
Pleegzorg 
Beschrijving   

Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging 
van de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van 
het pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling. Het uitgangspunt van 
pleegzorg is dat de jeugdige indien mogelijk weer bij zijn of haar ouders gaat wonen. De 
mogelijkheden hiervoor worden voor ieder pleegkind afgewogen. Als terugkeer naar huis niet 
mogelijk is biedt pleegzorg een permanent vervangende opvoedingssituatie en wordt er gewerkt aan 
een goede relaties tussen ouders, pleegouders en pleegkind. Pleegouders kunnen in het sociale 
netwerk van het pleegkind en de ouders worden gezocht. Behalve familie behoren ook bekenden 
daartoe. Deze vorm van pleegzorg wordt ook wel ‘netwerkpleegzorg’ genoemd. Daarnaast zijn er 
geregistreerde pleegouders, ook wel ‘bestandspleegouders’ genoemd. 
Er zijn drie varianten binnen pleegzorg: Pleegzorg Plus, Pleegzorg Basis, Pleegzorg Voogdij.  

1. Pleegzorg Plus 
De ontwikkel- en/of gedragsproblemen van het pleegkind zijn dermate ernstig dat pleegouders 
en/of pleegkinderen intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben, teneinde breakdown 
of een residentiele plaatsing te voorkomen. De contacten met ouders dienen in sommige 
gevallen onder begeleiding van de hulpverlener plaats te vinden, vanwege 
ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid.   
2. Pleegzorg Basis 
Pleegouders, pleegkinderen en ouders krijgen standaard begeleiding, teneinde de ontwikkeling 
van het pleegkind en contacten onderling optimaal te laten verlopen.  
3. Pleegzorg Voogdij 
Pleegouders hebben voogdij over het pleegkind. Doorgaans is er geen intensieve 
begeleidingsbehoefte aan de orde. 

De toegang dient bij inzet van het arrangement pleegzorg samen met cliënt/ouders en aanbieder af 
te spreken welke intensiteit en duur de pleegzorg waarschijnlijk heeft, zodat het aantal etmalen 
ingeschat kunnen worden. Deze afspraak dient aan te sluiten bij de doelstellingen die vastgelegd zijn 
in het ondersteuningsplan (1G1P1R) 

Doel 

Het doel van een pleegzorgplaatsing is het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie,  
waarin het pleegkind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden. Dit kan  
zowel tijdelijk zijn (om een terugplaatsing naar huis te onderzoeken en/of mogelijk te maken) als  
ook permanent (indien terugplaatsing niet mogelijk is). Idealiter ontwikkelt het pleegkind zich in  
het pleeggezin zoals men zou mogen verwachten van een jeugdige op zijn leeftijd.  
Zowel bij een tijdelijke als een permanente uithuisplaatsing wordt er gewerkt aan een positieve relatie 
tussen ouders, pleegouders en pleegkind.  

Doelgroep 

In pleegzorg verblijven jeugdigen die om verschillende kind- en/of gezinsgerelateerde redenen (zoals 
ernstige gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen) tijdelijk of langdurig niet bij de 
eigen ouder(s) kunnen opgroeien, maar wel kunnen functioneren in een gezinssituatie (m.a.w. geen 
behandelsetting behoeven). 

Functieniveau medewerker 
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Inzet (duur/intensiteit)  

Een pleegzorgplaatsing kan tijdelijk zijn of langdurend, afhankelijk van de hulpvraag.  
Bij Pleegzorg Plus is er sprake van gemiddeld wekelijks contact . 
Bij Pleegzorg Basis is er sprake van gemiddeld tweemaandelijks contact  
Bij Pleegzorg Voogdij is er sprake van gemiddeld halfjaarlijks contact. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kenmerken 

•  De ontwikkeling van het pleegkind volgen en stimuleren 
•  Samenwerking ouders, pleegkind, pleegouders en hulpverlener 
•  Beslissen over het perspectief van het kind 
Notabene: pleegouders ontvangen een wettelijk vastgestelde dagvergoeding 
Bijzondere kosten t.b.v. pleegkind kunnen vergoed worden via zorgaanbieder. Deze zijn 
meegenomen in het pleegzorgtarief dat de zorgaanbieder ontvangt. 

 


