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Marijke is 64 jaar en oma van 
drie kleinkinderen. Regelmatig 
hebben zij en haar man Chef (61 
jaar) daarbij ook een baby in huis. 
Kinderen tot één jaar oud zijn 
namelijk degenen over wie zij zich 
graag tijdelijk ontfermen. ‘Onze 
kleinkinderen hebben het al goed, 
maar dat kun je van de baby’s die 
wij in huis krijgen vaak niet zeggen.’ 
Het gaat dan bijvoorbeeld om 
kinderen met aan drugs verslaafde 
moeders, vrouwen die niet voor 
zich zelf kunnen zorgen.

Chef en Marijke begonnen met 
pleegzorg toen hun eigen kinderen 
nog thuis woonden. Er is dus geen 
sprake van een leeg nest dat gevuld 
moést worden. Daarbij hebben 
de twee het druk genoeg met het 
groepsverblijf dat ze bestieren en 
heeft Chef daarbij ‘gewoon’ nog 

een fulltime baan bij Albert Heijn. 
‘Om eerlijk te zijn weet ik niet 
waarom we eraan zijn begonnen. 
Het heeft met hulpvaardigheid te 
maken, en een kind toekomst willen 
geven. Echt vangen kan ik het niet: 
de één gaat in een winkel werken, 
de ander vindt het leuk om voor 
een pleegkind te zorgen.’
Tot drie jaar geleden waren dat 
kinderen in de leeftijd van één tot 
vier jaar oud. ‘Maar dat werd zowel 
geestelijk als fysiek te zwaar voor 
ons. Die kinderen hebben al een 
fl ink rugzakje met ellende bij zich en 
moeten intensief worden begeleid. 
Dat vraagt veel tijd en aandacht. 
Een baby slaapt daarentegen 
veel en ligt natuurlijk nog kalm in 
een wiegje.’ De vraag over het 
’s nachts moeten voeden, lacht ze 
weg: ‘Ach, dat gaat vanzelf, en ik 
wissel het af met Chef.’ 

Leeftijd is ook de reden waarom 
ze zich puur en alleen voor de 
crisisopvang beschikbaar stellen: 
ze vinden dat een kind in een 
jong(er) gezin moet opgroeien, en 
niet bij oudere mensen.

De maximale periode dat ze 
een kind bij zich hebben gehad, 
was negen maanden. De kortste 
periode was een week. Ook de 
leeftijd van de baby’s varieert. ‘Pas 
kregen we een kind in huis dat pas 
drie uur oud was. Dan weet je dat 
er echt wat ergs aan de hand is 
thuis. Maar dat is bijna altijd zo, 
met deze leeftijdscategorie. Zeker 
een baby hoort bij de moeder te 
zijn. Je weet dat de veiligheid van 
het kind dan kennelijk niet meer 
gewaarborgd is, willen ze het kind 
bij een pleegouder onderbrengen.’

Zestigers doen 
aan crisisopvang: 
‘Je sluit het kind al 
in je hart voordat 
het er is’

Als er ergens twee mensen zijn die duidelijk hart voor kinderen hebben, zijn 
het Chef en Marijke. Het in Oost-Nederland wonende echtpaar doet namelijk 
niet alleen aan crisisopvang voor pleegzorg, maar biedt tijdens vakanties ook 
nog ruimte aan buitenlandse kinderen die het moeilijk hebben. En dat terwijl 
beiden de leeftijd van 60 jaar al zijn gepasseerd.
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‘Je sluit het kind al in je hart voordat 
het er is. Die ga ik eens lekker 
vertroetelen, denk ik dan altijd 
meteen. En als de periode er op zit 
en we het kind moeten wegbrengen, 
ben ik altijd emotioneel, hoewel 
ik weet dat het kind maar tijdelijk 
bij ons woont. Daarna ruim ik 
thuis helemaal alles op. Dat werkt 
therapeutisch, en het huis is weer 
klaar voor het volgende kind. Ook 
troost ik mezelf met de gedachte 
dat het manneke of vrouwke 
dankzij ons misschien een iets 
betere toekomst tegemoet gaat, 
bij de ouders of in een pleeggezin 
waarin het langere tijd zal blijven.’ 
Op het moment van schrijven is het 
stel even ‘kindloos’. ‘Maar ieder 
moment kan de telefoon gaan. 
’Hebben jullie plaats en tijd’, vragen 
ze dan. ‘Ik kan niet wachten tot ze 
weer bellen.’ 
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HOE LANG DUURT EEN VERBLIJF? 

•  14% van alle plaatsingen betreft deeltijdpleegzorg, 
meestal in weekenden en /of vakanties. 

•  33% van de pleegkinderen woont korter dan een 
half jaar bij pleegouders en 33% woont er langer 
dan twee jaar. 



Fulltime zorg 
met fulltime banen

6

Een afspraak met Vincent 
en Fleur heb je niet 
zomaar, tenminste: als je 
hen samen wilt treffen. 
Het Assense echtpaar 
heeft namelijk een druk 
bestaan. Beiden werken 
fulltime, hebben hun 
hobby’s en – in het geval 
van Vincent - ook nog 
eens een studie. En het 
allerbelangrijkst: de 
kinderen Anke en Koen, 
hun twee pleegkinderen. 
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VORMEN VAN PLEEGZORG

Weekend- of vakantiepleegzorg
Soms zijn een kind en/of de ouders  
gebaat bij een regelmatige ‘rustperiode’,
even weg van de problemen thuis.  Plaat -
sing in een weekend- of vakantie pleeg-
gezin kan dan uitkomst bieden. Deze 
vorm van pleegzorg wordt ook ingezet 
voor kinderen uit leefgroepen, zodat zij 
af en toe een normale gezinssituatie 
meemaken. 



Het is verbazingwekkend hoe goed het echtpaar de 
twee kinderen weet te combineren met het drukke 
leven. Alles sluit naadloos op elkaar aan, zonder dat 
er daarbij grote problemen ontstaan als er ergens iets 
onverwachts gebeurt. Begrip van de beide werkgevers 
en een goede samenwerking met de kinderopvang zijn 
daarbij essentieel. Als een van de kinderen eens ziek is, 
is de nood daardoor niet direct aan de man. En anders 
is daar altijd nog een lieve buurvrouw die wel even wil 
inspringen.

‘Natuurlijk moeten we veel meer plannen en regelen 
dan toen we nog met zijn tweeën waren’, zegt Vincent. 
‘Dat is een kwestie van goed organiseren en tijd maken 
voor dat wat je belangrijk vindt. Maar zo gaat dat in 
andere gezinnen toch ook?’ Vincent is een pragmatisch 
mens. ‘De school van de kinderen is dichtbij, en biedt 
voor- en naschoolse opvang. Omdat we soms vroeg 
moeten beginnen, brengen we Anke en Koen twee 
keer per week naar de voorschoolse opvang. Daar 
ontbijten ze dan ook. ’s Middags zijn ze daar één keer 
per week.’ 

Want de kinderen zijn natuurlijk niet voor niets in huis 
gekomen. ‘Anke is negen jaar oud, Koen is elf’, zegt 
Fleur. ‘Ze wonen hier nu drie jaar, en eigenlijk gaat het 
moeiteloos. Je moet er samen voor gaan, en daarmee 
bedoel ik ons, de pleegouders. We hebben soms 
verschillende werktijden en dan staat één van ons 
alleen voor de zorg. Maar zoals Vincent net ook al zei: 
in andere gezinnen gaat het toch ook zo? Wíj doen 
het in ieder geval graag en het maakt ons sterk. We 
hebben het allen goed.’

VINCENT: ‘Ik denk dat de kinderen helemaal niet zo veel 
merken van al onze activiteiten. Ik studeer bijvoorbeeld, 
maar dat doe ik op de momenten dat zij al lang in 
bed liggen. Verder doe ik op woensdagavond aan 
zaalvoetbal. Maar ook dan liggen ze al in bed.’ 

FLEUR: ‘Eerder ben ík degene die wat merkt van jouw 
bezigheden.’

VINCENT: ‘Ja, maar dat was ook al zo voordat we de 
kinderen in huis kregen.’ 

FLEUR: ‘Dat is zo. En het is ook niet zo dat ze lijden onder 
het feit dat ik op dinsdag- en op vrijdagmiddag altijd 
ga sporten.’

VINCENT: ‘Natuurlijk niet’, zegt Vincent. ‘Welke ouders 
zijn nu wel altijd tegelijk samen met de kinderen?’ 

FLEUR: ‘Precies. Toen ik vroeger klein was, was mijn 
vader altijd aan het werk, die zag ik ’s avonds pas.’ 

VINCENT: ‘Als ik Anke en Koen ’s middags uit school haal 
en naar de kinderen uit hun klas kijk, zie ik er zoveel 
naar de opvang of hun oppas lopen.’

FLEUR: ‘Klopt. Dat zie ik ook. Of dat je hoort dat sommige 
kinderen bijvoorbeeld altijd op maandagmiddag bij 
een ander kindje spelen. Dat zijn dan echt afspraken 
vanwege het werk van de ouders, en niet zozeer omdat 
de kinderen dat per se willen.’

VINCENT: ‘Bij ons is er tenminste altijd wel één van ons 
thuis, gewoon lekker spelen met die twee.’ 

FLEUR: ‘Na alles wat ze hebben meegemaakt hebben ze 
bij ons eindelijk een rustpunt. Dat is zó belangrijk voor 
een kind. En iedere maand op woensdagmiddag zien 
ze hun moeder, als die bij ons op bezoek komt.’ 

VINCENT: ‘Dan zijn we er trouwens wél allebei.’

FLEUR: ‘Inderdaad zeg. Zouden ze dat door hebben?’

7

330020014_Pleegzorg_magazine_210x297_cs3.indd   7 09-05-2011   10:24:53

Fulltime zorg 
met fulltime banen

6

Een afspraak met Vincent 
en Fleur heb je niet 
zomaar, tenminste: als je 
hen samen wilt treffen. 
Het Assense echtpaar 
heeft namelijk een druk 
bestaan. Beiden werken 
fulltime, hebben hun 
hobby’s en – in het geval 
van Vincent - ook nog 
eens een studie. En het 
allerbelangrijkst: de 
kinderen Anke en Koen, 
hun twee pleegkinderen. 

330020014_Pleegzorg_magazine_210x297_cs3.indd   6 09-05-2011   10:24:51

Pleegzorg voor korte of langere tijd: 
Hulpverlenen of opvoeden
Het uitgangspunt van pleegzorg is dat 
een kind weer terugkeert bij zijn of haar 
ouders. Soms is al in het begin duidelijk 
dat het kan, bijvoorbeeld als een ouder 
ziek is en tijdelijk niet voor het kind kan 
zorgen. Vaak moet er door alle partijen 
gewerkt worden om een terugkeer 
mogelijk te maken. Als dat niet lukt, 
nemen de pleegouders de opvoeding 
verder op zich.

Pleegzorg kan op verschillende 
manieren starten.
•  Een kind dat plotseling uit huis  

geplaatst moet worden, kan in 
een crisispleeggezin worden op-
gevangen. In deze periode, die en-
kele dagen tot een aantal weken kan 
duren, wordt gekeken wat de beste 
vervolgoplossing is. Als er meer tijd 
nodig is voor een kind, kan gekozen 
worden voor pleegzorg voor kortere 
tijd. De duur kan variëren van een 
paar maanden tot enkele jaren.

•  Als duidelijk is dat er geen mogelijk-
heden zijn dat een kind weer bij de 
eigen ouders gaat wonen, wordt 
gekozen voor pleegzorg voor lan-
gere tijd: het pleeggezin biedt een 
plaats waar het kind verder op kan 
groeien tot het volwassen is. Het 
doel van de plaatsing is om con-
tinuïteit, opvoedingszekerheid en 
optimale ontwikkelingskansen voor 
het pleegkind te creëren. Contact 
met de ouders blijft, waar mogelijk,  
bestaan. 
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Beste Danique,

Nooit gedac
ht dat ik j

e nog eens
 een brief 

zou schrijven,
 maar toen m

e gevraagd 

werd dat te 
doen, vond 

ik het eige
nlijk wel een leuk idee. Misschien o

ok wel goed 

om de afgelop
en tijd nog

 eens op e
en rijtje te

 zetten.

Ik was zo zenu
wachtig de e

erste keer 
dat ik jullie ontmoette. De afspraak

 

was om twee uur ’s middags op h
et kantoor

 van pleegz
org. Ik kon bij h

et 

ontbijt al 
niets meer binnenk

rijgen, heb 
de hele oc

htend als 
een kip zon

der kop 

rondgelope
n. Barry en

 jij zaten a
l in de spr

eekkamer toen ik 
binnenkwam. ‘Ze zien 

er in ieder 
geval niet z

o streng u
it’,  itste 

door mijn hoofd. 
Maar eerlijk 

gezegd 

dacht ik to
en ook wel: ‘wie zijn zij, 

dat zij voo
r mijn dochte

r denken te
 kunnen 

zorgen’. Dat durf ik nu wel toe te g
even. Ik vond het

 zo moeilijk om te moeten 

accepteren
 dat Ilja niet bij

 mij kon blijv
en wonen. 

Ik had het 
idee dat m’n hele leve

n door m’n vingers g
lipte. Opeens bem

oeide 

iedereen zi
ch met Ilja en mij. Maatschapp

elijk werkers, ple
egzorg, jeu

gdzorg en 

nu ook jullie nog. W
at was het moeilijk om Ilja, een week na onz

e kennismaking, 

samen met de pleeg
zorgbegelei

der naar ju
llie toe te 

brengen. Ik probeerd
e me goed 

te houden voor I
lja, maar op de t

erugweg in de au
to heb ik e

cht een uur lang 

zitten jank
en. De eerste ke

er dat we een bezo
ekafspraak

 hadden, w
as ook zo’

n 

moeilijk moment.

Ik had Ilja toen al
 vier weken niet g

ezien. Ik was zo opge
lucht dat ze

 meteen 

toen ze me zag op m
e af kwam rennen! H

et liefst h
ad ik haar 

zo weer mee naar 

huis willen nemen. Ik was zo bang
 dat ze jou

 meer als moeder zou gaan zien 
dan 

mij. Ondertussen zijn w
e een half 

jaar verder
. Ik doe er al

les aan om
 mijn leven 

weer op ord
e te krijgen

 en dat beg
int aardig t

e lukken.

Ik krijg bege
leiding bij h

et vinden va
n een baan

 en een nie
uw huisje. Samen met 

mijn maatschapp
elijk werker heb 

ik een plan
 gemaakt om van mijn schulden af te 

komen en dat z
iet er nu ook al weer wat beter u

it.

Onze bezoek
afspraken 

zijn nu eens in de
 drie weken. Die bezoeken

 zijn voor 
mij 

zo belangri
jk! Binnenk

ort mag ik een k
eer alleen 

met Ilja wat leuks gaan do
en, 

daar kijk ik
 nu al naar uit. Ik vind het 

ook  jn da
t je af en 

toe even be
lt om iets 

leuks over Ilja te verte
llen. Of om te vragen 

wat ik ervan 
vind als er 

een stuk van 

Ilja’s haar 
geknipt wordt.

Je hoort w
el eens ver

halen dat p
leegouders niet w

illen dat de
 eigen ouders 

contact he
bben met hun kind en d

at er allerl
ei problem

en zijn met het maken van 

afspraken. 
Ik ben blij d

at het bij 
ons wel goed gaa

t. Ik hoop dat
 Ilja over ee

n 

tijdje weer bij mij kan wonen, maar ik ben 
blij dat jullie in de t

ussentijd zo
 goed 

voor haar 
zorgen.

Patricia

Van moeder tot pleegmoeder
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10

‘Als alleenstaande heb 
ik alle tijd en ruimte’ 
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Michèle woont in een modern appartement in de binnenstad van 
Amsterdam. Ze is 35 jaar oud en werkzaam bij een makelaar. Naast 
salsadansen, koken en het bezoeken van toneelvoorstellingen, 
houdt ze vooral van Sam, haar pleegzoon van tien.

‘Eigenlijk had ik nooit over kinderen 
nagedacht. Weliswaar heb ik enke-
le vriendinnen die kinderen hebben, 
maar met hen praat ik altijd over 
heel andere dingen. Verder was ik 
altijd heel druk met mijn werk, en 
leuke dingen doen met mijn toen-
malige vriend Peter. Ook voor hem 
waren kinderen nooit een gesprek-
sonderwerp. Frappant dat we nu – 
twee jaar nadat het uit is – allebei 
kinderen hebben. Dan had het blijk-
baar toch zo moeten zijn.

Na de breuk met Peter ging ik op 
dansles om mijn gedachten te 
verzetten. Na afl oop zat ik eens 
met een stel medecursisten te 
kletsen. Ik kwam in gesprek met een 
vrouw die vertelde over de zaken 
die ze tegenkwam bij de opvoeding 
van haar kind. Van alles maakte ze 
een probleem, terwijl ik het juist 
als een leuke puzzel beschouwde. 
Regelmatig merkte ze dan op dat 
ik alleen maar vanuit mijn eigen 
perspectief redeneerde. ‘Als je zelf 
een kind zou hebben, zou je wel 
anders praten’, zei ze dan. Dat zette 
me aan het denken. ‘Hoe zou het 
zijn als ik een kind zou hebben?’ Ik 
werd nieuwsgierig, ging naar haar 
verhalen over haar kind verlangen. 
Kocht zelfs cadeautjes voor haar 
dochtertje. In mijn hoofd was een 
luikje opengegaan waarvan ik niet 
wist dat het er was. Ik wilde ook iets 
voor een kind betekenen. Vanwege 

mijn eigen persoonlijke situatie 
gingen mijn gedachten uit naar 
een pleegkind. Als alleenstaande 
vrouw met een 36-urige werkweek 
vond ik adoptie of een kind van een 
zaaddonor een stap te ver. Maar 
ik wilde wel geborgenheid bieden 
aan een kind en wat leven en 
gezelligheid in mijn huis brengen.

Eerst kwam Sam alleen op de 
woensdagmiddagen. Ik had geen 
idee wat ik met hem moest doen, dus 
had ik een halve speelgoedwinkel 
voor hem leeggekocht. Tijdens 
het spelen kletsten we wat, 
behoorlijk onwennig. Hij zei niets 
en ik probeerde te forceren. De 
pleegzorgbegeleiding heeft me 
geholpen om Sam de ruimte te 
leren geven om te wennen. In mijn 
enthousiasme wilde ik graag dat 
hij zich direct thuis voelde, maar 
zoiets moet groeien. De defi nitieve 
doorbrak kwam toen hij in de 
keuken eens een paprika zag liggen, 
en vroeg of hij die mocht snijden. Ik 
gaf hem een bot aardappelmesje, 
en tijdens het snijden zei hij dat 
hij van koken hield. Toevallig ben 
ik daar ook gek op, dus ging ik 
voortaan iedere woensdag met hem 
maaltijden bedenken, ingrediënten 
kopen, snijden en klaarmaken. 
Overigens denk ik dat ik álles met 
hem had aangepakt, het maakte me 
echt niets uit. Ik wilde hem gewoon 
een leuke middag bezorgen.

In overleg met de pleeg zorg-
organisatie en de ouders is afge-
sproken dat Sam ook kon blijven 
eten op de woensdagen, en dat ik 
hem daarna pas terugbracht. Zo 
bouwden we het contact rustig 
op. We kregen iets waarvan hij 
duidelijk genoot. En ik ook, want hij 
ontspande duidelijk, waardoor hij 
ook dingen over thuis ging zeggen.

Inmiddels kletst hij de oren van mijn 
hoofd. We hebben het leuk samen, 
en zijn ouders zien dat. Tijdens de 
overdrachtsmomenten praten zijn 
ouders en ik altijd even door wat 
er is gebeurd en hoe het gaat. We 
weten dan van elkaar wat er speelt 
en kunnen Sam zo beter begrijpen. 
Sinds een aantal maanden blijft 
Sam hier nu slapen op woensdag, 
en mogelijk komt hij ook op de 
zaterdagmiddag langs. Het is 
trouwens al lang niet meer zo dat 
we iedere keer koken. We hebben 
elkaar gevonden.’



Gerard en Nadine: 
Minimaal inkomen, maximale zorg’

‘Heel breed hebben we het niet’, zegt Gerard Bakker (50) ‘Maar moet dat dan?’, 
zegt zijn 45-jarige vrouw Nadine. ‘De kinderen hier hebben alles hoor. Daar gaat het om.’ 
Het echtpaar uit de buurt van ’s-Hertogenbosch heeft twee pleegkinderen in huis, die 
beiden een lichamelijke beperking hebben. Alsof ze het daarmee nog niet druk genoeg 
hebben, hebben ze ook nog de zorg voor een aantal dieren op hun woonboerderij. 
En dat gaat hen uitstekend af, ondanks dat ze rondkomen van één inkomen.  
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Waarom hebben jullie pleeg-
kinderen in huis opgenomen?
NADINE: ‘Wij konden geen kinderen 
krijgen, ontdekten we toen ik 
zwanger wilde worden. We waren 
inmiddels begonnen met allerlei 
behandelingen, totdat Gerard via 
zijn werk in aanraking kwam met 
een pleegkind.’

Vertel eens?
GERARD: ‘Ik ben fysiotherapeut in 
een revalidatiecentrum. Wekelijks 
behandel ik ook kinderen met een 
beperking, waaronder een doof 
meisje met een spasme in haar 
linkerbeen. Zij woonde in een 
pleeggezin, en zodoende sprak ik 
regelmatig met haar pleegmoeder. 
Een sympathieke vrouw, die met 
haar pleegdochter omging alsof 
het haar eigen dochter was. Ik zag 
echte liefde, en merkte – mede aan 
de hand van de verhalen van die 
vrouw over de thuissituatie van dat 
meisje – dat dat kind echt in een 
warm bad terechtgekomen was. 
Dat warme bad wilde ik ook geven.’ 

NADINE: ‘We doen graag iets voor an-
deren. Ik heb bijvoorbeeld voor de 
dierenambulance gewerkt en heb 
ook jarenlang vrijwilligerswerk ge-
daan. Toen Gerard begon over een 
pleegkind, werd ik direct nieuws-
gierig. We zijn op het internet gaan 
kijken, hebben een voorlichtings-
avond gevolgd en uiteindelijk ook 
het voorbereidingsprogramma.’

Waarom hebben jullie voor kinde-
ren met een beperking gekozen? 
GERARD: ‘Even voor de goede orde: 
dat is niet iets wat je als pleegouders 
zelf bepaalt. Het is andersom: de 
pleegzorgorganisatie bepaalt welk 
kind bij jóu past. Van tevoren heb je 
het er natuurlijk met de organisatie 
wel over naar welk type kind je 
voorkeur uit gaat. Bij ons waren dat 
kinderen met een beperking: voor 
hen kun je nóg meer betekenen. Als 
je een beperking hebt, is het in het 
algemeen moeilijker om in contact 
te komen met leeftijdsgenootjes. 
We hebben een jongen met een 
visuele beperking en een meisje 
dat aan een rolstoel gebonden is. 
Ze hebben daardoor veel extra 
aandacht nodig, aandacht die ze 
thuis niet konden krijgen.’ 

Hoe doen jullie dat?
GERARD: ‘Nadine is er permanent, 
en ze hebben elkaar natuurlijk. Ze 
vinden het leuk om elkaar te helpen. 
Dat maakt de zorg voor ons net iets 
gemakkelijker, want ook voor ons 
is die zorg natuurlijk pittig. Daarbij 
heb ik ons gehele erf aangepast aan 
hun beperkingen: ze hebben veel 
bewegingsvrijheid zonder dat ze 
gevaar lopen of ons nodig hebben. 
Ook de combinatie met de dieren 
en het fruit dat we verbouwen en 
verkopen werkt goed. Ze vinden het 
leuk om te helpen. Verder ben ik ook 
veel thuis: het liefst ben ik hier de 
hele dag aan het rommelen met de 

kinderen. Daardoor is ons inkomen 
minimaal, maar in combinatie met 
de onkostenvergoeding die we 
krijgen via de pleegzorgorganisatie 
hebben we genoeg voor ons gezin 
en de dieren. Gelukkig hebben we 
trouwens nog een extra toelage 
gekregen voor de aanpassingen 
die we in en om ons huis moesten 
treffen, in verband met de beperking 
van de kinderen.’

NADINE: ‘We leven eenvoudig, maar 
we genieten er allemaal van. Het 
is ook zo dankbaar, ook als je kijkt 
naar hoe hun ouders het ervaren. 
Ik was eerst bang dat zij mij als 
een vijand zouden zien, als iemand 
die hun kind heeft afgepakt. Het 
tegendeel is waar. Ik merk dat ze, 
ondanks hun verdriet, heel blij zijn 
dat het goed gaat met hun kind. Het 
is namelijk niet zo – in onze gevallen 
tenminste - dat ze de kinderen kwijt 
willen. Maar ze kúnnen niet anders, 
en zijn daarom blij als ze zien dat 
hun kinderen bij goede mensen in 
huis komen. Daarbij houden ze een 
plek in het leven van hun kind, onder 
andere door een maandelijkse 
bezoekregeling en het feit dat we 
bijvoorbeeld de verjaardagen altijd 
samen vieren. Maar wij hebben 
letterlijk en figuurlijk meer ruimte 
voor ze.’

GESPECIALISEERDE 
PLEEGZORGORGANISATIES

•   William Schrikker Pleegzorg 
is een gespecialiseerde 
pleegzorgorganisatie voor 
kinderen met een beperking.  
Meer informatie:

  www.wsg.nu of info@wsg.nu.
  Je kunt ook bellen tijdens 

kantooruren naar 088-5260000.
•  Timon (SGJ Pleegzorg) is een 

landelijke werkende organisatie 

voor christelijke pleegzorg. Meer 
informatie: https://www.timon.nl/
pleegouders/sgj-pleegzorg/.  
Je kunt ook bellen tijdens 
kantooruren naar 030--694 00 70.

NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR PLEEGGEZINNEN
De Nederlandse Vereniging voor 
Pleeggezinnen (NVP) is een organisa-
tie van en voor pleegouders. De NVP 
heeft de volgende taken: belangen-
behartiging, pleitbezorging, onder-

linge ondersteuning en informatie-
verschaffing. De NVP organiseert 
koffieochtenden en gespreksgroepen 
voor (aspirant-) pleegouders. 
Kijk voor meer informatie op 
www.denvp.nl.

WEBSITES 

www.pleegzorg.nl
www.supergewonemensengezocht.nl
www.pleegkinderen.nl



Janine Siebesma is als trainer verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
selectie van aspirant-pleegouders. Een verantwoordelijke taak die ze met veel 
plezier en enthousiasme vervult. Hetty Jacobs volgde onlangs, samen met haar 
man Bart, het voorbereidingsprogramma voor pleegouders in Friesland. 

Aan pleegouderschap gaat 
een grondige selectie vooraf
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JANINE: ‘Nadat Hetty en Bart de voor-
lichtingsavond hadden bijgewoond 
en het aanmeldingformulier hadden 
ingestuurd, kwam ik in beeld. Ik 
bespreek met mensen altijd eerst 
hun persoonlijke situatie. Als ze 
verwachten dat er op korte termijn 
ingrijpende veranderingen in hun 
leven komen, dan adviseer ik altijd 
om nog even te wachten. De leef-
situatie van Hetty en Bart was sta-
biel, dus hebben we meteen een af-
spraak gemaakt voor deelname aan 
een voorbereidingsgroep.

Dit is het belangrijkste onderdeel 
van de voorbereiding en selectie 
van pleegouders. De groep bestaat 
uit twaalf tot twintig deelnemers. 
Tijdens een aantal avonden probe-
ren we een zo realistisch mogelijk 

beeld te scheppen van wat pleeg-
zorg inhoudt en welke invloed dat 
op je leven kan hebben.’

HETTY: ‘We waren erg idealistisch 
en misschien wel een beetje naïef. 
Bart en ik werken allebei in de 
hulpverlening en dachten dat wij 
zo’n voorbereiding helemaal niet 
nodig hadden. Ons verlangen een 
kind een goed thuis te bieden, was 
groot. Als je dan een aantal ervaren 
pleegouders hoort vertellen over 
wat er allemaal bij komt kijken, ga 
je behoorlijk twijfelen. Je wordt echt 
gedwongen goed bij jezelf te rade 
te gaan: willen we dit wel en kunnen 
we dit aan? We waren na het 
voorbereidingsprogramma meteen 
van onze roze wolk af, maar dat is 
alleen maar goed.’

JANINE: ‘Niemand overziet van tevo-
ren alle consequenties, ook al werk 
je zelf in de hulpverlening. Als rode 
draad in het programma loopt het 
thema samenwerken met de ou-
ders van een pleegkind. Andere 
onderwerpen zijn: eigen voorge-
schiedenis, identiteit, gedrag van 
pleegkinderen en de betekenis van 
pleegouderschap op de eigen situ-
atie. Hoe ga je hier mee om? Het 
blijft niet alleen bij praten, we laten 
ook veel video’s zien. Iedereen wil 
het liefst zien en horen hoe het er in 
de praktijk aan toegaat.

Ik vind het altijd spannend hoe de 
onderwerpen in de groep worden 
opgepakt. Het is iedere keer an-
ders. Het zijn altijd hele bijzondere 
avonden en je merkt dat de band 
tussen de deelnemers steeds hech-
ter wordt. Na het voorbereidings-
programma volgen er twee gezins-
gesprekken. Zo leer je de mensen 
nog beter kennen. Daarna neemt 
de pleegzorgorganisatie, het liefst  
samen met de aspirant-pleegouders, 
de beslissing of ze worden inge-
schreven. Hierna wordt alle infor-
matie overgedragen aan de mat-
cher. Dat is de persoon die voor 
een kind het best passende gezin 
zoekt. Soms neemt de matcher 
contact met mij op voor nade-
re toelichting bij een gezin. Ik ken 
de aspirant-pleegouders immers 
persoonlijk en dat kan een goede 
aanvulling zijn op het geschreven 
gezinsrapport.’



‘De eerste keer wilde ik het zo graag 
perfect doen. Dat is een beetje de 
aard van het beestje, ik had in de 
pleegzorgcursus begrepen hoe be-
langrijk details kunnen zijn bij het 
oudercontact. De allereerste keer 
ging dan ook heel goed, ik kan niet 
anders zeggen.

Ik had goed over de situatie nage-
dacht. Ik schatte in dat onze pleeg-
zoon van twee onmiddellijk op de 
grote vrachtauto in de speelkamer 
zou afstevenen, en zijn moeder 
pijnlijk over het hoofd zou zien. Ze 
had hem een half jaar niet gezien. Ik 
nam hem daarom op de arm bij bin-
nenkomst, zodat ze op ooghoogte 
contact konden maken. Zo kon hij 
ook gemakkelijk zijn tekening geven 
die hij speciaal voor mama gemaakt 
had. Dat liep volgens plan, zijn moe-
der was blij verrast toen hij de broek 
en het shirtje aan had dat ze drie 
maanden geleden via de begeleider 

van bureau jeugdzorg had gegeven. 
Het was aan de krappe kant, maar 
’t was wel haar kledingkeus. Nadat 
moeder haar zoon verwelkomd had, 
genoot ze volop van de aandacht 
die ze voor zichzelf opeiste. Onze 
pleegzoon vermaakte zich gelukkig 
volop met de inmiddels ontdekte 
vrachtwagen. Met wat stimulans 
maakte moeder uiteindelijk toch 
ook heel leuk contact met haar man-
neke. Ze genoten daar beiden zicht-
baar van. Bij het afscheid zei moe-
der tegen me: ‘Ik ben blij dat hij bij 
u is, want u praat zo lief,’ waarbij ze 
doelde op mijn Limburgse accent. 
Enfi n, we zijn inmiddels heel wat ou-
derbezoekjes verder. We hebben nu 
ongeveer vijftien verschillende kin-
deren opgevangen. En het is nooit 
meer zo perfect gegaan als die eer-
ste keer.

Als ik met het kindje op de arm bin-
nenkwam, is me wel eens verweten 

dat ik zo hebberig overkwam. Ook 
heeft een vader eens geklaagd bij 
de gezinsvoogd dat het kind nooit 
nieuwe kleren aan had. En toen ik 
een keer belangstellend vroeg hoe 
het met moeder ging, bitste ze me 
toe dat ze er nu voor haar kind was 
en niet om met mij te babbelen.
‘Wat praat dat mens raar,’ merkte 
een vader een keer op tegen de 
pleegzorgbegeleider toen hij mij 
niet onmiddellijk verstond.
Ach, ik kan er nu wel om lachen. 
Ik heb het maar losgelaten om het 
perfect te willen doen. Ik luister, 
en probeer me keer op keer te ver-
plaatsen in die ouders die ondanks 
al hun onmacht, boosheid, verdriet 
en frustratie toch maar gekomen 
zijn om hun kind op te zoeken.

Ik weet in elk geval zeker dat ík die 
goedwillende pleegouders, bij een 
ontmoeting, niet gelijk zou omarmen 
als ik in hun schoenen zou staan.’

15

Tamara: ‘Als pleegouder 
deel je een pleegkind met  
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de ouders’
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‘De eerste keer wilde ik het zo graag 
perfect doen. Dat is een beetje de 
aard van het beestje, ik had in de 
pleegzorgcursus begrepen hoe 
belangrijk details kunnen zijn bij het 
oudercontact. De allereerste keer 
ging dan ook heel goed, ik kan niet 
anders zeggen.

Ik had goed over de situatie nage-
dacht. Ik schatte in dat onze pleeg-
zoon van twee onmiddellijk op de 
grote vrachtauto in de speelkamer 
zou afstevenen, en zijn moeder pijn-
lijk over het hoofd zou zien. Ze had 
hem een half jaar niet gezien. Ik nam 
hem daarom op de arm bij binnen-
komst, zodat ze op ooghoogte con-
tact konden maken. Zo kon hij ook 
gemakkelijk zijn tekening geven die 
hij speciaal voor mama gemaakt 
had. Dat liep volgens plan, zijn 
moeder was blij verrast toen hij de 
broek en het shirtje aan had dat ze 
drie maanden geleden via de gezins-

voogd van de jeugdbescherming 
had gegeven. Het was aan de krap-
pe kant, maar ’t was wel haar kle-
dingkeus. Nadat moeder haar zoon 
verwelkomd had, genoot ze volop 
van de aandacht die ze voor zichzelf 
opeiste. Onze pleegzoon vermaakte 
zich gelukkig volop met de inmiddels 
ontdekte vrachtwagen. Met wat  
stimulans maakte moeder uiteindelijk 
toch ook heel leuk contact met haar 
manneke. Ze genoten daar beiden 
zichtbaar van. Bij het afscheid zei 
moeder tegen me: ‘Ik ben blij dat hij 
bij u is, want u praat zo lief,’ waarbij 
ze doelde op mijn Limburgse accent. 
Enfin, we zijn inmiddels heel wat  
ouderbezoekjes verder. We hebben 
nu ongeveer vijftien verschillende 
kinderen opgevangen. En het is 
nooit meer zo perfect gegaan als die 
eerste keer.

Als ik met het kindje op de arm bin-
nenkwam, is me wel eens verweten 

dat ik zo hebberig overkwam. Ook 
heeft een vader eens geklaagd bij 
de gezinsvoogd dat het kind nooit 
nieuwe kleren aan had. En toen ik 
een keer belangstellend vroeg hoe 
het met moeder ging, bitste ze me 
toe dat ze er nu voor haar kind was 
en niet om met mij te babbelen. 
‘Wat praat dat mens raar,’ merkte 
een vader een keer op tegen de 
pleegzorgbegeleider toen hij mij 
niet onmiddellijk verstond. Ach, ik 
kan er nu wel om lachen. Ik heb het 
maar losgelaten om het perfect te 
willen doen. Ik luister, en probeer 
me keer op keer te verplaatsen in 
die ouders die ondanks al hun on-
macht, boosheid, verdriet en frus-
tratie toch maar gekomen zijn om 
hun kind op te zoeken.

Ik weet in elk geval zeker dat ík die 
goedwillende pleegouders, bij een 
ontmoeting, niet gelijk zou omarmen 
als ik in hun schoenen zou staan.’
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‘In de moslimcultuur is het niet gebruikelijk om pleegkinderen te 
hebben. De meeste islamitische mensen die ik ken vinden dat de 
verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de kinderen bij de ouders 
ligt en niet bij iemand anders.’ Maar wat nou als iedereen zó zou 
redeneren? Dan zou Imane (een Marokkaans meisje van drie jaar oud), 
vast niet zo’n fi jn huis hebben gehad als ze nu heeft, in de provincie 
Utrecht bij het gezin van Karima Enahachi en haar man Jamal.
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Karima spreekt vlekkeloos Nederlands. Logisch, 
gezien het feit dat ze al meer dan dertig jaar in 
Nederland woont. Haar man werkt, zij verzorgt 
het huishouden. ‘Jamal spreekt even goed 
Nederlands als ik’, zegt ze. Net als Karima 
emigreerde Jamal in zijn kindertijd van Marokko 
naar Nederland, om hier vervolgens nooit meer 
weg te gaan. Met elkaar spreken ze Nederlands, 
net als met hun twee zoons Yassine van 12 en 
Hichram van 10 jaar. De twee moslims voeden 
hun kinderen op volgens het islamitische 
geloof. In huize Enahachi wordt het einde van 
de Ramadan gevierd, en niet Kerstmis.

‘Ik weet niet of wij meer westers zijn dan andere 
islamitische gezinnen’, zegt Karima. ‘Niet méér 
dan andere ouders in de buurt of op school, in 
ieder geval. Vraag je dit omdat wij een pleegkind 
hebben? Ik vind dat pleegkinderen juíst in onze 
cultuur horen: de profeet Mohamed (vzmh) is als 
kind toch ook grootgebracht door zijn voedster 
Halima? Zij was dan toch zijn pleegmoeder?’ 
Karima zegt dat haar pleegmoederschap niets 
te maken heeft met haar geloof. ‘Binnen de 
islam is het prijzenswaardig om goed voor 
kinderen te zorgen en genegenheid aan hen te 
tonen. Net als naastenliefde en genade. Maar 
daarom wilde ik geen pleegmoeder worden. 
Iémand moet de hulp gewoon aanbieden, want 
je mag kinderen niet aan hun lot overlaten. Dat 
vind ik als moeder, en niet als moslima.’

De 40-jarige pleegmoeder kwam in aanraking 
met pleegzorg nadat een van haar zoons vertelde 
over een klasgenootje, wiens ouders zulke 
problemen hadden dat hij bij een pleeggezin 
moest gaan wonen. ‘Dat was een Marokkaanse 
jongen die bij een Nederlands pleeggezin 
terecht kwam. Prachtig natuurlijk dat hij 

daardoor op school kon blijven en zijn vriendjes 
kon blijven zien, maar het leven zoals hij thuis 
gewend was, was heel anders. De gewoontes, 
het eten, de taal, de godsdienstbeleving, de 
gewone dagelijkse dingen: voor een kind uit een 
andere cultuur is het nog moeilijker om bij een 
pleeggezin te gaan wonen, dan voor iemand die 
dezelfde cultuur heeft.’ 

Op school sprak ze met de leraar, die 
haar vertelde dat er weliswaar allochtone 
pleegouders zijn, maar dat deze niet in de buurt 
van hun school woonden. In het belang van 
het kind koos men er daarom voor om zoveel 
mogelijk andere zaken vertrouwd te houden. 
Karima: ‘Dat begreep ik, maar tegelijkertijd 
kon ik me voorstellen dat er ook behoefte was 
aan islamitische pleegouders. Ik heb me toen 
aangemeld.’

Toen  de  pleegzorgorganisatie  opvang  voor 
Imane zocht, stonden Karima en Jamal al lang 
ingeschreven als pleegouders. Ook Imanes 
ouders vonden het belangrijk dat hun dochtertje 
bij een islamitisch gezin zou gaan wonen.’Maar 
ook als het een Nederlands kind was geweest, 
hadden we haar met liefde opgevangen’, denkt 
Karima. 

Met Imane gaat het intussen heel goed. Door 
haar plek als jongste in het gezin kan zij zich 
in haar eigen tempo ontwikkelen. Door alles 
wat ze heeft meegemaakt heeft Imane een 
ontwikkelingsachterstand, maar deze haalt 
ze snel in. En haar twee grote pleegbroers? 
Die zijn zó dol op haar dat ze spreken over 
‘hun zusje’.

Karima: 
moslima én pleegmoeder
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‘In de moslimcultuur is het niet gebruikelijk om pleegkinderen te 
hebben. De meeste islamitische mensen die ik ken vinden dat de 
verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de kinderen bij de ouders 
ligt en niet bij iemand anders.’ Maar wat nou als iedereen zó zou 
redeneren? Dan zou Imane (een Marokkaans meisje van drie jaar oud), 
vast niet zo’n fi jn huis hebben gehad als ze nu heeft, in de provincie 
Utrecht bij het gezin van Karima Enahachi en haar man Jamal.
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PLEEGKINDEREN:

•  Het betreft ongeveer evenveel meisjes als jongens;
• 35% zit op de basisschool;
• 32% van de kinderen is onder de vijf jaar;

• 15% is tussen de twaalf en veertien jaar;
• 17% is vijftien jaar of ouder.
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Kees roert in zijn koffi e en wijst op 
de – ietwat rommelige – huiskamer 
in een eengezinswoning in Gouda. 
Pantoffeltjes op de bank, een judo-
diploma aan de muur, inlineskates, 
een voetbalplaatjesalbum en een 
monopolyspel dat nog afgemaakt 
moet worden. ‘Hierom gaat het’, 
zegt Kees. ‘Een thuis voor een kind, 
een plek waar hij zichzelf kan zijn. 
Net als wij.’

‘Weet je, in de pleegzorg is maar 
één zaak belangrijk: het kind. Men-
sen realiseren zich niet altijd dat er 

echt wel iets met een thuissituatie 
aan de hand moet zijn, wil het zo ver 
komen dat een kind naar een pleeg-
gezin gaat. Dat weet ik nu, door de 
verhalen van Robert, en door alles 
wat ik heb gehoord tijdens de trai-
ningsavonden voor het pleegouder-
schap. Het maakte mijn drive om 
voor een kind te zorgen alleen maar 
groter’, aldus de pleegvader die 
tijdens de schooltijden van Robert 
parttime personeelsfunctionaris is.

‘We hebben altijd al kinderen willen 
hebben. Maar in de praktijk moeten 

Robert is thuis bij 
Kees en Bart-Jan

‘Of ik het bijzonder vind dat twee mannen voor een kind 
mogen zorgen? Hallo, het is 2015 hoor.’ Kees van Dam (34) 
zorgt sinds mei 2013 samen met zijn vriend Bart-Jan (42) 
fulltime voor de elfjarige Robert.’Geef mij één reden waarom 
homo’s minder goed voor een kind kunnen zorgen dan een 
heterostel.’ 

Oók als homo kun je pleegouder worden.
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PLEEGZORG 
IN NEDERLAND 

•  Jaarlijks wonen ruim 
21.500 kinderen voor 
korte of langere tijd bij 
pleegouders;

•  Er zijn circa 16.500 pleeg-
gezinnen in ons land.
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we daarvoor aan zóveel regels voldoen, dat de behoefte 
aan een draagmoeder of om te adopteren vanzelf ver-
dween. Via een ander stel hoorden we dat de drempel 
om pleegouder te worden lager is. Ik wist eigenlijk hele-
maal niet wat een pleegkind was. Om eerlijk te zijn dacht 
ik dat dat het kind was van een man of vrouw waarmee 
je een relatie kreeg. Maar goed, we zijn ons daarin gaan 
verdiepen en ontdekten dat je óók als homo pleegouder 
kunt worden.’

Gelukkig voor pleegkinderen maakt de overheid namelijk 
geen onderscheid tussen de geaardheid of het geslacht 
van pleegouders. De ouder(s) worden betrokken bij de 
keuze van een pleeggezin en zouden bezwaar kunnen 
hebben tegen een verblijf bij homoseksuele pleegou-
ders, maar in het geval van Kees en Bart-Jan was daar-
van geen sprake. ‘Roberts moeder maakte het niets uit’, 
zegt Kees. ‘En de verblijfplaats van Roberts vader is al 
jaren onbekend. Hij speelde geen rol in de beslissing. Bij 
de eerste kennismaking met Robert was het spannend 
hoe hij op ons zou reageren. Hij vond het vooral gezellig 
dat we spelletjes hadden klaargezet. Dat wij twee man-
nen zijn dat was voor hem onbelangrijk.’ 

Dan mengt Bart-Jan zich in het gesprek. De werktuig-
bouwkundige zegt dat hij blij is met de rol die hij heeft. 
‘Ik weet al heel lang dat ik homo ben, en heb altijd rond-
gelopen met het idee dat ik daarom geen kinderen kon 
opvoeden. Dat beschouwde ik altijd als een gemis. Met 
Robert erbij is ons leven heel anders geworden: het is 
veel meer gericht op huiselijkheid en samen dingen on-
dernemen. Ik vind het simpelweg prachtig om Robert 
te helpen met zijn huiswerk, en om met hem te voetbal-
len. Ik geniet van alles, gewoon van het feit dat hij er is. 
Zoals iedere ouder dat, denk ik, met zijn kind heeft. Als 
het goed is tenminste.’ 
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Jaarlijks wonen ruim 21.500 kinderen voor korte of 
langere tijd bij pleegouders. Vaak wonen ze in een 
pleeggezin, omdat de kinderrechter heeft besloten  
dat een onder toezichtstelling en een uithuisplaatsing 
nodig zijn. Een gezinsvoogd is verantwoordelijk voor 
de uitvoer van een door de kinderrechter opgelegde 
maatregel. Rita Dalfsen, gezinsvoogd vertelt over haar 
werk en ervaring met pleegzorg.



Wat doet een gezinsvoogd als 
de kinderrechter toestemming 
geeft voor een uithuisplaatsing? 
‘Dan overlegt de gezinsvoogd met 
zijn teamleider en een gedragswe-
tenschapper welke vorm van op-
vang het beste past bij het kind. Bij 
voorkeur kiezen wij voor pleegzorg, 
omdat het wonen in een gezinssitu-
atie het dichtst bij de situatie blijft 
die het kind gewend is. Wil een 
pleegkind goed functioneren, dan 
is de gezinssamenstelling en de 
leeftijd van de eigen kinderen ook 
van belang, omdat anders onder-
linge concurrentie kan ontstaan.

Voor het kind is het verder heel be-
langrijk dat ouders toestemming 
geven om in een pleeggezin te wo-
nen. Kinderen blijven namelijk loy-
aal aan ouders en hebben daarom 
de ruimte nodig om zich ergens 
anders te kunnen ontwikkelen. Als 
ouders niet achter plaatsing in een 
pleeggezin staan, kun je het schud-
den. Dan moet je aan andere mo-
gelijkheden, bijvoorbeeld een leef-
groep, denken.’

De jeugdzorg kent twee vormen 
van hulpverlening: vrijwillige en 
de niet-vrijwillige hulpverlening. 
Waarin is de rol van de gezins-
voogd anders dan die van een 
vrijwillige hulpverlener?
‘Ik zet veel meer de lijn uit. Ik ben 
meer de regisseur, de strateeg van 
de hulpverlening. Als gezinsvoogd 
bepaal ik de doelen waaraan ge-
werkt wordt. Vaak vinden pleegou-
ders dat ook wel prettig, omdat ze 
bij minder leuke dingen naar ons 
kunnen verwijzen. Bij een vrijwillige 
plaatsing in een pleeggezin ligt de 
verantwoordelijkheid veel meer bij 
de ouders en de pleegouders. Die 
komen er vaak zelf wel uit welke 
school er bezocht wordt of hoe de 
bezoekregeling eruit moet zien. Je 
bemoeit je daar als hulpverlener 
minder mee.’ 

Meer dan tweederde van het aan-
tal pleegzorgplaatsingen vindt 
plaats door de uitvoer van een 
kinderbeschermingsmaatregel. 
Is een pleegzorgplaatsing niet 
veel moeilijker als het om een ge-
dwongen uithuisplaatsing gaat? 
‘De spanning die je voelt bij ouders 
is dat ze het niet kunnen accepte-
ren, of het heel moeilijk vinden, dat 
zij niet voor hun kinderen mogen of 
kunnen zorgen. Wat uiteraard heel 
logisch en begrijpelijk is. Zij moe-
ten de dagelijkse opvoeding uit 
handen geven aan pleegouders die 
wel voor hun kind mogen en kunnen 
zorgen. De grootste valkuil voor 
pleegouders is dat ze de perfecte 
ouder willen zijn. Voor de hechting 
en ontwikkeling van het pleegkind 
is het zeer belangrijk dat pleegou-
ders de ouders van een pleegkind 
in hun waarde laten, ongeacht de 
reden van de uithuisplaatsing.’

Jij ontmoet natuurlijk veel pleeg-
gezinnen. Wat voor type men-
sen zijn (aspirant-)pleegouders 
eigenlijk? 
‘Het zijn mensen die vanuit een over-
tuiging of ideëel doel zorg willen 
bieden aan kinderen die niet meer 
thuis kunnen wonen. Vaak hebben 
ze zelf gemerkt hoe moeilijk het 
is om kinderen op te voeden. De 
pleegouders die ik ontmoet, heb-
ben een heel ruim hart, zijn nuchter 
en fl exibel en hebben veel voor een 
pleegkind over. Je moet bedenken 
dat die pleegouders een deel van 
hun privéleven opgeven. Naast de 
opvang van een pleegkind, krijg je 
natuurlijk ook de ouders erbij.’

‘We houden er allemaal rekening 
mee dat het moeilijk kan zijn’

21
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Deborah (17) woont bij haar ouders 
en studeert aan de School voor 
Recreatie. Haar pleegzus Saskia (14) 
woont vanaf dat ze negen maanden 
was, in het gezin van Deborah.

Deborah: ‘Onze ouders hebben on-
langs een lijst gemaakt met foto’s 
van de kinderen die bij ons wonen 
en hebben gewoond. We hebben 
er 24 geteld die voor een lange of 

korte tijd bij ons zijn opgenomen, 
ook baby’s.’ Deborah heeft het al-
tijd prima gevonden en weet niet 
anders. Ze zijn er gewoon. ‘Nu 
heb ik vijf pleegzussen en Saskia is 
daarvan de oudste. Ik kan goed met 
haar opschieten. Als we onenigheid 
hebben, is dat van korte duur. We 
trekken wel minder met elkaar op 
omdat ik druk ben met school en 
met mijn vriend.’

Saskia ervaart dat ook zo. Ze merkt 
niet dat ze een ‘pleegkind’ is. Wan-
neer anderen vragen hoe het zit, 
vertelt ze daar gemakkelijk over. 
‘Dat werkt het beste. Ik merk niet 
dat anderen me daarom anders 
vinden. Ik leg het uit en het is goed. 
Vrienden vertel je wel meer.’

Pleegzussen
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Ze durft best boos te zijn op haar 
pleegouders zonder bang te zijn 
dat ze niet meer bij hen zou mogen 
wonen.

Deborah vindt het moeilijk, wanneer 
er ouders op bezoek komen waar-
van ze weet dat die haar pleeg-
zussen hebben mishandeld. ‘Ik 
weet dat die ouders zelf vaak ook 
mishandeld zijn, maar juist daarom 

maak ik me er boos over. Ze moeten 
beter weten. Ik wil mijn pleegzussen 
beschermen tegen nog meer nare 
dingen.’ Saskia begrijpt wel dat 
Deborah dat zo vindt. Maar het 
zijn wel haar vader en moeder. 
Hoe graag ze ook in het pleegge-
zin woont, toch zou ze willen weten 
hoe het zou zijn om bij haar ouders 
te wonen. ‘Dat wil toch iedereen het 
liefst. Hoe zou het zijn wanneer ik op 
een morgen bij mijn moeder wakker 
wordt? Ik weet wel dat het niet kan, 
maar ik kan er wel over fantaseren. 
Mijn broer woonde eerst ook hier. 
Toen er problemen kwamen, merk-
ten we dat hij hier niet meer wilde 
zijn. Dat was gek. Eerst word je van 
je moeder weggehaald omdat ze 
niet voor je kan zorgen en dan la-
ten ze hem daar wonen. Toen het 
bij mijn moeder ook niet goed ging, 
is hij naar een leefgroep gegaan. Ik 
heb nog een broertje van drie jaar. 
Ik vraag me af of mijn moeder echt 
veranderd is en goed genoeg voor 
hem kan zorgen.

Mijn vader zou ik beter willen leren 
kennen. Zou hij trots op me zijn? Als 
we bij elkaar zijn praten we daar niet 
over. Ik ben dan blij dat hij er weer 
eens is, want het is heel moeilijk voor 
hem om afspraken te onthouden. 
Ik vind dat ze me goed helpen om 
contact te blijven houden met mijn 
moeder en mijn broer, die nu ver 
weg wonen. Het lukt ze ook steeds 

om mijn vader op te sporen, zodat 
ik hem kan zien. Mijn pleegouders 
noem ik papa en mama, maar ik heb 
ook mijn eigen familie. Misschien 
dat ik ook mijn ooms en tantes nog 
eens mag ontmoeten. Nu ik ouder 
ben, denk ik daar vaker aan. Op wie 
lijk ik het meest?’

Deborah vond de periode met de 
broer van Saskia een nare periode. 
‘Er was veel ruzie in huis en ik vond 
het verschrikkelijk voor mijn ouders. 
Ze wilden het beste voor hem en dat 
zag hij niet.’ Deborah en Saskia zijn 
het er over eens: als je niet graag 
in een pleeggezin wilt wonen, houdt 
het gewoon op. Daar doet niemand 
wat aan.
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COLOFON
Dit is een uitgave van Pleegzorg Nederland, geactualiseerde 5e druk november 2018. Met dank aan alle 
pleegouders, ouders, kinderen, jongeren en medewerkers uit de pleegzorg en de jeugdzorg die een bijdrage 
hebben geleverd in de vorm van een (persoonlijk) verhaal, interview of beeld. Om privacyredenen is een 
aantal namen gefingeerd en staan de afgebeelde personen model voor de in de tekst genoemde personen.

CONTACT
Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van (regionale) pleegzorgorganisaties. 
Kijk voor meer informatie op www.pleegzorg.nl of mail naar info@pleegzorg.nl. 
Of bel direct met de pleegzorgorganisatie in je gemeente. 
Deze vind je op: www.pleegzorg.nl/pleegzorgorganisaties/. 
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