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Inleiding
Stichting Pleegoudersupport is in 2006 opgericht door pleegouders. De stichting zet zich in voor alle
Zeeuwse pleegouders. Pleegoudersupport is een bijzondere speler in de Zeeuwse pleegzorg en uniek in
Nederland. Onze onafhankelijke positie ten opzichte van organisaties en gemeenten én onze
ervaringsdeskundigheid zijn een belangrijke bron van informatie voor organisaties en gemeenten.
Pleegoudersupport vervult een signaalfunctie en is door de contacten met pleegouders ook "spiegel van
beleid”. De complexiteit van de pleegouderpraktijk is een belangrijk gespreksonderwerp in de contacten
die we hebben. Pleegoudersupport is een netwerkorganisatie: vóór en door pleegouders.

Pleegzorg is geen hulpverlening
Pleegkinderen worden geplaatst bij pleegouders: “supergewone mensen 1” die vanuit (en met) hun gezin
een belangrijke maatschappelijke taak op zich nemen. Vanwege het maatschappelijk belang en in het
belang van de ontwikkeling van het kind zal pleegzorg goed georganiseerd moeten worden.
Pleegouders dienen randvoorwaardelijk alle steun te krijgen die ze nodig hebben.
Naast de opvang van het pleegkind is een goede facilitering van zowel het pleegkind (hulpverlening) als
de pleegouders (ondersteuning en begeleiding) van groot belang. Welke hulpverlening nodig is en de
mate van ondersteuning en begeleiding, zijn van veel factoren afhankelijk. Maatwerk is daarin het

sleutelwoord. Daarnaast dient bij de start van de plaatsing een uitgebreid onderzoek door het zorgteam
plaats te vinden om: de risico’s van de plaatsing in kaart te brengen, afspraken te maken over rol en
positie van alle deelnemers en een plan te schrijven voor de duur van de plaatsing. Werken met een
zorgteam is nieuw in de benaderingswijze Safer Caring (zie p. 2 en 3).

Pleegoudersupport vindt het van groot belang dat het pleegzorgbeleid en de uitvoering daarvan aansluit
op de pleegouderpraktijk. Als de hulpverlening voor het pleegkind en de ondersteuning van pleegouders
goed georganiseerd worden komt dat het pleegkind, de pleegouders én de maatschappij ten goede.
Als pleegouders zich niet meer bezig hoeven te houden met allerlei randzaken kunnen pleegouders alle
energie steken in het (tijdelijk) zorgen voor het pleegkind.

Beleid
Het beleid van Pleegoudersupport Zeeland is erop gericht dat pleegouderschap:
1.

Een beter aanzien krijgt.

3.

Een betere positie verwerft.

2.
4.
5.

1

Een duidelijke positie verwerft.
In een systeem terecht komt van evenwaardige verhoudingen.
Taakverlichting verkrijgt door activiteiten en projecten die de pleegzorgsituatie positief
beïnvloeden.

Deze omschrijving wordt gebruikt in de campagne van Pleegzorg Nederland om pleegouders te werven.
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Doelstelling
Doelstellingen van Pleegoudersupport zijn:
1.

Onderzoeken en uitwerken van nieuwe mogelijkheden om pleegouders in Zeeland te
ondersteunen, hun belangen te behartigen en zodoende de kwaliteit van pleegzorg in Zeeland te
verbeteren.

2.

Deskundigheid van pleegouders bevorderen.

3.

Organiseren van activiteiten voor pleegouders en voor de eigen kinderen in pleeggezinnen.

4.

Geven van informatie, advies en ondersteuning aan pleegouders en het geven van gevraagd en
ongevraagd advies aan betrokken instellingen en gemeenten.

5

Verzamelen, interpreteren en bundelen van signalen in de pleegouderpraktijk en deze
terugkoppelen of bespreken met organisaties en gemeenten.

Activiteiten
De activiteiten die nodig zijn om de genoemde doelstellingen te behalen willen we ook de komende vier
jaar graag voortzetten en uitbreiden. De activiteiten worden onderverdeeld in drie kernactiviteiten:
1.

Informeren

Hieronder vallen bijvoorbeeld: vragen beantwoorden van pleegouders en andere betrokkenen.
Thema's en trends signaleren en daar passend op inspelen. Gevraagd en ongevraagd advies
geven aan organisaties en gemeenten. Actief informatie vergaren en doorgeven aan

2.

pleegouders.
Kwaliteit

Hieronder valt o.a.: deskundigheidsbevordering van pleegouders door het organiseren van
thema-avonden, workshops een Symposium of Pleegouderdag. Het verder implementeren en
borgen van Safer Caring in Zeeland. Uitbouwen van de samenwerking met de Hogeschool

3.

Zeeland.
Contact

Hieronder valt o.a.: het organiseren Koffiecontacten in diverse regio's. Communiceren via website
en onze Facebookpagina. Koffiecontact Pleeggrootouders, KIP-groep en andere
contactbijeenkomsten.

Safer Caring
De introductie van Safer Caring in Zeeland is een belangrijke stap in de realisatie van alle beleidsdoelen
die Pleegoudersupport zich gesteld heeft. In 2015 is deze benaderingswijze door Pleegoudersupport in
Zeeland geïntroduceerd. Gemeenten en organisaties hebben zich aan de invoering van Safer Caring
gecommitteerd. Na een lange periode van voorbereiding en lobby is in 2018 Caroline Mobach als
onafhankelijk projectleider aangesteld. Dat bracht de introductie van Safer Caring in een
stroomversnelling. In 2019 is gestart met het gezamenlijk trainen van alle pleegouder,
pleegzorgmedewerkers en jeugdzorgmedewerkers.
De introductie van Safer Caring is in de kern een cultuurverandering voor alle betrokken. De komende vier
jaar willen we de verdere implementatie en borging dan ook nauwgezet blijven volgen. Door actief deel
te blijven nemen aan werkgroepen en beleidsoverleggen willen we ervoor zorgen dat de
pleegouderpraktijk een prominente plek krijgt in de uitvoering van pleegzorg in Zeeland.
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Safer Caring:

Veiligheid is de basis van pleegzorg. Pleegkinderen hebben een veilige en ondersteunende woonplek
nodig. Pleegouders moeten zich gesteund voelen om die veilige plek te bieden. Pleegzorgbegeleiders
hebben de juiste kennis, methoden en houding nodig om deze steun te kunnen geven.

Safer Caring is een benaderingswijze die door Jeugdhulp Friesland met hulp van Kinderpostzegels, vanuit
Engeland, vertaald is naar de Nederlandse situatie. Pleegouders en pleegzorgbegeleiders worden
getraind in het omgaan met kinderen die een geschiedenis hebben van trauma, mishandeling en/of
misbruik. Het doel is: een veilige opvoed- en opgroeiomgeving in het pleeggezin, voorkomen van

afgebroken plaatsingen én voorkomen van secundaire traumatisering van pleegouders en hulpverleners.
Safer Caring draagt bij aan het bieden van die veilige en ondersteunende woonplek voor het pleegkind
en pleegouders voelen zich door Safer Caring gesteund in het bieden van die veilige plek.

Organisatie
Pleegoudersupport is een netwerkorganisatie. Naast pleegouders die zich vrijwillig inzetten voor andere
pleegouders hebben we een groot netwerk van deskundigen opgebouwd die, indien gewenst, ingezet
kunnen worden voor bijvoorbeeld een thema-avond, workshop of voor specifieke vragen van

pleegouders. De door pleegouders gevraagde deskundigheid organiseren we bij voorkeur bij hen in de
buurt.

Pleegoudersupport heeft de Provincie Zeeland als werkgebied. Pleegouders van de verschillende
pleegzorgorganisaties en informele pleegouders kunnen bij ons terecht. Ook medewerkers van organisaties
en gemeenten kunnen ons benaderen voor advies.
Het bestuur van Pleegoudersupport bestaat uit: Jan-Frans Mulder (voorzitter), Freja de Mooij

(secretaris) en Wim Marijs (penningmeester). Gerda Doelman verzorgt de koffiecontacten voor
pleeggrootouders en is actief in de projectgroep onderzoek. Mieke Teunissen en Pim Mesie zijn
coördinatoren (beiden hebben een dienstverband van 16 uur).

Gemeenten
De activiteiten van Pleegoudersupport worden mogelijk gemaakt door de Zeeuwse gemeenten. Ons netwerk
zullen we daarom de komende jaren verder uitbouwen richting de gemeenten en de lokale toegangen zodat
zij ook gebruik kunnen maken van onze expertise, kunnen deelnemen aan activiteiten en kennis opdoen over
de pleegouderpraktijk.

Ten slotte
"Zonder pleegouders geen pleegzorg".
1.

Pleegzorg is in eerste instantie het opvangen van pleegkinderen in een pleeggezin. Het is van

2.

Hulpverlening en ondersteuning zijn ondersteunend aan het hierboven genoemde.

3.

groot belang dat pleegouders zich "ongestoord" kunnen richten op de zorg voor hun pleegkind.
Vroegtijdige afstemming in de samenwerking, duidelijkheid over ieders rol en positie, een
gezamenlijke inschatting van de risico’s voor iedereen, passende ondersteuning en veiligheid
werken preventief op het voortijdig afbreken van een pleegzorgplaatsing (en proactief op het
4.

behouden van pleegouders).
Als pleegouders hun 'werk' goed kunnen doen komt dat het kind ten goede. En dat is tegelijkertijd
ook goed voor de maatschappij
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