niet elke
ouder wil dezelfde dingen van het pleeggezin. Daarom stellen ouders voor dat
pleegzorgers aan ouders vragen wat ze het liefst hebben als ze op bezoek komen:
samen dingen bespreken of liever de ouders gerust laten met de kinderen.

7. Heeft iedereen betrokken bij de pleegplaatsing zijn mening kunnen zeggen? Heb je
kunnen zeggen wat jij belangrijk vindt? In welke mate wordt met jouw mening rekening
gehouden? Wat kan een participatieraad voor ons betekenen.
Ouders hebben hier verschillende ervaringen mee. Veel hangt af van de begeleiding.
Ouders willen mee beslissingsrecht. Ze vinden het belangrijk dat ze bij de start van
pleegzorg op bezoek kunnen gaan bij het pleeggezin om te zien of er een goede
match is. Als ze niet akkoord zijn met de keuze voor een bepaald pleeggezin, willen
ze dat de begeleiding de mening van de ouders respecteert.

2

De ouders zijn tot nu toe positief over de participatieraad. Veel kunnen ze er nog
niet over zeggen, omdat er nog maar 1 vergadering geweest is.
Ouders verwachten wel de participatieraad de juiste weg is om aan de directie van
de pleegzorgdienst te zeggen wat ouders belangrijk vinden.

8. Pleegzorg Vlaanderen wil iedereen betrokken tot pleegzorg zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen. Daarom organiseren we dagen zoals vandaag om te horen wat jullie
belangrijk vinden. We hebben de diensten ondersteund in het opzetten van
oudergroepen waar deze nog niet bestonden. We maken een signaalrapport over alles
wat iedereen in pleegzorg belangrijk vindt. We communiceren ook met de medewerkers
van de minister. Hoe kunnen wij ouders best vertegenwoordigen? Wat zou dit kunnen
betekenen voor ouders? Wat kunnen we doen voor ouders en op welke manier doen we
dit best?
De ouders weten niet wat de organisatie Pleegzorg Vlaanderen allemaal doet of wie
er werkt. Het zou fijn geweest zijn als Pleegzorg Vlaanderen zich op voorhand aan
de oudergroep was komen voorstellen. Daarom nodigen de ouders Pleegzorg
Vlaanderen uit om aan hen terug te komen koppelen wat er allemaal gebeurt met
de inbreng van ouders op de dialoogdag in Brussel.
Rond de veranderingen in de forfaitaire kinderbijslag: Pleegzorg Vlaanderen kan aan
de minister zeggen dat de forfaitaire kinderbijslag bij de ouders moet blijven.
De ouders willen ook zelf vertellen aan de minister wat zij belangrijk vinden.

De ouders willen ook nog andere thema’s bespreken:
9. Afschaffing van spaargeld voor pleegkinderen
Ouders gaan niet akkoord met de afschaffing van het spaargeld voor pleegkinderen.
Wat na 18 jaar? Als pleegkinderen een spaarpotje hebben, dan kunnen ze een goede
start maken als ze op hun 18 alleen willen gaan wonen. 1 ouder getuigt dat ze met
het spaargeld van de overheid een appartementje kon huren, de waarborg kon
betalen en meubeltjes kon kopen. Als jongeren spaargeld hebben, dan hebben ze op
zijn minst de keuze om ofwel nog langer in het pleeggezin te wonen ofwel om alleen
te wonen. Zonder spaargeld kunnen veel jongeren niet deze keuze maken. Niet elk
pleeggezin spaart voor hun pleegkinderen.
Besluit: ouders willen dat de overheid terug spaart voor pleegkinderen, ook voor
kinderen met een beperking.

10. Er zijn te weinig contactmomenten tussen de begeleiding en ouders.
Ouders vragen dat de begeleiding meer tijd krijgt voor persoonlijke contacten met
ouders. Ze hebben de indruk dat de begeleiding soms veel papierwerk heeft. Daardoor
heeft de begeleiding minder tijd voor persoonlijke contacten met ouders.
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Enkel als er genoeg contacten zijn tussen begeleiding en ouders, kan de hulpverlening
de ouders goed leren kennen. Enkel dan kan de begeleiding genoeg vertrouwen krijgen
in ouders (en ouders in de begeleiding). Alleen dan kan de begeleiding goede
beslissingen nemen over de hulpverlening. Een band tussen ouders en de begeleiding
kan enkel groeien wanneer ze mekaar meer zouden zien.
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Begeleiders hebben te weinig tijd om te werken aan een terugkeer naar huis. Dit vinden
zowel ouders als begeleiders.

In een situatie waar ouders niet akkoord zijn met de keuze van het pleeggezin en ouders
het gevoel krijgen dat ze geen plek krijgen, stellen ouders voor dat er standaard extra
begeleiding zou moeten ingezet kunnen worden (zoals thuisbegeleiding). Het is de taak
van de begeleiding om dan de extra begeleiding en ondersteuning voor ouders te
organiseren.
11. Er zijn, in veel situaties, te weinig contactmomenten tussen ouders en hun kinderen.
Ouders ervaren dat ze dikwijls heel lang dezelfde bezoekregeling hebben. Het is heel
moeilijk om de bezoekregeling te veranderen.
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