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Inleiding 
 

In het kader van het kwaliteitsbeleid en de effectmeting heeft Jeugdformaat in mei 2016 de tevredenheid onder 

pleegouders gemeten. De vorige metingen van tevredenheid van pleegouders vonden plaats in 2012 en 2014, beide 

keren met de P-toets. Dit keer is in overleg met de Pleegouderraad (POR) gekozen voor een nieuwe lijst, die 

samengesteld is uit items uit bestaande instrumenten (VOTP, van Holen & Vanderfaeillie, 2009; 

Ondersteuningsbehoefte van pleegouders, Gardenier, Visscher, & Huisman, 2015), aangevuld met enkele zelf 

geformuleerde items. De resultaten van de huidige meting kunnen daardoor  minder goed vergeleken worden met die 

uit de vorige peilingen, maar de vragen sluiten hopelijk wel beter aan bij de onderwerpen die bij pleegouders zelf 

leven.  

Methode 

Instrument 

De nieuwe vragenlijst meet de tevredenheid over de pleegzorgaanbieder bij pleegouders, en peilt de behoefte aan 

extra informatie en/of trainingen. De lijst bestaat uit 49 items, verdeeld over de volgende onderwerpen: 

- Achtergrondinformatie 

- Problematiek pleegkinderen 

- Ervaring met hulpverleners 

- Zelfvertrouwen en tervredenheid over het pleegouderschap 

- Knelpunten m.b.t. het pleegouderschap 

- Bekendheid met regels en rechten 

- Trainingen en cursussen (gebruik & tevredenheid) 

- Informatie/sociale media 

 

De stellingen kunnen worden beantwoord op een 5 puntsschaal, waarop pleegouders kunnen aangeven in hoeverre 

zij het eens zijn met de uitspraken. (van 1=helemaal niet mee eens tot 5=helemaal mee eens)
1
. De lijst bevat ook een 

aantal open vragen of ruimte voor toelichting. De antwoorden hierop zijn achteraf gelabeld, zodat beschreven kon 

worden wat meest genoemde thema’s of onderwerpen zijn.  

Respons 

In mei van 2016 zijn 1082 pleeggezinnen benaderd met het verzoek de Pleegoudertevredenheidslijst in te vullen. Van 

1010 was een geldig e-mail adres bekend. Zij kregen via de mail een uitnodiging de lijst online in te vullen. Daarvan 

hebben 397 mensen de lijst ingevuld (een respons van 39,3%). De overige 72 gezinnen kregen de lijst op papier 

toegestuurd. Daarvan hebben slechts 10 mensen de lijst ingevuld teruggestuurd (een respons van 13,9%). In totaal 

komt de respons daarmee op 37,6%, hetgeen vergelijkbaar is met de respons uit 2014. Soms zijn niet alle vragen 

beantwoord. Het aantal volledig ingevulde lijsten is 365. Circa 10% is dus gestopt voor het einde van de lijst bereikt 

was.  

Participanten  

Het merendeel van de vragenlijsten (65,5%) is door pleegmoeders ingevuld, 16,7% door pleegvaders, 10,4% door 

pleegvader en -moeder samen, en 7,4% ‘anders’ (bijvoorbeeld oma/opa’s -die ook vaak weekend of voltijds 

pleegouders zijn-, weekendpleegouder(s), beide pleegmoeders of beide pleegvaders). (NB Deze vraag stond – 

                                                           
1 Vorige jaren gebruikten we een 4-puntsschaal (in de P-toets), maar op verzoek van de POR is nu voor een 5-punts schaal 

gekozen.  
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samen met een aantal andere algemene vragen- aan het eind van de vragenlijst. Daarom is deze vraag niet door 

iedereen ingevuld. Van ruim 10% weten we niet wie de lijst heeft ingevuld. Zie figuur 1. 

 

 
Figuur 1: Type informant 

 
Figuur 2: Type pleegzorg 

Door een fout in de enquête konden mensen hier per ongeluk maar 1 type pleegzorg kiezen, terwijl er vaak sprake is 

van meerdere vormen van pleegzorg binnen een pleeggezin. Toch hebben de meeste mensen wel een keuze 

gemaakt, zie figuur 2. Deze verdeling komt in grote lijnen overeen met de verdeling van onze totale groep 

pleegouders over de diverse typen pleegzorg. 

 

 

Figuur 3: Aantal jaren pleegouderschap 

 

Gemiddeld (grofweg berekend, i.v.m. de categorieën) is het aantal jaren pleegouderschap: 6,3. Ongeveer 18% is al 

langer dan 10 jaar pleegouder. Het aantal pleegkinderen dat men in totaal heeft gehad varieert enorm, van 0 tot 96 (!). 

Gemiddeld gaat het om 3,9 kinderen. Wanneer we dit onderverdelen naar type pleegzorg zien we dat – niet geheel 
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onverwacht - mensen die crisis of kortdurende pleegzorg bieden het grootste aantal pleegkinderen hebben gehad, zie 

tabel 1.  

Tabel 1: Gemiddeld aantal pleegkinderen tot nu toe verdeeld naar type pleegzorg  

Type pleegzorg Gemiddeld aantal pleegkinderen dat 

men in totaal heeft gehad 

N 

Deeltijd pleegzorg; het kind is in weekenden, enkele 

dagen per week en/of in vakanties bij ons 
2,50 76 

Crisis of kortdurende pleegzorg 10,05 43 

Langdurige pleegzorg 3,01 209 

Pleegoudervoogdij 4,73 37 

Totaal 3,91 365* 

* Niet ingevuld door 42 respondenten 

 

 

Figuur 4: Hoe ervaren? (zelfbeoordeling)  

De meeste pleegouders geven zichzelf een 7 of een 8 waar het gaat om de mate van ervaring. De gemiddelde 

beoordeling van de mate van ervaring is een 7.   

 

Figuur 5: Samenstelling van het pleeggezin – pleegkinderen, eigen kinderen 
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In de gezinnen waar dit voor was ingevuld (zo’n 90% van alle lijsten) woont in de meeste (59,2%) pleeggezinnen 1 

pleegkind op het moment van invullen van de lijst. Ongeveer de helft heeft daarnaast inwonende eigen kinderen. We 

hebben ook naar de combinaties gekeken, en daaruit blijkt: de meeste mensen die ook eigen thuiswonende kinderen 

hebben hebben één (64,5%) of twee (18%) pleegkinderen. 

Resultaten 

Problematiek pleegkinderen 

 

Figuur 6 Gedragsproblemen 

 

Figuur 7: type problemen 

 

Bijna 80% van de pleegouders ervaart wel eens gedragsproblemen bij hun pleegkinderen. Meestal gelukkig slechts 

‘een beetje’, maar bij zo´n 35% gaat het om ‘redelijk veel’ of ‘heel veel’ gedragsproblemen. Figuur 7 laat zien welke 

soorten problemen er zoal spelen bij de pleegkinderen. Hechtingsproblematiek en trauma’s worden het vaakst 

genoemd. Ook is er (inderdaad) vaak sprake van gedragsproblemen, loyaliteitsproblemen, en 
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Problemen omtrent de seksuele ontwikkeling

Geen van bovenstaande

Is er bij (één van) uw pleegkind(eren) sprake van onderstaande 
problematiek, en zo ja, welke?  

(meerdere antwoorden mogelijk) (N=372) 
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communicatieproblemen met de biologische ouders. Wanneer we deze resultaten in samenhang met de mate van 

ervaring van de deelnemende pleegouders bekijken (figuur 8), zien we dat mensen die meer probleemgedrag bij hun 

pleegkind(eren) rapporteren zichzelf gemiddeld meer ervaren vinden als pleegouder. Mogelijk hebben ze meer 

gelegenheid gehad om probleemgedrag tegen te komen, of ze zijn er in de loop van de tijd anders naar gaan kijken. 

Een derde mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat als mensen zichzelf sterker als ‘ervaren’ bestempelen als ze meer 

lastige situaties hebben weten te doorstaan met hun pleegkind(eren).  

 
Figuur 8: Samenhang tussen mate van ervaring als pleegouder en hoeveelheid ervaren probleemgedrag 

 

Ervaring met hulpverleners en het pleegouderschap 

Pleegouders hebben in de enquête een groot aantal vragen beantwoord over hun ervaringen met de 

pleegzorgbegeleiders en het pleegouderschap in het algemeen. Deze zijn onder te verdelen in een aantal thema’s, te 

weten: het contact met de pleegzorgbegeleider, het vertrouwen in hun deskundigheid, duidelijkheid in de 

communicatie, informatie en afspraken, de mate waarin zij zich betrokken voelen bij de hulp, het vertrouwen en het 

plezier in hun pleegouderschap, en eventuele knelpunten. 

De figuren 9 t/m 14 geven per thema de gemiddelde scores op de bijbehorende vragen. De minimale score is een 1 

(helemaal niet mee eens) en de maximale een 5 (helemaal mee eens). Door de antwoorden per thema samen te 

voegen is snel te zien welke aspecten van dat onderwerp positiever beoordeeld/ervaren worden, en welke wat minder 

positief. In bijlage 1 kunt u per vraag zien hoe de verdeling van de antwoorden per vraag was. Dat geeft wat meer 

informatie dan de gemiddelden alleen. 

 
Figuur 9: Bejegening en contact 
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pleegzorgbegeleider.

Mijn pleegzorgbegeleider is er voor me wanneer ik
zorgen heb als pleegouder.

Mijn pleegzorgbegeleider respecteert mijn mening
over de pleegkinderen in ons gezin.

Mijn pleegzorgbegeleider toont waardering voor mij
als pleegouder.

Ervaringen met hulpverlener: Bejegening / contact 
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Over het algemeen wordt (net als in de vorige metingen) het contact met en de bejegening door de 

pleegzorgbegeleider zeer positief beoordeeld. Men voelt zich gewaardeerd, gerespecteerd, en er is voldoende contact 

of gelegenheid tot contact. Het minst positief wordt ervaren de mate waarin de pleegouder zich als een gelijke 

behandeld voelt. Mogelijk heeft met name het zinsdeel ‘als iemand met evenveel kennis als hij/zijzelf’ hierin een rol 

gespeeld. Het verschil in de rol van pleegzorgbegeleider en pleegouder is hier wellicht debet aan. Toch is een 

gemiddelde score boven 4 nog steeds een heel positieve beoordeling.  

  

Figuur 10: Duidelijkheid, informatie en afspraken 

 

Pleegouders vinden over het algemeen dat het duidelijk is wat van hen wordt verwacht, en dat ze de informatie krijgen 

die ze vragen. Ook geven ze aan zelf voldoende informatie te verstrekken richting de pleegzorgbegeleider als dat 

nodig is. De vraag over verantwoordelijkheid bij schoolactiviteiten en doktersbezoeken is iets minder algemeen 

positief beantwoord. Kennelijk komt dit (vrij specifieke) onderwerp net iets minder standaard aan bod in de 

gesprekken. Wanneer we kijken naar de spreiding van de antwoorden op dit onderwerp (zie bijlage 1, figuur 43), zien 

we dat relatief veel mensen kiezen voor een neutraal midden (score 3). Mogelijk is het onderwerp bij hen minder 

expliciet aan de orde geweest, maar ook niet echt ervaren als een gemist onderwerp. 

  

Het punt over informatie voorafgaand aan een plaatsing scoort duidelijk het laagst. Ook uit een open vraag aan het 

eind van de vragenlijst blijkt dit onderwerp regelmatig als problematisch ervaren te worden. Wanneer we in bijlage 1 

kijken naar de spreiding van de antwoorden op dit onderwerp (figuur 44), zien we dat ook daar circa een kwart van de 

scores aan de neutrale middencategorie gegeven zijn. Ongeveer de helft van de mensen geeft een positief antwoord 

op deze vraag, en een kwart negatief.  

 

Nader inzoomen op de groep die ontevreden is over de informatie die voorafgaand aan de plaatsing gedeeld is laat 

zien dat in deze groep gemiddeld meer probleemgedrag voorkomt bij de pleegkinderen. Het is begrijpelijk dat je pas 

ontevreden bent over de informatie vooraf over evt. problemen wanneer zich problemen voordoen. Op andere  

(achtergrond)kenmerken vinden we geen verschillen. 
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Ik geef mijn pleegzorgbegeleider voldoende informatie om
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Ervaringen met hulpverlener: Duidelijkheid, informatie en afspraken 
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Figuur 11: Vertrouwen in de deskundigheid 

Over het algemeen hebben pleegouders vertrouwen in de deskundigheid van de pleegzorgbegeleider. Het regelmatig 

onder vier ogen spreken van het pleegkind is een onderwerp dat eenheel specifieke afspraak betreft die gemaakt is 

over wat pleegzorgbegeleiders moeten doen. Mogelijk wordt de relatief lage score (mede) veroorzaakt doordat dit bij 

kinderen onder 4 jaar niet mogelijk is. De vragenlijst voorzag niet in de mogelijkheid om aan te geven dat dit niet van 

toepassing was omdat het betreffende pleegkind te jong was. Ook hebben we geen leeftijd van het pleegkind 

gevraagd. Een leerpunt voor een volgende keer. Daarnaast is het wel goed om deze afspraak nog eens te bespreken 

in de teams en werkbegeleiding.  

 

 

Figuur 12: Betrokkenheid in de hulp 

Ten opzichte van de vorige peiling (in 2014) is de mate waarin mensen aangeven zich betrokken te voelen bij het 

opstellen van het hulpverleningsplan beduidend verbeterd. Waar er twee jaar geleden 48% van de mensen aangaf het 

helemaal eens te zijn met deze stelling, was dit nu voor 55,8% van de mensen het geval (zie figuur 49 in bijlage 1), en 

dat terwijl we er in deze enquête een extra antwoordcategorie (neutraal) aan toe gevoegd hebben ten opzichte van de 

vorige meting. De mate waarin men inspraak ervaart bij het opstellen van het begeleidingsplan voor pleegouders is 

ongeveer gelijk gebleven aan die van de vorige meting.  
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Ervaringen met het pleegouderschap: Betrokkenheid bij de hulp 
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Figuur 13: Vertrouwen en plezier in het pleegouderschap 

De pleegouders die meededen aan deze meting geven vaak aan vooruitgang te zien bij de pleegkinderen, en zijn over 

het algemeen blij met wat het pleegouderschap hen brengt. Ook hebben ze vertrouwen in hun eigen kunnen en zijn 

ze tevreden over de matching. Omdat we eerder relatief veel onvrede tegenkwamen over de matching, bekijken we 

dat laatste punt nog even wat nader op de spreiding van de antwoorden (zie bijlage 1, figuur 54). Daaruit blijkt dat 

ongeveer driekwart hier positief op heeft gereageerd (waarvan ruim 60% het helemaal eens was met de stelling). 

18,6% koos een neutrale positie, en 7,2% geeft aan het niet eens te zijn met deze stelling.  

 

 

Figuur 14: Knelpunten 

NB: omdat deze laatste twee vragen omgekeerd geformuleerd zijn, betekent een lage score hierop dat weinig mensen 

het hiermee eens zijn, en dus bijvoorbeeld dat mensen gemiddeld weinig spijt hebben van het pleegouderschap. Bij 

de vraag ‘Ik overweeg wel eens om te stoppen’ waren de antwoordcategorieën ietwat afwijkend, ze liepen van nooit 

(1) tot zeer vaak (5).  

 

Ruim driekwart van de pleegouders geeft aan helemaal geen spijt te hebben van het pleegouderschap (zie ook bijlage 

1, figuur 55). Ruim 7% geeft aan het eens of helemaal eens te zijn met de spijt-stelling. De overige ruim 15% is  

neutraal of ‘het een beetje oneens’.  

 

Wanneer we kijken naar de spreiding van de antwoorden op de vraag naar het overwegen om te stoppen (zie figuur 

15) zien we dat de meeste mensen hebben geantwoord met ‘nooit’ of ‘zelden’. Toch is er een groep van tezamen 

ongeveer 22% die ‘soms’, ‘vaak’ of ‘zeer vaak’ heeft geantwoord. Voor deze mensen volgde nog een vervolgvraag, 

namelijk naar de factoren die daar eventueel een rol bij spelen.  Zie figuur 16.  Moeilijk gedrag van het pleegkind en-of 

moeizame relaties met de familie van het kind en/of de gezinsvoogd zijn het vaakst een probleem.  

 

De antwoorden zijn ook bekeken in relatie tot de verschillende vormen van pleegzorg. Dan is te zien dat mensen die 

crisispleegzorg bieden of kortdurende pleegzorg, het vaakst overwegen om te stoppen. Toch zijn de verschillen 

relatief klein. Zie figuur 17. 
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Figuur 15: Overwegen om te stoppen- spreiding van de antwoorden 

 

 

 

Figuur 16: Factoren stop-overweging 
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Figuur 17 Gemiddelde scores van de 4 vormen van pleegzorg op deze vraag.  

De scores lopen uiteen van 1 (niet/nooit)  tot 5 (zeer vaak) 

 

Regels en rechten 

 

Figuur 18a:  Regels & rechten, gemiddelde tevredenheid over de informatie 

 

Gemiddeld voelen de pleegouders zich voldoende geïnformeerd over de diverse onderwerpen. Het minst geldt dit 

voor de klachtenprocedure. Figuur 19b laat zien hoe de antwoorden op elk onderwerp verdeeld zijn. 

  

Figuur 18b: Regels & rechten: spreiding antwoorden 
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Wanneer we inzoomen op de mensen die aangeven onvoldoende geïnformeerd te zijn (de categorieën ‘helemaal niet 

eens’ en ‘een beetje oneens’) en hen vergelijken met de tevreden groep (‘een beetje mee eens’ en ‘helemaal mee 

eens’) op een aantal achtergrondkenmerken zien we geen verschillen in het aantal jaren ervaring, het aantal 

pleegkinderen dat ze al gehad hebben, en ook niet in de vorm van pleegzorg die ze bieden. Het enige waarin de 

mensen die hier minder tevreden over zijn verschillen van de groep die juist wel tevreden is over de informatie betreft 

de mate van gedragsproblemen bij hun pleegkinderen. De ontevreden groep heeft meer te maken met 

probleemgedrag dan de tevreden groep. Dit geldt voor alle onderwerpen uit bovenstaande vraag.  

 

Een mogelijke verklaring kan zijn dat er in geval van problemen meer noodzaak is aan goede informatie over 

regelingen, rechten en plichten van pleegouder en -kind, en de klachtenprocedure. En dat het in die groep dus eerder 

opvalt als dingen niet heel goed verlopen.   

 

Trainingen en cursussen  

De enquête bevatte ook een aantal vragen over trainingen en cursussen die pleegouders gevolgd hebben of zouden 

willen volgen. Aspecten die hierbij bevraagd zijn, zijn: het gebruik van het bestaande cursusaanbod, de ervaring 

hiermee,  eventueel belemmerende of stimulerende factoren voor het bijwonen van trainingen/thema-avonden, en 

wensen/behoeften op dit gebied. 

Gebruik van trainingen en cursussen: 

  

Figuur 19 Gebruik trainingen/cursussen (buiten de standaard trainingen)  

 

Figuur 20: Frequentie gevolgde trainingen 
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(Alleen de mensen die hiervoor 'ja' hadden ingevuld  (N=217))  
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Ruim de helft van de respondenten (52,5%) heeft naast de verplichte start trainingen wel eens een training, cursus of 

thema avond bijgewoond. Hiervan is dat voor ruim een derde (37%) langer geleden dan een jaar. De gevolgde 

trainingen hadden uiteenlopende onderwerpen. Het meest genoemde zijn thema’s als hechting en trauma. (zie figuur 

19). 

 

 

Figuur 21: Inhoud gevolgde trainingen 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan mensen die geen training of thema avond zeggen te hebben bijgewoond is de vraag voorgelegd wat hiervoor de 

redenen waren. Zie figuur 22 voor de antwoorden hierop. De meest genoemde reden is dat men de noodzaak niet 

ervaart (zelf genoeg kennis in huis heeft). Maar ook vaak genoemde redenen zijn praktisch van aard: tijdgebrek, of het 

tijdstip en/of de locatie van de trainingen zelf  komt niet handig uit. 
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Anders, namelijk:

Waar gingen deze trainingen/thema-avonden over?  
(meerdere antwoorden mogelijk) (N=213) 
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social media

Anders, namelijk (N=61): 
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Figuur 22: redenen waarom geen training gevolgd afgelopen 12 maanden. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is gevraagd waar mensen buiten trainingen en thema-avonden hun kennis vandaan halen als ze die nodig 

hebben ter ondersteuning van het pleegouderschap. Zie figuur 23 en 24. Internet, boeken, en medepleegouders 

worden het meest gebruikt als informatiebron. 

40,3% 

28,0% 

18,3% 

14,0% 

8,6% 

6,5% 

3,8% 

1,1% 

0,5% 

0,0% 

30,1% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring

Ik heb geen tijd om aan dergelijke activiteiten mee te
doen

Het tijdstip waarop de activiteiten worden
georganiseerd vind ik niet handig

De locatie waarop de activiteiten worden
georganiseerd vind ik niet handig

De onderwerpen spreken mij niet aan

Ik wist niet van het bestaan ervan

Ik twijfel aan de deskundigheid van organisaties
en/of deelnemers van dergelijke activiteiten

Ik schaam mij voor mijn vraag/probleem

Ik vind de reiskosten naar de training of thema-
avond te hoog

Ik twijfel aan de vertrouwelijkheid van organisaties
en/of deelnemers van dergelijke activiteiten
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Anders, namelijk: (N=56) 
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Figuur 23: Andere informatiebronnen? 

 

                                                                

 

Figuur 24: Uitwisseling kennis met andere pleegouders? 
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Figuur 25: wanneer vaker naar training/thema-avond? Antwoorden op de open vraag.  

 

Aan alle deelnemers  van de enquête is de vraag gesteld: “Wat zou ervoor zorgen dat u vaker naar een training of 

informatieavond zou gaan?”. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat die behoefte er niet is, dus dat 

er ook geen dingen zijn die dit zouden beïnvloeden. Voor andere mensen zouden meer aansprekende, verdiepende, 

of specifieke thema’s hier een rol in kunnen spelen. En verder worden ook weer een aantal praktische zaken 

genoemd die aansluiten op wat eerder genoemd werd bij redenen om niet te gaan. 
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Tevredenheid aanbod: 

 

Figuur 26: Inhoud – tevredenheid 

 

De tevredenheid over de geboden trainingen/thema-avonden is wisselend. 35% geeft aan hier geen gebruik van te 

hebben gemaakt, dus vult ‘niet van toepassing’ in.  

 

 

Figuur 27: Inhoud – belang  
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Figuur 28: Vorm – belang 

 

Wanneer we inzoomen op de mensen die bij de vraag naar de tevredenheid over het trainingsaanbod (figuur 27) 

aangegeven hebben niet tevreden te zijn, en kijken naar wat zij belangrijk vinden qua inhoud en vorm (zie figuur 57 en 

58 in bijlage 2 voor de grafieken hierbij), zien we het volgende: In vergelijking met tevreden mensen hechten de 

ontevreden mensen wat meer belang aan de mate waarin de inhoud realistisch is / aansluit bij het dagelijks leven, en 

aan het krijgen van concrete handvatten en praktijkvoorbeelden. Qua vorm gaat het de mensen die niet tevreden 

waren over het trainingsaanbod net iets vaker om de duur van een training (het moet niet te lang duren) dan om 

andere zaken. 

 

Behoefte: 

 

Figuur 29: Thema’s  - behoefte 
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   (vervolg van Figuur 29 ) 

 

Informatie/sociale media  

Ruim driekwart van de pleegouders heeft wel eens van de Pleegouderraad gehoord, maar slechts 32 % weet ook wat 

de POR doet. De nieuwsbrief ‘Pleegoudernieuws’ wordt door de meeste mensen wel eens gelezen. 45% Leest hem 

altijd.  

 

Figuur 30: Pleegouderraad 

 

Figuur 31: PleegouderNieuws 
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Figuur 32: Besloten Facebookgroep 

 

In de zomer van 2015 is een belsoten facebookgroep opgericht speciaal voor pleegouders van Jeugdformaat. Deze is 

bekend bij ongeveer de helft van de pleegouders. Een klein deel van hen (16,6% van alle respondenten) maakt er ook 

actief gebruik van.  

 

 

Figuur 33: Antwoorden op ‘Wilt u verder nog iets kwijt?’ – geclusterd naar onderwerp & ‘richting’ van de opmerking 
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De antwoorden op de laatste vraag geven ook veel informatie. We hebben daarom alle antwoorden ook toegevoegd 

in bijlage 3. Om de antwoorden te clusteren naar thema’s zijn labels aan elk antwoord gehangen. Ook die zijn 

zichtbaar gemaakt in de bijlage. Samenvattend: Er waren een aantal neutrale opmerkingen over foutjes of iets dat 

men miste in de vragenlijst, of opmerkingen die moeilijk te categoriseren waren (bijvoorbeeld over dat iemand 

verhuisd was). Complimenten waren over het algemeen rechtstreeks aan de pleegzorgbegeleider gericht 

(bijvoorbeeld “Ik ben super super tevreden over de pleegzorgmedewerker die ik nu al 4 jaar heb. Ik zou mij geen 

betere kunnen wensen!”). Verder waren er ook meer algemeen geformuleerde complimenten, bijvoorbeeld ‘We zijn 

enorm tevreden met Jeugdformaat’. Of ‘Eigenlijk wil ik nog zeggen dat het bij ons helemaal goed loopt en ik een trotse 

vader/pleegvader ben’.  

Daarnaast werden ook een flink aantal kritiekpunten genoemd, wensen of tips om dingen beter aan te pakken. Bijlage 

3 bevat alle antwoorden op deze open vraag. Een greep uit de kritische aanbevelingen:  

“Het gaat om het kind, niet om wat men vindt” 

“Duidelijkheid en openheid moeten bovenaan staan, en beloftes worden nagekomen” 

“Belang van het kind moet bovenaan staan, ouders zijn belangrijk maar het kind belangrijker” 

“Pleegouders en school kennen het kind het beste, die moeten meer benut worden als informant. Ouders blijven te 

lang het gezag behouden” 

“Voortaan inlogcodes voor de Wegwijzer verstrekken door Jeugdformaat bij start plaatsing, of zelfs daarvoor al?” 

“Er zou een mogelijkheid moeten zijn om aan te kunnen geven dat je niet goed kunt samenwerken met een 

pleegzorgbegeleider”.  

“Wij hebben geen STAP training gedaan. Deze was wellicht toch handig geweest om alsnog te volgen, vooral in het 

begin heb ik vooral praktische info gemist en was ik te moe en te druk met de kinderen om voor een computer info te 

gaan opzoeken. Wellicht een soort snelle STAP training voor blanco startende netwerkpleegouders?” 

“Er is vooraf weinig besef van de intensiteit  die het contact met de eigen familie van het kind heeft op jezelf en het 

eigen gezin. De voorbereidingen voor deze contacten laten veel te wensen over. Ook is de informatie vooraf over het 

kind vaak niet voldoende waardoor plaatsingen mislukken. Er zou een centraal persoon moeten komen die alle 

ervaringen registreert” 

“Koppel nieuwe pleeggezinnen aan ervaren pleeggezinnen, een soort Maatjes-project”. 

“er moet meer gelet worden op hoe pleegouders met pleegkinderen omgaan, bijvoorbeeld op social media. Er wordt 

teveel gedeeld” 

“Ik zou het leuk vinden als er eens een dagje uit werd geregeld met pleegouders onder elkaar, zoals bijv. naar Duinrel 

toe”. 

“Website: kan veel informatiever en uitnodigender, meer actuele info en meer diepgang. Ervaringsverhalen zouden 

ook een mooie aanvulling zijn” 

“Onze wens was/is begeleiding op maat . Differentieer per gezin. Welke begeleiding is er nodig.” 

“Ik zou betere ondersteuning willen voor langdurig pleegzorg. De ontlasting van de pleegkinderen bij langdurige 

pleegzorg bijvoorbeeld zoals bij de gezinshuizen. Hulp op maat in het gezin.” 
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Bijlage 1: Spreiding van de antwoorden per afzonderlijke vraag over de ervaringen met 

de hulpverlener en het de ervaring met het pleegouderschap in het algemeen. 

 

Ervaringen met hulpverleners: Bejegening/Contact

 
Figuur 34 : Toont waardering voor mij 

 

Figuur35 : Respecteert mijn mening 

 

 

Figuur36 : Is er voor me als ik zorgen heb 
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Figuur 37: Vaak genoeg contact 

 

 

Figuur 38 : Pleegzorgwerker is bereikbaar en beschikbaar 

 

 

Figuur 39 : Respectvolle bejegening 
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Ervaringen met hulpverleners: Duidelijkheid, informatie & afspraken

 
Figuur 40 : Ik geef de pzb voldoende informatie  

 

Figuur41 : Duidelijkheid verwachtingen 

 

Figuur 42 : Geeft me informatie als ik daarom vraag 
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Figuur 43: Gesprek over verantwoordelijkheden 

 

 

Figuur 44:  Informatie voor plaatsing 

 

Ervaringen met hulpverleners: Vertrouwen in de deskundigheid 

 

Figuur 45: Helpt me bij het oplossen van problemen 

 

8,7% 6,8% 

25,4% 
14,8% 

44,3% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Helemaal niet
mee eens

Een beetje
mee oneens

Neutraal Een beetje
mee eens

Helemaal
mee eens

De pleegzorgbegeleider en ik hebben open 
gesproken over wie er verantwoordelijk is bij 

doktersbezoeken, schoolactiviteiten etc. (N=366) 
 

15,0% 

10,4% 

25,7% 

15,8% 

33,1% 

0%

10%

20%

30%

40%

Helemaal niet
mee eens

Een beetje
mee oneens

Neutraal Een beetje
mee eens

Helemaal
mee eens

De pleegzorgbegeleider heeft de volledig 
beschikbare informatie over de achtergrond en 
problemen van het pleegkind met mij gedeeld 

voordat ik de keus heb gemaakt dit kind in mijn 
gezin op te nemen (N=372) 

3,3% 3,3% 

16,9% 
20,4% 

56,1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Helemaal niet
mee eens

Een beetje
mee oneens

Neutraal Een beetje
mee eens

Helemaal
mee eens

Mijn pleegzorgbegeleider helpt mij bij het 
oplossen van problemen (N=362) 



 

28 Tevredenheid & behoeftepeiling Pleegouders 2016 

 

 

Figuur 46: Contact opnemen bij zorgen 

 

 

Figuur 47 : Vertrouwen in de keuzes 

 

 

Figuur 48: PZB spreekt mijn pleegkind regelmatig onder vier ogen 
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Ervaringen met het pleegouderschap: Betrokkenheid bij de hulp 

 

Figuur 49: Betrokken bij het HVP  

 

 

Figuur 50: Inspraak in begeleidingsplan pleegouders 

 
Ervaringen met het pleegouderschap: Vertrouwen en plezier in de plaatsing en de eigen rol 

 
Figuur 51: Positieve ontwikkelingen 
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Figuur 52: In staat om te gaan met de problemen 

 

 

Figuur 53: Blij met het pleegouderschap 

 

 

Figuur 54: Matching 
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Ervaringen met het pleegouderschap: knelpunten 

 

Figuur 55: Spijt van het pleegouderschap 

 

 

Figuur 56: Overwegen om te stoppen 
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Bijlage 2 Belang inhoud en vorm trainingen, verdeeld naar ontevreden en tevreden 

pleegouders: 
 

 

Figuur 57: Wat vinden de tevreden en ontevreden pleegouders belangrijk aan de inhoud van een training  

 

 

Figuur 58: Wat vinden tevreden en ontevreden pleegouders belangrijk qua vorm van een training 
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Q56 Beantwoord: 140 Overgeslagen: 267

# Reacties Datum

1 Financiën onvoldoende  Rechten en regels  Omdat het een vrijwillige plaatsing was had ik volgens mijn
pleegzorgbegeleidster nergens extra recht op waar ik het niet mee eens ben

18-6-2016 7:41

2 Compliment algemeen  trotse pleegouder  Eigenlijk wil ik nog zeggen dat het bij ons helemaal goed loopt en
dat ik een trotse vader /pleegvader ben

6-6-2016 19:49

3 Financiën onvoldoende  We krijgen pleegzorg vergoeding,mijn vraag is zijn er nog andere vergoedingen:hij slijt
broeken,en kleding,dat komt omdat hij zo graag buiten speelt. Zo zijn er nog veel anderen dingen waar voor je geld
te kort komt!wil het allemaal wel vertellen maar dan liever persoonlijk.

4-6-2016 20:02

4 Voogdij negatief  Elke situatie is anders. Hier zou pleegzorg duidelijk in kunnen handelen naar voogd toe.
Voogden zijn formeler dan pleegzorgers. Hierdoor word het kind de dupe van de bureaucratie. Pleegzorg kan heel
goed handelen, waarom altijd de enorme impact van voogd die het kind enkelt maar van een papiertje kent.
Hierdoor blijft er een dossier en die blijft gevolgt worden. Jammer dat voogdij zoveel invloed kan hebben.
Pleegzorg zou beter moeten weten.

4-6-2016 1:14

5 Teveel wisselende hv  veel wijzigingen van zorgverleners helpt niet bij communicatie en verbinding. 3-6-2016 9:27

6 Pleegzorgwerker positief  Heb heel veel steun aan mijn pleegzorgbegeleidster.......ik zou het zonder haar niet zo
goed doen.

3-6-2016 8:28

7 Compliment algemeen  Veel succes bij jullie werk! 2-6-2016 14:02

8 Pleegzorgwerker positief  Voogdij negatief  Ik ben super super tevreden over de pleegzorgmedewerker die ik
nu al 4 jaar heb. Ik zou mij geen betere kunnen wensen! Helaas is dat ten aanzien van de voogdij heel anders,
daar ben ik niet zo tevreden over.

2-6-2016 12:04

9 Pleegzorgwerker negatief Pleegzorgwerker positief Ik heb de vragenlijst ingevuld op basis van onze 
samenwerking met pleegzorg medewerker. We hebben met haar bijna 2 jaar heel prettig samengewerkt. Helaas is 
zij nu ziek thuis en hebben we een vervangster. Het contact met deze vervangster is niet naar wens. We hebben 
haar 1x gezien. Vervolgens is er een conflict ontstaan met onze pleegdochter. Dit handelt zij niet naar wens af. 
Echter vind ik dit een te korte ervaring/negatief moment om mijn algemene beeld en ervaringen met jeugdzorg 
daardoor te laten beïnvloeden. Echter zijn wij er wel achter dat het succes van een pleeggezin heel sterk afhangt 
van de relatie met de pleegzorg medewerker/gezinsvoogd.

2-6-2016 9:58

10 Nee, niks toe te voegen  nee 2-6-2016 8:38

11 Nee, niks toe te voegen  Nvt 1-6-2016 21:42

12 JF beleid negatief  lastig te categoriseren  Het is hoog tijd dat er heel veel veranderd. Wij waren zeer
gemotiveerde pleegouders maar zijn door de houding van Pleegzorg helemaal afgehaakt. Verder is het ook zeer
demotiverend om zo je belastinggeld door de WC gespoeld te zien worden terwijl er bij de kinderen zo'n grote
nood is.

1-6-2016 19:44

13 Compliment algemeen  JF beleid negatief  het gaat om langdurig pleegzorg daar zijn constant problemen
geweest pleegoudervoogdij heb ik ook en dat verloopt supergoed heerlijk

1-6-2016 13:49

14 Nee, niks toe te voegen  Nee hoor 1-6-2016 11:16

15 feedback enquête  vragen wat hier geven is soms weet ik niet wat toepasselijk is mijn pleegkind is mijn kleinkind
en aangezien dat hij steeds verplaats is van ene naar de andere plek maak heel erg moeilijk voor de situatie die
voordoet bij de pleeggezinnen daar maak ik mij wel zorgen.

1-6-2016 10:13

16 JF beleid negatief  onvoldoende begeleiding  Pleegzorgwerker negatief  Wij hebben voorafgaand aan de
plaatsing aangegeven dat we geen ervaring hebben met probleemgedrag. Toen is ons verzekerd dat er bij
problemen voldoende hulp en maatregelen beschikbaar zouden zijn om ons te helpen. Vorig jaar hebben we
enkele kleinere en grotere crises gehad, waarbij we uitdrukkelijk om hulp en aktie hebben gevraagd. Toen bleek
dat pleegzorg slechts over zeer beperkte middelen beschikt om daadwerkelijk in te grijpen. Ondanks dat de
pleegzorgbegeleider erg begripvol was, voelden wij ons toen toch erg in de steek gelaten.

1-6-2016 10:00

17 feedback enquête  Vraag 46 is crisis en weekendpleegzorg. Maar 1 antwoord ipv meerdere aan te vinken. 1-6-2016 8:48

18 feedback enquête  Wij zijn 2 pleegmoeder, vraag 43 lijkt uit te gaan van een heteroseksueel gezin 31-5-2016 23:41

19 Compliment algemeen  Wij zijn erg tevreden over de professionele en adequate werkwijze van Jeugdformaat. 31-5-2016 22:34

20 Nee, niks toe te voegen  Nee 31-5-2016 21:52

1 / 8

Bijlage 3: Antwoorden (en labels) op de open vraag ‘Wilt u verder nog iets kwijt?’



21 feedback enquête  Bij vraag 45 niet mogelijk meerdere antwoorden te geven. Voor ons deeltijd pleegzorg en
crisis/kortdurende pleegzorg is bij ons van toepassing. Over vragen mbt de hulpverlening kan niet op de juiste
wijze antwoord gegeven worden. Ik heb twee hele verschillende hulpverleners gehad en hier ook een hele
verschillende mening over het functioneren van deze hulpverleners. Door onze korte ervaring kunnen we niet
inschatten of om een incidentele hulpverlener ging.

31-5-2016 21:20

22 JF beleid negatief  Jammer dat de pleegouder niet zonder goedkeuring naar Arts /Ziekenhuis en tandarts mag,
we gaan toch als het nodig is en behandelen de kleine net als eigen kind , tandarts is toch belangrijk en als ze ziek
zijn de arts waarom doen jullie dan zo moeilijk. Dat is mij nog nooit uitgelegd.

31-5-2016 20:47

23 Compliment algemeen  Ik ben blij met de pleegzorg en met Jeugdformaat 31-5-2016 19:44

24 Nee, niks toe te voegen  n.v.t. 31-5-2016 19:28

25 Compliment algemeen  trotse pleegouder  Heb meer dan 125 kinderen opgevangen daar waren ook kinderen
bij uit andere landen via Europa kinderhulp en andere organisaties maar vindt het nog steeds leuk en doe het met
veel liefde er is altijd plaats in mijn huis voor anderen en hoop dat nog lang te kunnen doen .

31-5-2016 19:07

26 feedback enquête  Ik ben een netwerk pleeggezin 31-5-2016 19:05

27 contact biologische ouder  Nazorg na einde plaatsing  Voogdij negatief  Ik ben tevreden over Jeugdformaat
maar niet over de samenwerking met de gezinsvoogd van BJZ. Mijn pleegkinderen zijn plots weggehaald door BJZ
terwijl ze niet goed op de hoogte was. Jeugdformaat en ik hadden geen enkele zeggenschap en mijn eigen
kinderen incl ikzelf hebben daar een enorme deuk van opgelopen. We waren echt gehecht aan de jongens. En
plots waren ze weg. Ik heb nieuwe pleegzorg overwogen. De regel dat je geen baby's mag opvangen als je 40
bent geweest vind ik absurd. En het contact met de biologische ouders vind ik zeer lastig, eigen gezin moet vaak
wijken voor mensen die niet in staat zijn voor hun kroost te zorgen...

31-5-2016 18:54

28 feedback enquête  Bij sommige antwoorden hoort eigenlijk een toelichting. Omdat die mogelijkheid er niet is heb
ik de vragenlijst 'voorzichtig' ingevuld. Eigenlijk leent dit onderwerp zich niet zo goed voor deze (gesloten) vorm van
vraagstelling.

31-5-2016 18:31

29 aanbeveling Pleegzorgwerker negatief Teveel wisselende hv Er lopen bij pleegzorg weinig medewerkers 
op de goede plek. Het is net een duiventil, het is komen en gaan medewerkers, voor de kinderen die hulp nodig 
hebben is dat een slechte zaak, die zijn gebaat bij constante gezichten en die inhoudelijk de situatie pisitief 
beinvloeden. En dan zijn er nog behoorlijk wat medewerkers die onbekwaam zijn. Wij zijn aardig door de wol 
geverfd, wij gaan voor het kind, en dat word bij jullie mederwerkers vergeten, dat het wel om het kind gaat, en niet 
om wat men vind. 

31-5-2016 17:40

30 aanbeveling  communicatie kan beter  JF beleid negatief  respectvolle bejegening
Teveel wisselende hv  Er zijn vele pleegzorwerkers voorbij gekomen met alle een eigenwerkwijze ,dit geld ook

voor de voogden deze hebben ons allerlei beloftes gedaan maar uiteindelijk werden die nooit nagekomen dit is
voor ons niet zoals het hoort en dan voelen wij ons niet geheel serieus genomen terwijl duidelijk en openheid
boven aan zal moeten staan hopend dat de dag komt en de belofte word nagekomen

31-5-2016 17:38

31 feedback enquête  Bij vraag 47: zowel deeltijd als voltijd. Kan er geen 2 aanvinken 31-5-2016 13:21

32 Pleegzorgwerker positief  Ik ben zeer tevreden over mijn begeleidster, ze is goed te bereiken en belt mij altijd
terug als ik de voicemail inspreek. De vragen die ik heb worden altijd beantwoordt door haar, niet altijd gelijk maar
dan komt zij er wel op terug.

30-5-2016 15:43

33 aanbeveling  contact biologische ouder  Pleegzorgwerker positief  Ik vind dat pleegzorg altijd in het belang
van KIND moet blijven denken. Ouders zijn belangrijk,maar de kinderen zijn het belangrijkst. Verder zijn wij erg
tevreden over onze begeleidster

29-5-2016 11:06

34 Nee, niks toe te voegen  Neen, 26-5-2016 12:48

35 Pleegzorgwerker positief  Wij zijn heel tevreden over jeugdzorgbegeleiding staan bij problemen/vragen altijd
voor ons klaar.

26-5-2016 9:43

36 Teveel wisselende hv  over pleegzorg begeleiding vond ik het soms lastig om aan te geven wat ik er van vond,
omdat we de afgelopen 3,5 jaar iets van 3 pleegzorgbegeleiders gehad hebben waar we wisselende ervaringen
mee hebben

25-5-2016 16:35

37 feedback enquête Pleegzorgwerker positief ja sommige vragen zijn moeilijk te beantwoorden omdat het ook 
kleinkinderen zijn, dus je bent dan wel meer opa en oma. Samen met NAAM gaat het heel goed. 3 kinderen 
meisjes, 19,17 en 15 jaar. R Batenburg

25-5-2016 16:16

38 feedback enquête  Hoe kunt u iets concluderen uit dit "onderzoek". Een groot deel van wat ik heb aangestipt slaat
nergens op. Wij, zijn grootouders, hebben onze kleinzoon elke maand een tweetal dagen bij ons. Dit is een
enquete voor pleegouders en niet voor onze categorie.

25-5-2016 15:58
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39 aanbeveling  contact biologische ouder  JF beleid negatief  Samen met Jeugdformaat hebben 10
gemeenten regio Den Haag een speed bijeenkomst gepland voor pleegouders. Er waren ongeveer 70 pleegouders
gekomen. De belangrijkste klacht was wij werken de hele dag met de pleegkinderen. Kennen ze het best samen
met andere informanten o.a. school, maar hebben in het hulpverleningsproces het minst te vertellen. Zelfs bij OTS
en UHP blijven de ouders, dit met erkenning van JBW en Jeugformaat dat een of beide ouders een zeer negatieve
invloed op het gedrag van de kinderen hebben,het gezag behouden. Op deze wijze is het voor de pleegouder(s)
dweilen met de kraan open om een verandering tot stand te brengen. Dit is ook de klacht van de vele andere
hulpverleners die in het afgelopen jaar bij deze zaak betrokken geweest zijn. Voor ons een reden om met veel pijn
en moeite na 2 jaar als pleegouders te stoppen om onze eigen gezondheid niet langer te schaden.

25-5-2016 14:02

40 aanbeveling  JF beleid negatief  Het duurt erg lang voordat de contracten worden gemaakt nadat de plaatsing
heeft plaatsgevonden. Zelfde geldt voor hulpverleningsplan. Ik was op zoek naar praktische informatie, en heb zelf
moeten ontdekken dat er een Wegwijzer bestaat waarvoor inlogcodes nodig zijn. Voortaan inloggegevens
verstrekken door jeugdformaat bij start plaatsing, of daarvoor al?

25-5-2016 12:51

41 aanbeveling  Pleegzorgwerker negatief  Pleegzorgwerker positief  We zijn blij met de 'klik' die wij ervaren
met onze huidige pleegzorgbegeleider. Het is begrijpelijk dat personen soms wisselen in die baan, maar het is
essentieel dat die samenwerking goed verloopt. Tijdens het verlof vorig jaar kwam er een vervanger, waarbij we
dat goede gevoel helemaal niet hadden. Dat staat naar mijn idee een open communicatie in de weg. Ik weet
eigenlijk niet of het mogelijk is om aan te geven dat je denkt niet goed te kunnen samenwerken met je
pleegzorgbegeleider. Maar die keuze zou er wel moeten zijn als het echt niet werkt.

25-5-2016 9:37

42 Compliment algemeen  Wij zijn tevreden met de samenwerking 24-5-2016 10:23

43 JF beleid negatief  We hopen van harte dat er echt wat gedaan gaat worden met dit onderzoek. Wij vinden onze
weg wel via andere wegen. Maar ouders die niet die mogelijkheden hebben, zullen zich regelmatig nog meer
ongelukkig voelen in de samenwerking met Jeugdformaat. Wij krijgen inmiddels pijn in onze buik als er een
envelop op de mat ligt met jullie logo.

24-5-2016 9:19

44 aanbeveling  JF beleid negatief  Door allerlei veranderingen in de aanbod voor zorg, worden kinderen zoals
ons pleegkind onder Jeugdformaat geplaatst. Wij vragen om meer info en begeleiding voor deze groep. Daar is
naar ons mening weinig kennis/ info vanuit Jeugdformaat.

23-5-2016 23:26

45 JF beleid negatief  We doen netwerkpleegzorg sinds bijna 3 maanden en hebben nog geen kennis gemaakt met
de pleegzorgbegeleider dus daar kan ik niet veel over zeggen. Wel contact gehad met de intaker.

23-5-2016 22:04

46 feedback enquête  Mbt vraag 45, er woont geen pleegkind vast bij ons, gaat om weekend pleegzorg 23-5-2016 22:02

47 contact biologische ouder  Pleegzorgwerker positief  Ik heb nog niet zo heel lang contact met onze
begeleidster , ik denk ongeveer zes weken. Maar ik heb met haar goed contact en dit ook vooral omdat mijn
dochter, de biologische moeder van ons pleegkind, nogal een problematische achtergrond heeft. Zeker qua gedrag
en afspraken maken omtrent ons pleegkind. Daarom vind ik het prettig, dat ik altijd even een beroep kan doen op
de begeleidster.

23-5-2016 21:43

48 feedback enquête  Ik heb 5 pleegkids waarvan 1 op vrijwillige basis. 23-5-2016 20:58

49 aanbeveling  onvoldoende begeleiding  training  Merk dat personeel van jeugdformaat niet goed wist wat
hechting en trauma doet moet kinderen ik liep hier tegen aan in he begin van de plaatsing van de kinderen. Goed
om te horen dat het personeel nu wordt geinformeerd. Wij hebben geen stap training gedaan. Deze was wellicht
toch handig geweest om als nog te volgen vooral in het begin heb ik gewoon practische info gemist en was ik te
moe en te druk met de kinderen of voor een computer info te gaan op zoeken. Wellicht een soort snelle stap
training voor blanco startende netwerkpleegouders?

23-5-2016 20:41

50 Compliment algemeen  Ik ben tevreden met aanbod vanuit Jeugdformaat. 23-5-2016 19:59

51 Teveel wisselende hv  Hoop dat we de huidige pleegzorgbegeleider nu een poosje houden. In de 3 jaar als
weekendpleeggezin hebben we te maken met de 5e pleegzorgbegeleider.

23-5-2016 18:58

52 Nee, niks toe te voegen  nee 23-5-2016 18:24

53 Compliment algemeen  trotse pleegouder  Wij hebben nu geen plaatsing maar wij vonden het een verrijking
om vorig jaar een pleegkind op te vangen. Ook al was het kortdurend, de procedure en de begeleiding was goed.

23-5-2016 18:19

54 Rechten en regels  Voogdij negatief  Ik vind dat Pleegzorg meer rechten moet hebben om over voogdij te
beslissen dan Jeugdzorg. Jeugdzorg wacht te lang met ontheffing. Pas actie als het te vaak fout is gelopen.

23-5-2016 18:17

55 feedback enquête  Het is een netwerk pleegouderschap, pleegkind is familie. 23-5-2016 18:14

56 feedback enquête  Veel vragen n.v.t. ivm netwerkplaatsing na crisis, acute levensbedreigende situatie voor
moeder en kleinkind.. Plaatsing met instemming van moeder, vader niet in beeld.

23-5-2016 17:52

57 lastig te categoriseren  Zie onder vraag 8 23-5-2016 17:22

58 Voogdij negatief  Mijns inziens ligt er een grote verbeter taak voor jeugdformaat als het gaat om het contact
tussen jeugdbescherming en de pleegouders. Jeugdbescherming heeft een zeer verstorende factor in zowel de
communicatie als de onderlinge relaties.

23-5-2016 17:14

59 Nee, niks toe te voegen  / 23-5-2016 12:02
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60 trotse pleegouder  Ik heb een lieve en leuke jongen. Mijn kleinzoon doet zijn best op school. 23-5-2016 11:56

61 JF beleid negatief  Voogdij negatief  Contact met Jeugdzorg verloopt niet goed, afspraken worden niet
nagekomen!

23-5-2016 11:46

62 JF beleid negatief Pleegzorgwerker negatief ik wilde zo graag iets betekenen voor een pleegkind. maar door 
alle gedoe eromheen met het ontbreken van een pleegzorgbegeleider, het lange wachten op antwoorden als ik 
mailde, en na mijn gesprek op kantoor van jeugdformaat, is de moed mij echt in de schoenen gezakt. Er is een 
hele betrokken dame bij jeugdformaat , waar ik me echt door gehoord en gesteund voelde. Daarna ging het 
administratieve proces ook weer fout, de moed is weg, de energie uit de fles. En dat is toch zonde! zou niet 
moeten mogen in NL. Ik ben er echt boos over .

22-5-2016 8:41

63 feedback enquête  Veel vragen ingevuld obv eerste weekendpleegzoon waarbij plaatsing is gestopt. Nu
weekendpleegdochtertje veel jonger, gaat helemaal goed.

20-5-2016 22:46

64 aanbeveling  JF beleid negatief  Ik zou betere ondersteuning willen voor langdurig pleegzorg. De ontlasting van
de pleegkinderen bij langdurige pleegzorg bijvoorbeeld zoals bij de gezinshuizen. Hulp op maat in het gezin.
Ondersteuning bij de administratie.

20-5-2016 9:09

65 aanbeveling  contact biologische ouder  ik vind dat er te veel naar de ouders wordt gekeken in mijn geval wbt
de bezoeken en kansen die Biologische moeder nog steeds krijgt. Daar wordt ik el moedeloos van.

19-5-2016 22:18

66 Pleegzorgwerker positief  We zijn blij met de contactpersoon van pleegzorg 19-5-2016 14:56

67 JF beleid negatief  Met de plaatsing van het 2e pleegkind in 2016 lijkt het minder om het welzijn van het kind te
gaan zoals het geval was met de plaatsing van ons 1e pleegkind in 2014. Ik ben geen voorstander van deze
ontwikkeling.

19-5-2016 14:35

68 Pleegzorgwerker positief  We zijn blij met de contactpersoon van pleegzorg 19-5-2016 14:34

69 feedback enquête  Bovenstaand antwoord moet zijn Deeltijdpleegzorg en Spoedopvang. 19-5-2016 10:51

70 Compliment algemeen  Pleegzorgwerker positief  Ik ben zeer tevreden over de basistraining, screening,
matching/plaatsing en nu pleegouderbegeleiding van de professionals van Jeugdformaat!! Zeer plezierige mensen
en zeer vakkundig!

18-5-2016 21:41

71 JF beleid negatief  Ja. Dat het ontzettend vervelend is dat er momenteel geen goede opvangplekken zijn voor
kinderen die niet thuis kunnen wonen. Het meisje dat nu bij mij in crisisopvang zit, zit er al te lang, al 2x verlengd
omdat er nergens plek is. Dit is balen. Nu laten we haar binnenkort dan toch maar naar crisisopvang in een
logeerinstelling gaan, omdat we wel het gevoel hebben dat er dan misschien wel een echte plek voor komt.

17-5-2016 12:35

72 Nee, niks toe te voegen  neen 17-5-2016 11:52

73 Kritiek op B&Matching  training  Geen STAP opleiding gehad, betreft netwerk pleegzorg 16-5-2016 12:25

74 aanbeveling  contact biologische ouder  JF beleid negatief  Kritiek op B&Matching  Wat mij opvalt (eerst
bij mijzelf en nu bij nieuwe pleegouders) is dat er vooraf weinig besef is van de intensiteit die het contact met de
eigen familie van het kind heeft op jezelf en het eigen gezin. De voorbereidingen over deze contacten laten veel te
wensen over. Daarnaast vind ik de informatie die over een kind gegeven wordt als het gaat om een vooraf te
overwegen plaatsing erg positief daar waar het zeker niet altijd positief is. Zelf heb ik dit ervaren met een kind dat
ernstige gedragsproblemen had, welke in de overdracht niet genoemd stonden. De plaatsing is hierdoor mislukt
met alle schade tot gevolg. Ook van andere ouders hoor ik dit soort verhalen terug. Ik ben van mening dat er een
centraal persoon moet komen die alle ervaringen registreert, zeker als het veel zwaarder is met een kind dan was
voorgespiegeld en dat dan later blijkt dat dit reeds lang bekend was.

15-5-2016 22:26

75 Compliment algemeen  Het betreft een weekendpleegouderschap, waarbij eea goed loopt waardoor er
weinig/geen behoefte is aan aanvullende ondersteuning. Zodra de praktijk anders zou zijn, zou er ook meer
behoefte zijn aan aanvullende scholing.

15-5-2016 19:43

76 feedback enquête  vraag 46 kan je niet meerder antwoorden geven 15-5-2016 11:11

77 Pleegzorgwerker positief  Wij zijn heel tevreden en blij met NAAM, onze pleegzorgbegeleider. Zij is nu al 8 
jaar onze vaste pleegzorgbegeleider en ik vind dat ook echt een compliment voor jeugdformaat dat deze 
continiteit mogelijk is. Deze is heel belangrijk voor ons.

14-5-2016 17:11

78 contact biologische ouder  Samenwerking met pleegmoeder ervaar ik als bijzonder lastig 13-5-2016 23:12

79 feedback enquête  In deze vragenlijst komt niet aan de orde het netwerkpleegouderschap en dan specifiek
grootouders die voor de kleinkinderen zorgen. Waardoor een aantal vragen niet goed aansluiten bij de wensen van
deze vorm van pleegzorg. Dat is jammer.

13-5-2016 15:50

80 Kritiek op B&Matching  Wat ons nog steeds ergert is dat de match zo slecht gedaan wordt en dat er altijd pas na
de plaatsing blijkt dat er belangrijke zaken niet zijn vermeld. Inmiddels weten wij wel oor te vragen, maar zelfs dan
kom je nog voor verassingen te staan!

13-5-2016 13:27
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81 perspectief helderder  Voogdij negatief  Kind is hier dmv een crisesplaatsing onduidelijk voor hoelang hij hier
zal blijven. In elk geval een jaar, maar dit wordt steeds met 3 maanden bij de rechter bekeken. Wat onhandig is
voor ons als gezin omdat wij natuurlijk rekening moeten houden met opvang, werk en studie en op deze manier
lange termijn plannen moeilijk gaat.

13-5-2016 10:36

82 aanbeveling  JF beleid negatief  onvoldoende begeleiding  Pleegzorgwerker negatief
respectvolle bejegening  Als weekend pleegouder wordt je nauwelijks serieus genomen. Toch zie je de kinderen

een heel aantal uren per maand (4 dagen) en jaren achter elkaar. Daarmee krijg je echt wel zicht op hoe de
kinderen in elkaar zitten en wat goed gaat en wat niet. Deze kennis en informatie over de kinderen wordt op geen
enkele manier gebruikt. Hulp en behandeling wordt volop ingezet voor de kinderen, maar aan gezinsbegeleiding en
opvoedondersteuning (of psycho-educatie) voor ouders wordt nauwelijks aandacht aan besteed. De
pleegzorgmedewerker informeert zelden wat wij willen en kunnen, maar vertelt volop wat we moeten doen en hoe.
Hij gaat er vanuit dat hij de kinderen veel beter kent dan wij en behandelt ons als ondeskundigen die vooral veel
tips en adviezen nodig hebben. Niet prettig.

12-5-2016 23:32

83 aanbeveling  communicatie kan beter  feedback enquête  lastig te categoriseren
Pleegzorgwerker negatief  Rechten en regels  Jammer dat in deze vragenlijst soms vragen staan waarop ik

geen (juist) antwoord kan geven. Bij mij komt bijvoorbeeld mijn pleegkind uit mijn netwerk, dus ik leverde zelf meer
informatie over het kind aan bij Jeugdformaat dan andersom. Ook kan ik niet aangeven dat ik 1,5 jaar pleegouder
ben, dus dan maar 2. En zo waren er nog een paar vragen die ik daarom maar met 'neutraal' heb beantwoord. Wat
me tegenviel is dat ik, bij het begin van het pleegouderschap, niet ben geïnformeerd over de mogelijke bijzondere
vergoedingen. Daar blijkt nu dat ik honderden euro's ben misgelopen, terwijl de pleegzorgbegeleidster wel op de
hoogte was dat betreffende omstandigheden (bijv. bedplassen) van toepassing waren. En nu ik door
omstandigheden beroep deed op een overige bijzondere vergoeding, krijg ik te horen dat ik die niet kan krijgen. Tot
slot ben ik inmiddels uitstekend geïnformeerd over juridische zaken, omdat ik deze week het boek "Paraplu voor
pleegouders" (herzien uitgave februari 2016) heb gelezen. Mijn pleegzorgbegeleidster wist niet eens dat er een
nieuwe versie was, wat mij verbaasde. Ik heb dit zelf aangeschaft, omdat ik het gevoel had dat er steeds veel
onduidelijk was, ook voor mensen van Jeugdformaat, vanwege de nieuwe wet per januari 2015. Ik denk dat het
een must is dat elke professional bij Jeugdformaat deze nieuwe versie gaat lezen en goed op de hoogte is.

12-5-2016 12:04

84 aanbeveling  feedback enquête  JF beleid negatief  Het zou fijn zijn als Jeugdzorg en Jeugdformaat op een
lijn zitten. En er staat nergens hoe het kind het op school doet qua gedrag. Thuis is ze hier goed hanteerbaar op
school hebben ze hier meer moeite mee.

11-5-2016 10:09

85 feedback enquête  sommige vragen zijn minder relevant voor weekendpleegzorg. mogelijk kan je die niet tonen,
afhankelijk van het antwoord bij vraag 45. (vorm van pleegzorg)

11-5-2016 9:31

86 aanbeveling  Financiën onvoldoende  JF beleid negatief  Er moet snel en goed meer mogelijk worden
gemaakt voor pleegouders met zwaardere fulltime plaatsingen ongeacht of het crisis of langdurig is. Wij willen ook
buiten ons eigen netwerk van vrienden en familie tijdelijke opvang voor een pleegkind zodat we, net als een
gezinshuis ouder, er even tussenuit kunnen. En we willen ook een vergoeding voor een schoonmaker want wat wij
als pleegouder doen is net zo zwaar en intensief als een gezinshuis ouder!

11-5-2016 1:13

87 Compliment algemeen  trotse pleegouder  Ik ben de oma van mijn pleegkind van 17 en ben al vanaf haar
geboorte zeer betrokken bij het kind. Zij heeft altijd veel bij mij gelogeerd en ik heb, voordat zij bij mij kwam wonen
jarenlang het kind tijdens ruzies thuis en weglopen vaak bij mij opgevangen. 2 jaar geleden de beslissing genomen
om kind bij mij te laten wonen. Ik ben zeer tevreden met de geboden pleegzorgbegeleiding! !!

10-5-2016 23:46

88 feedback enquête  JF beleid negatief  bij vraag 46 staat meerdere antwoorden mogelijk: ik kan maar 1 regel
aanvinken Ons pleegkindje is geplaatst als netwerk crisis het is nog niet bekend hoe lang onze pleegbaby blijft

10-5-2016 23:00

89 aanbeveling  communicatie kan beter  JF beleid negatief  Pleegzorgwerker negatief
Teveel wisselende hv  Ik vind dat er slecht gecommuniceerd wordt en dat te veel " verschillende " personen op

dezelfde stoel zitten die komen en gaan dit brengt onrust en is er geen vertrouwen.

10-5-2016 21:51

90 feedback enquête  Pleegzorgwerker negatief  Deze vragenlijst is misschien niet helemaal voor ons bestemd.
Wij hebben geen goed contact met onze pleegzorg begeleider in het buitengebied. Met de kinderen en met hun
eigen pleegzorg begeleider gaat het prima. Ook het contact met hun moeder. Onze pleegzorg begeleider kent het
dossier niet, en weet eigenlijk niets van de kinderen en hun afkomst.

10-5-2016 21:28

91 aanbeveling  contact biologische ouder  JF beleid negatief  Ik vind de FB groep erg slecht hoe het word
gemonitord en voel mij daar zeker niet veilig nadat ik persoonlijk zeer beledigd ben door een andere pleeg ouder.
Ook vind ik dat pleegzorg teveel voor de biologische ouders opkomt en daarbij de veiligheid van de pleegkinderen
uit het oog verliezen.

10-5-2016 18:14

92 Nee, niks toe te voegen  Nee! 10-5-2016 16:22

93 feedback enquête  Vraag 46 kunnen je meerder antwoorden geven, maar doet het niet. Wij hebben crisis en
kortdurende pleegzorg, langdurige pleegzorg en pleegoudervoogdij. Verder wil ik niks kwijt. Na zoveel jaar beleven
wij nog steeds heel veel plezier met onze pleegkinderen. Met zowel de thuiswonende als de inmiddels als
volwassen pleegkinderen. En natuurlijk ook als moeder van onze eigen kinderen. En oma van 1 biologisch
kleinkind en pleegkleinkind. Wij zijn helemaal trots. Hopen het nog jaren te kunnen doen.

10-5-2016 14:59

94 Nee, niks toe te voegen  nvt 10-5-2016 14:45
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95 JF beleid negatief  onvoldoende begeleiding  Pleegzorgwerker negatief  -begeleidingsuren van
pleegzorgwerkster voor elk gezin zou verplicht moeten zijn... -half uur spelen met kind als verplichting is echt
belachelijk... Laat ze beter cursussen volgen zodat ze echt advies leren aanreiken... -gelijkwaardigheid tussen
voogd en pleegzorgwerkster zou beslissingen verbeteren... Nu bepaald uiteindelijk de voogd

10-5-2016 14:27

96 aanbeveling  Pleegzorgwerker negatief  Pleegzorgwerker positief  respectvolle bejegening  Mbt de
pleegzorgbegeleider : op ons eigen initiatief hebben we sinds een half jaar een nieuwe pleegzorgbegeleider. Over
haar zijn we momenteel erg tevreden, de antwoorden op de vragen over de pleegzorgbegeleider hebben dan ook
betrekking op haar. Voor ons is het belangrijk dat de pleegzorgbegeleider voldoende onderlegd is om het gedrag
van de pleegkinderen te duiden, en met ons te kunnen " sparren" over de begeleiding die we zelf aan onze
pleegkinderen bieden. Dat gevoel hadden we niet bij de voorgangster van de huidige pleegzorgbegeleider.

10-5-2016 14:00

97 feedback enquête  Vanuit een ook voor Pleegzorg ongewone situaties, zoals die van ons als pleeg-grootouders,
is het voor de ontwerper van de vragenlijst opstellen en daarmee voor ons het beantwoorden van de
onderzoeksvragen niet zo eenvoudig!

10-5-2016 11:14

98 aanbeveling  lastig te categoriseren  Pleegzorgwerker negatief  Pleegzorgwerker positief
Teveel wisselende hv We hebben een lange geschiedenis achter ons m.b.t. pleegzorg. De laatste jaren stabiel 

wat betreft de begeleiding. Daarvoor ontzettend vaak wisselingen. Dat geeft onrust. De verschillen in begeleiding 
zijn groot. Onze wens was/is begeleiding op maat. Differentieer per gezin. Welke begeleiding is er nodig. Wij 
hoeven niet om de 6 weken de begeleiding aan huis. Maar in onze situatie consulteren we de 
pleegzorgmedewerker. En 1x per jaar contact face to face. Maar informeer ook bij school/huisarts/schoolarts hoe 
het met het kind gaat. Dit om te voorkomen dat pleegouders zich misschien mooier voordoen dan het is. Dus ook 
wanneer het goed gaat bijv. 1x per jaar contact met genoemde instanties. De laatste jaren hebben we de 
begeleiding van NAAM. Een in onze ogen professionele begeleider. Zij luistert, ondersteund, adviseert zoekt de 
samenwerking op, en onderhoudt een goed contact met de kinderen. Daarvoor hebben we ook minder goede 
ervaringen met begeleiders die erg hun stempel drukken op het geheel. Te weinig samenwerken met de 
opvoeders. Onvoldoende luisteren, teveel generaliseren(we doen het altijd zo), terwijl elke situatie weer anders is.

10-5-2016 11:02

99 Pleegzorgwerker positief  Dat ik heel erg blij ben met mijn pleegouder begeleidster...als dat kontact goed is heb
je de helft van de problemen waar je tegen aan kan lopen al gewonnen. Bij deze een pluim voor mirjam koornneef

10-5-2016 10:40

100 Compliment algemeen  trotse pleegouder  pleeg ouders zijn is leuk en je doet er een kind die in de knel dreigt
te komen een groot plezier mee, Zowel de ouders als het kind hebben er baat bij. Ik ben op een leeftijd dat mijn
kids de deur uit zijn en ik toch nog de ruimte hebt om voor een pleegkind te zorgen al is het in deeltijd.

10-5-2016 10:02

101 aanbeveling  communicatie kan beter  Financiën onvoldoende  Rechten en regels  willen jullie er voor
zorgen dat informatie die niet geld voor weekendpleegouders (zoals kennelijk met de ooievaarspasaanvraag) niet
bij mij als weekendpleegouder terecht komt. Ik had nu echt iets van wat nu: ik draag wel alle kosten als ze bij me
is, maar kan omdat het weekendzorg is ineens geen gebruik maken van de ooievaarspasregeling, terwijl in de mail
staat voor alle Haagse pleegkinderen. En ja; dat is mijn pleegdochter.

10-5-2016 9:36

102 Nee, niks toe te voegen  Het bij ons geplaatste pleegkind is mijn kleindochter. 10-5-2016 9:22

103 graag zelf voogdij  trotse pleegouder  Jeugdzorg heeft nog de voogdij over onze kleinzoon ,wij zorgen eigenlijk
al vanaf dat hij 1jaar was voor onze kleinzoon,omdat onze schoondochter leukemie had en niet voor onze
kleinzoon kon zorgen toen hij 4 jaar was is zijn moeder overleden en vader kon niet voor hem zorgen.Wij opa en
oma hebben hem met liefde opgenomen bij ons dat was ook de wens van onze schoondochter Hij is nu 12 jaar
maar een geweldig kind luistert altijd goed naar ons , wij zijn zeer consequent met elkaar. wij hebben afspraken en
regels wat wel en niet kan en mag, niet schreeuwen tegen een kind want dat geeft heel veel frustraties bij een kind
. Wij zouden wel graag de volledige voogdij willen over onze kleinzoon,dat is nog wel een wens van ons .

10-5-2016 9:09

104 feedback enquête  nee, behalve dat het pleegkind mijn kleinzoon is om wie het gaat. Is er verder een terug
koppeling met betrekking tot de vragenlijst?

10-5-2016 9:06

105 aanbeveling  JF beleid negatief  Teveel wisselende hv  Er kunnen vraagtekens gesteld worden bij het
personeelsbeleid van Jeugdzorg. Het is net een duiventil. Komen en gaan van begeleiders. Arbeidsongeschiktheid
en langdurige arbeidsongeschiktheid. Het zou fijn zijn wanneer men personeel weet te vinden die langjarig bij
jeugdzorg wil blijven werken. Zo kan je bouwen aan vertrouwen over en weer. Mooie uitdaging,

10-5-2016 8:59

106 Compliment algemeen  trotse pleegouder  wij hebben het ongeveer 30 jaar gedaan en in die 30 jaar zijn er
veel kinderen bij ons geweest en natuurlijk zijn er conflicten geweest tussen pleegzorg en ons maar we kijken toch
terug op een goede samenwerking en nu worden we wat oud en zijn niet meer zo flexibel als daar voor

10-5-2016 8:47

107 Pleegzorgwerker negatief  De nieuwe pleegzorgbegeleider ken ik niet. Die is nog nooit bij ons op bezoek
geweest.

10-5-2016 8:18

108 Pleegzorgwerker positief  Niets dan lof voor onze pleegzorg begeleider. 10-5-2016 6:27

109 bureaucratie  perspectief helderder  Voogdij negatief  Waar wij tegen aan lopen is niet pleegzorg zelf maar
meer alles erom heen wat erbij komt kijken. En de lange weg voordat er daadwerkelijk duidelijkheid is met
betrekking tot een langdurige plaatsing. Veel wisselingen voogd etc etc

9-5-2016 23:19
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110 aanbeveling  Ik zou het toejuichen als er extra ondersteuning van nieuwe pleeggezinnen komt door middel van
een soort maatjesproject, door de nieuwe gezinnen te koppelen aan ervaren gezinnen. Nu hoor ik te vaak dat er in
nieuwe gezinnen pleegkinderen geplaatst worden met veel problemen, waardoor de plaatsing vaak afgebroken
moet worden omdat het pleeggezin hier niet goed mee om kan gaan.

9-5-2016 22:56

111 aanbeveling  bureaucratie  Compliment algemeen  contact biologische ouder  Pleegzorgwerker positief
Voogdij negatief  De persoon van de pleegzorgbegeleider is heel belangrijk. Wij hebben het daarmee getroffen

en zijn erg tevreden hoe zij het doet. Geef de pleegzorgbegeleider de ruimte om te doen wat goed is en maak niet
te veel protocollen, zodat zij allemaal lijstjes af moeten en uiteindelijk niet meer echt aan de echte zorg toekomen.
Jeugdformaat is op dit moment stabiel, dat geldt absoluut niet voor de Jeugdbescherming en de William
Schrikkergroep waar wij mee te maken hebben. Er is erg veel onduidelijk voor ons en voor de medewerkers zelf.
De positie van de biologische ouder(s) blijft natuurlijk vaak een lastige, maar het is voor ons als pleegouders heel
belangrijk te merken dat de pleegzorgmedewerker achter ons staat als contact niet plezierig verloopt of als er
steeds teleurstellingen zijn (niet komen opdagen bij een bezoek, liegen, etc.). Er mag wat mij betreft nog wel wat
meer aandacht komen voor de biologische ouders. Niet zozeer in de rechten, plichten en verwachtingen, maar hoe
je in de praktijk omgaat met bijv. een moeder met borderline. Dat is echt lastig en zelfs sommige
pleegzorgmedewerkers 'trappen erin' maar als pleegouder heb je soms het idee dat je gek bent. Dat voelt niet
goed en vraagt om een stevige pleegzorgmedewerker die ook hiermee om kan gaan en dit door heeft.

9-5-2016 22:55

112 aanbeveling  Inschrijven en uitschijven bij de gemeente moet beter 9-5-2016 22:17

113 Pleegzorgwerker negatief  Teveel wisselende hv  Laat ik dat maar voor mij houden. De pleegzorgwerkers die
ik heb gehad 8 totaal was niet veel goeds en nog steeds niet hoe ze met mij en mijn pleegkind omgaat.

9-5-2016 21:57

114 Compliment algemeen  Teveel wisselende hv  Contact tussen jeugdformaat en ons is goed, we voelen ons
gesteund, maar staan zelf ook open voor adviezen en tips. Voor de pleegkinderen niet altijd heel handig als er
wisselingen zijn van begeleidsters.

9-5-2016 21:02

115 feedback enquête  Ja, Bij vraag 46 kon ik maar 1 antwoord aanklikken. Er moet nog bij dat we ook een
kortdurend pleegkindje in ons gezin hebben.

9-5-2016 20:59

116 feedback enquête  In ons geval gaat het slechts om weekendpleegzorg van 1 x in de 3 weken. Daarom verwacht
ik ook niet dat ik bij een opvoedplan ed wordt betrokken.

9-5-2016 20:48

117 Compliment algemeen  Pleegzorgwerker positief  Ik ben zeer tevreden over mijn pleegzorgbegeleidster.
Afgelopen maanden is zij met zwangerschapsverlof geweest en ook haar vervangster was kundig en betrokken.

9-5-2016 20:47

118 aanbeveling  Ik vind dat er meer gelet moet worden op de manier waarop de pleegouders met de pleegkinderen
omgaan. Vooral nu op social media (oa de besloten facebookgroep van jeugdformaat. Ik ben hier zelf niet bij
aangesloten, maar krijg regelmatig wat doorgestuurd van een andere pleegmoeder) alles wordt gedeeld vind ik het
een schande om te lezen dat het kind van hand tot hand gaat en zij dit de normaalste zaak van de wereld vinden
(en ik merk ook in de omgang met de andere pleegouders dat ze het probleem niet inzien dat een pleegkind van
hand tot hand gaat op bv kaart- en/of bingomiddagen. Pas wanneer je dit uitlegt begrijpen zij het, terwijl zij al jaren
pleegouders zijn). Ik vind dit een kwalijke zaak omdat het onze taak is deze kinderen te leren hechten en dit meer
kwaad dan goed doet. Ik vind dat hier in met name de stapp-training veel meer aandacht aan geschonken moet
worden. Wellicht dat hier ook een taak ligt bij Jeugdformaat om het bijvoorbeeld op de facebookgroep uit te leggen
als er zulke verhalen worden gedeeld om de kwaliteit van de pleegouders te vergroten.

9-5-2016 20:37

119 Nee, niks toe te voegen  Nee. 9-5-2016 20:31

120 Nee, niks toe te voegen  nee 9-5-2016 20:06

121 Pleegzorgwerker positief Voogdij negatief De hele positieve scores over onze pleegzorgmedewerkster gaan 
over NAAM. Zij is gelukkig nu twee jaar bij ons en daar zijn wij bijzonder blij mee. De twee jaar daarvoor was het 1 
groot ploeteren met alle medewerkers van jeugdzorg en hebben we hele andere ervaringen opgedaan. Vooral met 
de voogden hebben we hele slechte ervaringen opgedaan. Gelukkig hebben we nu niet meer met een voogd te 
maken en kunnen we alles met NAAM regelen. Zoals de eerste twee jaren gingen zijn we alleen maar doorgegaan 
omdat ons pleegkind ons nodig had maar in die jaren hadden we elke maand wel willen stoppen met jeugdformaat/
zorg. Dus de vorderingen en de enorme steun van NAAM heeft ons doen besluiten ermee door te gaan.

9-5-2016 20:01

122 aanbeveling  Ik zou het heel leuk vinden als er eens een dagje uit werd geregeld met pleegouders onder elkaar
zoals bijv naar duinrel toe of iets in de richting. Zodat onze pleegkinderen ook contact kunnen krijgen met andere
pleegkinderen, maar ook zodat onze kinderen eens kunnen praten met andere kinderen hoe het is om op te
groeien met pleegkindjes. Gewoon een leuke dag voor het gezin met andere bijzondere gezinnen.

9-5-2016 19:33

123 aanbeveling  Wat mij betreft moet de website veel informatiever en uitnodigender, meer actuele info en meer
diepgang. Ik kijk regelmatig op websites van andere pleegzorgaanbieders om aan m'n info te komen. Dat is zonde.
Ervaringsverhalen zouden ook een mooie aanvulling zijn.

9-5-2016 19:30

124 Compliment algemeen Pleegzorgwerker positief trotse pleegouder Dat we enorm tevreden zijn met 
Jeugdformaat. Onze (pleeg)dochter kwam op een bijzondere manier onverwacht op ons pad en in ons leven, waar 
we heel dankbaar voor zijn. Maar ook zijn we enorm dankbaar voor de plezierige en vakkundige begeleiding van 
onze pleegzorgmedewerker. Als we dit van tevoren hadden geweten, waren we misschien eerder pleegouders 
geworden.

9-5-2016 19:28
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125 aanbeveling  JF beleid negatief  De comunicatie met jeugdformaat is vaak erg onduidelijk 9-5-2016 19:27

126 lastig te categoriseren  Omdat we buiten de regio zijn gaan wonen is onze situatie veranderd. Hierdoor is het
bijwonen van informatie avonden niet mogelijk. We denken na over een bijplaatsing, maar willen dit het liefst via
jeugdformaat.

9-5-2016 19:14

127 Compliment algemeen  feedback enquête  Pleegzorgwerker positief  Voogdij negatief  Pleegzorg
begeleidster die ik heb is helemaal top. Ik vind deze vragen ook helemaal goed, zo blijven jullie ook op de hoogte
over hoe pleegouders het vinden gaan bij en met de pleegzorg en medewekster. Dit zou ook eens goed zijn over
jeugdzorg, want ik ben van mening dat daar nog wel eens veel aan scheeld.

9-5-2016 18:55

128 Kritiek op B&Matching  Dat bemiddeling en maching goed info doorgeeft. Paar keer geen goede info gekregen.
Dat kind in Gr 6 zat terwijl het in Gr 7 zit. Dat kind adhd heeft . Maar eigenlijk add heeft. Dit vind ik belangrijke info
om goed te krijgen je moet in paar uur school regelen en dan is het belangrijk dat je de goede info heb.

9-5-2016 18:41

129 aanbeveling  feedback enquête  Het is lastig als je netwerkpleegouder bent. Het zijn onze kleinkinderen en
daar doe je alles voor. Vergelijk met bestand oudes is nauwelijks te maken. Ik heb zelf aangegeven dat de
frequentie voor overleg laag kan zijn van de begeleiding jeugdformaat.

9-5-2016 18:26

130 aanbeveling  communicatie kan beter  Financiën onvoldoende  lastig te categoriseren
Rechten en regels  Er zijn wijzigingen geweest in de beschikbare extra vergoedingen, van de ene instantie naar

de andere. Als voorbeeld het fietsgeld. Voorheen was er een jaarlijks bedrag beschikbaar, nu niet meer. Hierover
is echter niet (of onvoldoende) gecommuniceerd.

9-5-2016 18:01

131 Kritiek op B&Matching  ja sta open voor cricis maar om een of andere reden is daar de pleegzorg niet mee eens
zij willen vanwege dit vaste pleegkind een vastkind ouder dan hem ik ben daar niet mee eens k wil graag cricis
doen dit kindje weet dat ij nooit weg gaat bij mij maar de andere kindjes wel vndt dit erg jammer dat dit dan
besloten is

9-5-2016 18:00

132 aanbeveling  communicatie kan beter  JF beleid negatief  Kritiek op B&Matching  training  Verschillende
voorbeelden van het schetsen van een onrealistisch beeld: Casussen in de 'op stap' cursus mogen meer
realistisch worden weergegeven. Casussen betreffen zeer lichte zaken waarvan gesteld wordt dat ze leiden tot
crisis- of langdurige pleegzorg. Realiteit is echter dat er pas bij ernstigere zaken spraken is van crisis- of langdurige
pleegzorg. Het beeld dat aspirant pleegouders daardoor hebben van de praktijk is daardoor lichter dan de realiteit..
Van veel ouders vernomen dat dit tegenviel. In ons geval bij toeval pleegkind uit netwerk waarbij kind op instelling
werkte waar pleegmoeder aanwezig was. Jeugdformaat vroeg de instelling om meer informatie omtrent kind
hetgeen zeer zorgvuldig en uitgebreid is aangeleverd. Informatie betrof vooral concrete handvatten ten aanzien van
omgang met gedrag van kind en tevens beschrijving van 'opvallend' gedrag waar men rekening mee diende te
houden. Bij pleegzorg voorstel werd er vervolgens tot onze grote verbazing letterlijk aangegeven dat het een
'normaal' kind met 'normale' ontwikkeling waar dus weinig bijzondere aanpak nodig was. Bij navraag hierover bij
pleegzorg werd er aangegeven dat dit vaker gebeurd om te voorkomen dat pleegouders afschrikken. Bij diverse
bijeenkomsten met ouders en kind(kennismaking) totaal onvoorbereid en onbegeleid door de pleegzorg-begeleider.
'begin maar' is helaas een veelgehoorde uitspraak in dergelijke situaties.

9-5-2016 17:58

133 feedback enquête  Antwoord vraag 46: langdurige pleegzorg en pleegoudervoogdij. Het lukt niet om hier
meerdere antwoorden in te vullen.

9-5-2016 17:49

134 Financiën onvoldoende  Rechten en regels  vergoedingen zouden op zijn plaats zijn als het om hoge
rekeningen gaat, dit word op dit moment niet vergoed omdat het om vrijwillege zorg gaat. Maar als de echte ouders
niet willen of kunnen bijdragen zou hier een andere oplossing voor moeten komen. Heb verschillende pleegouders
gesproken die net als ik af en toe een grote rekening krijgen dat de volledige pleegzorg vergoeding hier aan op
gaat. Dit zou toch anders moeten of kunnen????

9-5-2016 17:30

135 Teveel wisselende hv  Voogdij negatief  er zijn teveel persoonlijke wisselingen bij jeugdformaat (en ook bij de
kinderbescherming). daardoor heeft het lang geduurd voordat er echt een start werd gemaakt met de begeleiding
van ons pleegkind.

9-5-2016 17:19

136 feedback enquête  Bij de vragen over trainingen geven jullie niet aan of het de interne of externe ervaring betreft.
Ik kon ook niet aanklikken dat ik intern en extern trainingen heb gevolgd.

9-5-2016 17:16

137 aanbeveling  Als je 32u werkt en in je eentje pleegouder bent, heb je vaak niet de energie om nog naar een
training te gaan. Wat ik wel super zou vinden als er eens in de zo veel tijd een uitje van pleeggezinnen en kids
was, zodat de kids met elkaar kunnen optrekken en de volwassenen ervaringen kunnen uitwisselen. Op zaterdag
is dat overigens ivm vele sporten minder makkelijk dan op zondag. Voor Facebook heb je een uitnodiging nodig
omdat het een besloten groep is, en die heb ik nooit gehad... Heb t wel eens aangegeven maar hoor er nooit wat
van.

9-5-2016 17:12

138 Nee, niks toe te voegen  ik heb een weekend/vakantie pleegkind en wacht op crisisplaatsing 9-5-2016 17:09

139 aanbeveling  JF beleid negatief  Ik vind het onvoorstelbaar dat ons in 6 jaar Pleegzorg nog nooit is gevraagd
hoe wij de opvang ervaren, maar ook hoe wij het pleegkind zien (ontwikkelen). In het begin hebben we nog wel
eens een mail daarover gestuurd, maar behalve een "Dank je wel" op die mail is er nooit enige interactie geweest,
behalve als er een nieuwe planning moet worden gemaakt.

9-5-2016 17:00

140 Nee, niks toe te voegen  nee 9-5-2016 16:55
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