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SAMENVATTING 

 

Deze studie onderzoekt de ondersteuningsbehoefte van pleeggezinnen die lid zijn van de 

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP). Hierbij wordt gekeken naar de 

verschillen tussen bestandpleegouders en netwerkpleegouders en de invloed van waardering 

ten aanzien van de pleegzorgwerker. De theorie stelt dat er verschillende vormen van 

ondersteuning zijn: emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, financiële 

ondersteuning en informatieve ondersteuning. Uit de literatuur blijkt daarnaast dat 

pleeggezinnen veelal behoefte hebben aan ondersteuning op kindgebonden thema’s, omgang 

met de biologische ouders en de (rol in de) hulpverlening. Uit de interviews bleek dat 

ontlasting van het pleeggezin ook een belangrijk punt van ondersteuning is.  

Op basis van de literatuur, tien telefonische interviews en bestaande vragenlijsten is een 

enquête opgesteld. Met de unieke dataset (N=255), is onderzocht op welke gebieden 

pleeggezinnen behoefte hebben aan ondersteuning, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 

bestandspleeggezinnen (N=215) en netwerkpleeggezinnen (N=40). Daarbij is gekeken hoe de 

ondersteuningsbehoefte wordt beïnvloed door waardering van pleegouders ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleiding. Er wordt gecontroleerd voor geslacht, opleiding, samenlevingsvorm, 

gevoel van ervaring en soort plaatsing.  

De resultaten geven aan dat alle pleeggezinnen het meest behoefte hebben aan meer 

ondersteuning op het emotionele vlak. Daarnaast vinden ze informatieve ondersteuning 

omtrent het pleegkind en informatieve ondersteuning omtrent de rol in de hulpverlening 

belangrijk. Bestandspleeggezinnen geven op alle gebieden aan meer behoefte te hebben aan 

ondersteuning dan netwerkpleeggezinnen, behalve op informatieve ondersteuning omtrent de 

rol in de hulpverlening, netwerkpleeggezinnen hebben hier significant meer behoefte aan. 

Uit de lineaire regressieanalyses blijkt een significant verband tussen de behoefte aan hulp 

om te worden ontzien en de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleiding. Ook is er 

meer behoefte aan informatie over de hulpverlening als pleegouders de begeleiding minder 

waarderen. De significante verschillen tussen bestands en netwerkpleegouders worden slechts 

minimaal verkleind door de invloed de waardering en tevredenheid met de 

pleegzorgbegeleiding en de overige kenmerken van een pleeggezin.  

Theoretische en maatschappelijke implicaties van de resultaten worden besproken in de 

conclusie en discussie. 



 

INLEIDING 

Een pleegouder zorgt vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week voor een kind van een 

ander. Hierdoor hebben pleegouders een onmisbare positie en rol in de pleegzorg. De 

bijzondere positie van pleegouders als vrijwillig hulpverlener van de pleegzorginstelling 

(Fisher et al, 2000; Strijker, 2006) stelt aan pleegouders en begeleiders bijzondere eisen. Veel 

pleegkinderen hebben een problematische achtergrond. Daarbij komen bij het 

pleegouderschap ook andere, vaak stressvolle, zaken kijken dan alleen de opvoeding van een 

kind (Wilson, Sinclair, & Gibbs, 2000). Pleegouders moeten opvoeden in een ingewikkeld 

systeem, met diverse belanghebbenden van betrokken hulpverlenersinstanties, de biologische 

ouders en de kinderen. Om in dit systeem pleegkinderen te kunnen opvoeden en begeleiden is 

het van belang om een kind zorgvuldig te matchen met een pleeggezin (Bartelink, 2011), 

maar is het bovendien noodzakelijk dat alle partijen een goede begeleiding krijgen 

(Chamberlain, Moreland, & Reid, 1992).  

Ondersteuning, het krijgen van de juiste middelen en informatie, kan helpen bij 

uitdagingen in dit ingewikkelde systeem (van Oijen, 2010). Dit komt ten goede aan het succes 

van de plaatsing  (Chamberlain, Moreland, & Reid, 1992) en geeft daarnaast een verhoogde 

kans op een positieve beëindiging van de pleegzorgplaatsing (Price, et al., 2008). Daarbij 

blijkt dat adequate hulp ook een positief verband heeft met het voorkomen van het 

discontinueren van pleegouderschap (Denby et al., 1999;  Rhodes, Orme, Cox, & Buehler, 

2003).  

Uit eerder onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) blijkt 

dat pleegouders vinden dat zij onvoldoende worden toegerust of dat ze het aanbod niet 

toereikend vinden (NVP, 2010). De conclusie van Bastieaensen (2001) is dat begeleiding 

meer aanbod dan vraaggericht is (Van den Bergh, Weterings, 2007). Reden om geen gebruik 

te maken van ondersteuning zoals aangeboden door de pleegzorginstelling is omdat deze niet 

aansluiten bij de ondersteuningswens (Nixon, 1997). Hierom is het belangrijk om in de 

begeleiding en ondersteuning van pleegouders aansluiting te vinden bij hun behoeften (van 

Holen, 2005). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar waar de behoeften van pleegouders 

met betrekking tot de ondersteuning liggen.  

De NVP ziet het nu, in de aanloop van de transitie en transformatie, als de kans om de 

ondersteuningsbehoeften van pleegouders in kaart te brengen. In de transitie en transformatie 

zijn twee beleidstendensen waar te nemen; De civil society versterken en het empoweren van 

mensen (Van Yperen & Van Woudenberg, 2011); informele steun van de netwerken ten 



 

behoeve van een sterke en positieve basis voor jeugd en ouders. Vanwege de eerste 

beleidstendens zal er in dit onderzoek onderscheid in pleegzorgplaatsing gemaakt ten aanzien 

van het verwantschap tussen pleegkind en pleegouder. Bij netwerkpleegzorg wordt pleegzorg 

geboden door verwanten of bekenden uit het netwerk van ouders en/of kind en 

bestandsplaatsingen wanneer een kind pleegzorg geboden krijgt door een voor jeugdige en 

ouders vooraf onbekend pleeggezin (Bastiaensen, 2001; Robbroeckx & Bastiaensen, 2001; 

Strijker & Zandberg, 1999, 2001).  

De tweede pijler betreft de empowerment van mensen (Van Yperen & Van Woudenberg, 

2011). Empowerment is een sturingsstrategie die uitgaat van kracht en kennis in de 

samenleving. (Vos & Van Doorn, 2004). Door het versterken en verbinden van personen, 

organisaties en groepen in de samenleving, om mee te denken en –werken aan oplossingen, 

wil men met de transitie meer verantwoordelijkheden bij de burger neer leggen. Doordat de 

overheid pleegzorg sterk stimuleert komen er vaker kinderen bij pleegouders terecht met  

zwaardere problematiek en meer speciale behoeften (Pleegzorg Nederland, 2012). Een betere 

toerusting van pleegouders zal de opvoeding ten goede komen. Een goede deskundigheid van 

pleegouders laat de plaatsing gemakkelijker verlopen. Pleegouders zijn beter toegerust, 

waardoor de draagkracht en de draaglast beter in balans zijn en het gezinsleven gemakkelijker 

en soepeler verloopt. De NVP is evenals Van Holen (2010) van mening dat het een vereiste is 

dat aanbod van ondersteuning aansluit bij de behoeften van pleegouders, als men echt 

empowered wil werken en de pleegouders succesvol ondersteunen.  

Voorliggend onderzoek kan bijdragen aan verdere theorievorming over de 

ondersteuningsbehoeften van pleegouders, maar wil bovenal bijdragen aan de kennis over de 

behoeften van pleegouders met betrekking tot de ondersteuning. Deze kunnen dan in de 

transformatie van de jeugdzorg opgepakt worden als handvat de verschillende betrokken 

partijen in de pleegzorg om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De volgende 

exploratieve vraag opgesteld:  

 

Op welke gebieden behoeven pleegouders die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor 

Pleeggezinnen ondersteuning en is er een verschil tussen bestandspleegouders en 

netwerkpleegouders? 

  



 

THEORIE  

Ondersteuning 

Om meer succesvolle pleegzorgplaatsingen te realiseren en afhakende pleegouders te 

voorkomen, is ondersteuning van belang. Ondersteunen is aldus de Van Dale te verklaren als 

helpen, bijstaan, (geldelijke) steun. In de literatuur wordt het woord ondersteuning op 

verschillende manieren benaderd. Er zijn diverse definities en er worden vele verschillende 

domeinen onderscheiden. Ook is er geen consensus of goederen en diensten aangeboden door 

professionals behoren tot ondersteuning.  

We bespreken hier de meest voorkomende dimensies op basis van House (1981) omdat 

Strijker (2009) en Orme, Cherry en Rhodes (2006) deze ook gebruiken aangaande pleegzorg. 

Deze dimensies zijn: Emotionele ondersteuning, instrumentele ondersteuning en informatieve 

ondersteuning. In dit onderzoek worden de diensten en materialen van de professional ook tot 

ondersteuning gerekend, omdat in de pleegzorg in Nederland hulpverleners onderdeel zijn van 

het systeem en verplicht zijn (een deel van de) ondersteuning aan pleegouders te faciliteren 

(Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, 2011). 

 

Emotionele ondersteuning 

Emotionele ondersteuning is een vorm van intrinsieke ondersteuning. Het betreft het geven 

van liefde, zorg, empathie en vertrouwen en het handelen waardoor iemand zichzelf weet te 

waarderen (House, 1981). Het hebben van een sociaal netwerk waar emotionele 

ondersteuning gevonden kan worden is belangrijk in de pleegzorg. Emotionele ondersteuning 

werkt in tijden van stress verlichtend (Orme en Buehler, 2001). De mogelijkheid om met 

anderen te communiceren, het krijgen van emotionele steun kan een positief effect hebben op 

het succes van de pleegzorg (Orme & Buehler, 2001). Pleegouders die warme relaties 

onderhouden en daar steun en reflectie uit halen, stralen de warmte ook uit naar de 

(pleeg)kinderen en dit wekt vertrouwen naar de pleegkinderen. Emotionele ondersteuning 

wordt geassocieerd met gezinswelzijn, beter omgaan met lastige situaties en meer effectiever 

en meer tevredenheid over het ouderschap. Andere familieleden die het pleegouderschap 

accepteren lijken belangrijk voor het succes van de pleegzorg. Ook blijkt dat het hebben van 

contacten met andere pleeggezinnen kan bijdragen aan het behoud van pleeggezinnen 

(Feikens, Mensinga en Strijker, 2007). 



 

Ondersteuning op dit gebied is volgens Rhodes en collega’s (2003) van groot belang voor 

de tevredenheid van pleegouders. Dit bewerkstelligt een meer open communicatie en een 

positieve verstandhouding tussen pleegouders en pleegzorgwerkers. In een onderzoek van 

MacGregor (2006) naar de behoeften van Canadese pleegouders komen emotionele 

ondersteuning, vertrouwen, goede communicatie met hulpverleners en respect voor de 

pleegouders sterk naar voren. Rhodes en collega’s (2001) vonden een verband tussen het 

gebrek aan responsiviteit, een slechte communicatie en gebrek aan steun door de 

hulpverleningsinstellingen enerzijds en het afhaken van pleegouders in het eerste jaar 

anderzijds. Hieraan verwant is het (ontbrekende) gevoel van erkenning als leden van het 

hulpverleningsteam van pleegouders door de pleegzorgwerkers (Farris-Manning en Zandstra, 

2003; Hudson en Levasseur, 2002). Meer betrokkenheid bij de planning en besluitvorming 

rondom de kinderen zorgt voor meer voldoening van de pleegzorgtaken (Sanchirico en 

anderen, 1998). 

 

Praktische ondersteuning 

Instrumentele ondersteuning is een vorm van praktische hulp, waarbij gedacht moet worden 

aan het zorgen voor iemand, het geven van hulp of het verstrekken van geld en/ of materialen 

(Van Sonderen, 1991). In de literatuur wordt hierbij specifiek onderscheid gemaakt tussen 

praktische hulp en financiële ondersteuning.  

Het pleegouderschap is aldus Orme en Buehler (2001) meer uitdagend geworden. 

Enerzijds krijgen pleegouders meer verantwoordelijkheden, doordat ze vaker worden gezien 

als onderdeel van het hulpverleningsteam. Anderzijds worden er ook vaker dan voorheen 

kinderen geplaatst in pleeggezinnen met meer specifieke behoeften. Het bieden van praktische 

ondersteuning, blijkt te leiden tot meer bereidheid voor het opvangen van kinderen met 

speciale behoeften (Feikens, Mensinga en Strijker, 2007). Het bieden van bijvoorbeeld een 

korte onderbreking van het pleegouderschap is een vorm van praktische ondersteuning voor 

het verlichten van het pleegouderschap (Brown et al. 2005). Hierbij nemen andere personen 

de zorg van het pleegkind tijdelijk waar (Machregor, 2006). Rhodes en collega’s (2001) 

vonden dat deze vorm van ondersteuning door pleegouders als belangrijk wordt ervaren.  

 

  



 

Financiële ondersteuning 

Financiële ondersteuning is een aparte vorm van instrumentele ondersteuning. Pleegouders 

ontvangen een vergoeding voor de zorg van de kinderen. Dit is geen inkomen, maar een 

kostendekkende vergoeding. Pleegouders kiezen voor pleegzorg vanwege de persoonlijke 

toewijding en niet vanwege de inkomsten die het oplevert, maar een adequate vergoeding 

wordt wel als belangrijk ervaren (Vandervaille). Uit buitenlands onderzoek van Barth (2001) 

blijkt dat de algemene financiële compensatie als te laag werd ervaren.  

 

Informatieve ondersteuning 

De definitie van informatieve ondersteuning is het geven van informatie waarmee 

persoonlijke of omgevingsproblemen kunnen worden opgelost (Van Sonderen, 1991). In de 

literatuur zijn er verwijzingen naar de behoefte aan informatie over het kind als de biologische 

ouders. Aldus Brown en Bednar (2006) moet de informatie voor en gedurende de plaatsing 

gegeven worden. Behoefte aan informatie over de duur en vorm en perspectief van de 

plaatsing wordt door pleegouders als belangrijk gezien (Brown et al., 2005; Lyon en Rogers, 

2004). Ook de behoefte aan informatie betreffende het beleid en procedures met betrekking 

tot het hulpverleningssysteem is aldus Morton (2004) aanwezig.  

 

  



 

Ondersteuning en het pleegzorgsysteem 

Aldus Strijker (2009) en van den Bergh, Weterings (2007) hangt de behoefte aan 

ondersteuning samen met kindgebonden thema’s, de omgang biologische ouder en de rol die 

pleegouders hebben in de hulpverlening.  

Kindgerelateerde kenmerken 

Het succes van een pleegzorgplaatsing is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin 

een pleegkind adapteert en zich invoegt in een pleeggezin (Van der Doef, 2004). Pleegzorg 

wordt beschouwd als effectief als pleegkinderen met relatief weinig problemen zich stabiel 

ontwikkelingen en als kinderen met ernstige problemen zich ontwikkelen tot minder 

problematisch (Strijker, Zandberg, & van der Meulen, 2005). Een goede aanpassing van het 

pleegkind in het pleeggezin zal zich manifesteren door een mindere mate of afwezigheid van 

probleemgedrag, terwijl een slechte aanpassing kan leiden tot spanning en stress (Sinclair, 

Gibbs, & Wilson, 2004). 

De eigenschappen van een kind zijn een zeer belangrijke indicator voor breakdown 

(Vanderfaeillie, Van Holen, & Trogh, 2009; NVP Overijssel 2010). Gedrags- en emotionele 

problemen (Price, et al., 2008; Chamberlain et al., 2006; Oosterman et al., 2007; Strijker & 

Zandberg, 2004; Vanderfaeillie et al., 2008) en de mate van hechting van het pleegkind 

blijken zelfs significant van invloed op een opvoedingsstress en een verstoorde plaatsing 

(Brown & Bendar, 2006; Chamberlain et al., 2006;. Marcus, 1991; Newton et al., 2000;. 

Sinclair & Wilson, 2003). Het hangt vervolgens af van het vermogen van de pleegouders om 

hier mee om te gaan, hoe succesvol de plaatsing wordt (Denby, Rindfleisch, & Bean, 1999). 

Het kunnen inzien dat ieder kind zijn/haar eigen aard heeft, draagt bijvoorbeeld bij aan een 

succesvolle aanpassing van het pleegkind in het pleeggezin (Strijker, 2006). 

Uit internationaal onderzoek van onder andere Denby et al., (1999) en Hudson & 

Levasseur (2002) blijkt dat omgang met moeilijk gedrag één van de belangrijkste 

trainingsthema´s van pleegouders is voor succes van een plaatsing. Vlaams onderzoek toont 

daarnaast aan dat pleegouders ook de meest uitgesproken behoefte hebben aan ondersteuning 

met betrekking tot gedrag van het kind (Van Holen, 2005). Ondersteuning met betrekking tot 

de (gedrags)kenmerken van het kind heeft twee doelen. Pleegouders moeten worden getraind 

met het doel om ineffectief opvoedgedrag te voorkomen. Het is belangrijk dat het welzijn van 

de pleegouders sterk wordt bewaakt (Vanderfaeillie, Holen & Trogh, 2009). Daarnaast is 

ondersteuning van pleegouders in de opvoeding van hun pleegkind en in het voorkomen van 



 

negatieve interacties met hun pleegkind een cruciale factor in de preventie van 

gedragsproblemen bij pleegkinderen (Vanschoonlandt, 2012).  

 

Oudergerelateerde kenmerken 

Op basis van internationale verdragen hebben ouders en kinderen recht om elkaar te zien, ook 

als het kind uit huis is geplaatst. Het wordt daarom van pleegouders verwacht dat zij open 

staan om de familie van het kind een plaats geven (Vanderfaeillie, Van Holen & Trogh, 

2009). De omgang met de biologische ouders en de aanpassing van het kind in het pleeggezin 

is lastig. Achtergronden en problemen bij ouders hebben invloed op het al dan niet bestaan 

van probleemgedrag bij pleegkinderen. Daarnaast kan de reactie van een pleegkind na de 

omgangsregeling veel stress opleveren bij pleegouders (Buehler e.a., 2006; Vanderfaeillie & 

Van Holen, 2010; Weterings & Van den Bergh, 2010). Ook kan er een loyaliteitsconflict 

ontstaan als ouders en pleegouder een conflict hebben (Bastiaensen, 2001). Omdat de 

loyaliteit van de biologische ouders verankerd ligt en de loyaliteit van een pleeggezin 

verworven moet worden, kan een dergelijk conflict leiden tot een breakdown (Chamberlain et 

al., 2006; Vanderfaeillie, Van Holen & Coussens, 2008). 

Uit onderzoek van Kalland & Sinkkonen (2001) en Palmer (1996) blijkt dat de kwaliteit in 

de omgang tussen pleegouders en biologische ouders van belang is. Van den Eerenbeemt stelt 

dat ouders en kinderen alleen de ruimte vinden om de opvoedingssituatie te accepteren als 

pleegouders en begeleiders respectvol omgegaan met de verantwoordelijkheid en loyaliteit die 

biologische ouders voelen. Betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de plaatsing en 

er een goede samenwerking tussen ouder, pleegouders en begeleiders zijn geassocieerd met 

stabielere plaatsingen. Pleegouders kunnen dit lastig vinden en op dit gebied steun willen 

gebruiken. Volgens van Holen (2005) geeft 40% van de Nederlandse pleegouders aan 

behoefte te hebben aan ondersteuning betrekking tot de omgang met de biologische ouders. 

 

  



 

Hulpverlenergerelateerde kenmerken 

Pleegouders (met een plaatsing) hebben te maken met allerlei verschillende hulpverleners. De 

(gezins)voogd van het gezin van herkomst, de pleegzorgbegeleider, maar daarnaast vaak ook 

nog andere therapeuten en begeleiders rondom een pleegkind (Van den Bergh & Weterings, 

2007). Om de doelstellingen van de pleegzorgplaatsing te behalen (het bieden van een veilige 

en stabiele omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien tot het 

plaatsingsperspectief duidelijk is) worden pleegouders, ouders en kinderen bij een justitiële 

maatregel begeleid door een hulpverleningsinstelling (Strijker, 2009). De begeleiding van 

ouders en kind geschiedt door de (gezins)voogd en de pleegouders worden begeleid door een 

pleegzorgwerker van een pleegzorginstelling.  

De frequentie en beleving van de begeleiding van het pleeggezin tijdens de plaatsing is 

volgens Farmer et al. (2001), Fisher et al. (2000) en Wilson et al. (2004) essentieel, waarbij de 

pleegzorgbegeleider oog moet hebben voor kind, de biologische ouders en de pleegouders. 

Extra (2005) beschrijft dat er veel onduidelijkheden worden gezien rondom 

gedragsverklaringen, ouderrollen en -verantwoordelijkheden en taken en 

verantwoordelijkheden van pleegouders. Daarnaast wordt er vaak vergeten om goed af te 

stemmen en samen te werken met betrekking tot de ontwikkeling van het pleegkind. 

Lankester, Weterings & Van den Bergh (2006) vermelden dat beslissingen die genomen 

worden over het pleegkind, vaak niet genomen worden in overleg met pleegouders en 

pleegzorginstellingen. 

Ten behoeve van een succesvolle samenwerking dienen de rollen, verwachtingen en 

grenzen van alle betrokkenen bij iedere pleegzorgplaatsing duidelijk zijn gedefinieerd (Brown 

& Calder, 2000; Jones & Morrissette, 1999; McAuley & Trew, 2000). Uit onderzoek van Van 

Holen (2010) blijkt dat pleegouders verwachten dat pleegzorgwerkers hierin een 

bemiddelende rol zullen spelen.  

Rhodes et al., (2001) vonden een verband tussen het gebrek aan responsiviteit, een slechte 

communicatie en gebrek aan steun door de hulpverleningsinstellingen en het afhaken van 

pleegouders in het eerste jaar. Hieraan verwant is het ontbrekende gevoel van erkenning van 

pleegouders door de pleegzorgwerkers als leden van het hulpverleningsteam (Farris-Manning 

en Zandstra, 2003; Hudson en Levasseur, 2002). Meer betrokkenheid bij de planning en 

besluitvorming voor de kinderen zorgt voor meer voldoening van de pleegzorgtaken zo blijkt 

uit onderzoek van Sanchirico et al. (1998). 

Volgens Zondervan, Braat & van Hesteren (2008) is een effect van een goede bejegening 

meer tevredenheid. Tevens voelen personen zich meer betrokken en serieus genomen. Uit 



 

onderzoek van onder andere Denby et al (1999), Fees et al (1998) Hudson en Levasseur, 2002 

en Jones en Morrisette (1999) blijkt dat een adequate ondersteuning door de 

pleegzorgbegeleider en een goede werkrelatie met de pleegzorgvoorziening een positief effect 

hebben op de tevredenheid en stressbeleving van pleegouders.  

 

  



 

Verschillen in behoeften aan ondersteuning 

Er zijn met betrekking tot het onderwerp pleegzorg vele nationale en internationale studies 

gedaan naar verschillen en overeenkomsten tussen bestands- en netwerkpleegouders (Strijker, 

Zandberg, van der Meulen, 2001). Er is een debat gaande welke vorm de voorkeur moet 

krijgen. De meningen zijn verdeeld en bevindingen vanuit het oogpunt beleid en 

uitvoeringsniveau en het belang van het kind zijn tegenstrijdig. Vanwege deze discussie en 

vanwege de veranderingen in de jeugdzorg in Nederland, zal de focus in het onderzoek liggen 

op verschillen tussen bestand- en netwerkplaatsingen.  

Er is weinig literatuur te vinden over verschillen tussen bestands- en netwerkgezinnen met 

betrekking tot ondersteuning. Van Holen (2005) beschrijft dat pleegouders die het pleegkind 

voor aanvang van de plaatsing niet kenden over het algemeen meer behoefte hebben aan 

ondersteuning dan pleegouders uit het netwerk van het biologische gezin. 

Netwerkpleegouders hebben een kleinere behoefte hebben aan ondersteuning op kind 

gerelateerde factoren dan bestandspleegouders (Loeffen & Portengen, 1998; Van Holen, 

2005; 2010). Daarnaast komt Van Holen (2010) tot de conclusie dat in relatie tot de 

biologische ouders bestandspleegouders meer ondersteuning behoeven dan 

netwerkpleegouders. Onderzoek van Cuddeback en Orme (2002) levert echter ander bewijs 

op. Deze onderzoekers vinden weinig onderscheid tussen bestands- en netwerkpleegouders in 

termen van ondersteuning bij problemen van pleegkinderen of in ondersteuningsbehoeften 

algemeen. Uitsluitsel met betrekking tot verschil in ondersteuningsbehoeften tussen bestands- 

en netwerkgezinnen in Nederland kan op basis van de bestaande literatuur niet worden 

gegeven.  

 

  



 

METHODE 

 

Deze thesis onderzoekt op welke gebieden leden van de NVP behoefte hebben aan meer 

ondersteuning. Dit nieuwe onderzoek wil bovenal bijdragen aan de kennis over de behoeften 

van pleegouders met betrekking tot de ondersteuning. Deze kunnen dan in de transformatie 

van de jeugdzorg opgepakt worden als handvat voor de verschillende betrokken partijen in de 

pleegzorg om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.  

 

Hoofdvraag 

Op welke gebieden behoeven pleegouders die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor 

Pleeggezinnen ondersteuning, is er een verschil tussen bestandspleegouders en 

netwerkpleegouders en is er een relatie tussen de waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleiding en de ondersteuningsbehoefte? 

Deelvragen 

1. Op welke gebieden behoeven  de leden van de NVP ondersteuning?  

2. Hebben netwerkpleegouders andere behoeften aan ondersteuning dan 

bestandspleegouders? 

3. Is de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleiding van invloed op de behoefte aan 

ondersteuning en wat doet dat met de verschillen tussen bestand en netwerkpleegouders? 

 

Hypothesen 

-Pleegouders hebben behoefte aan meer emotionele ondersteuning. 

-Pleegouders hebben behoefte aan meer financiële ondersteuning. 

-Pleegouders hebben behoefte aan meer praktische ondersteuning.  

-Pleegouders hebben behoefte aan meer informatieve ondersteuning. 

-Netwerkpleegouders hebben minder behoefte aan ondersteuning dan bestandspleegouders 

(met name op gebied van kindgebonden onderwerpen en de omgang met de biologische 

ouders). 

-Pleegouders die hoog scoren op tevredenheid met de pleegzorgbegeleider hebben minder 

behoefte aan ondersteuning dan pleegouders die laag scoren op tevredenheid.   

 



  

 
0 

Voorafgaand aan de vragenlijst 

In dit onderzoek zijn we op zoek naar (generaliseerbare) uitspraken over de behoefte van 

leden van de NVP op verschillende gebieden van ondersteuning, de verschillen hierin tussen 

netwerkpleegouders en bestandspleegouders en de invloed van de waardering ten aanzien van 

de pleegzorgwerker. De theorie stelt dat er verschillende vormen van ondersteuning zijn: 

emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, financiële ondersteuning en 

informatieve ondersteuning. Uit de literatuur blijkt daarnaast dat pleeggezinnen veelal 

behoefte hebben aan ondersteuning op kindgebonden thema’s, omgang met de biologische 

ouders en de (rol in de) hulpverlening. 

Om de behoefte van pleegouders echt centraal te stellen werden er eerst tien telefonische 

interviews afgenomen. Deze interviews werden opgezet naar idee van onderzoek van Brown 

en Calder (2000). Participanten werden per provincie a-select gekozen uit de ledenbestand 

van de NVP, waarbij ze werden gevraagd om hun behoefte aan ondersteuning te beschrijven 

in antwoord op de vraag: ‘Welke ondersteuning heb je nodig om een goede pleegouder te 

zijn?’ Vervolgens is gevraagd naar de behoefte per domein (emotionele ondersteuning, 

financiële ondersteuning, praktische ondersteuning en informatieve ondersteuning), zoals 

gevonden in de literatuur. De thema’s die de participanten aanhalen werden onderling 

vergeleken en aangepast naar een helder beschrijvend label. Doel van de interviews is om de 

afhankelijke variabelen van het (vooral buitenlands) onderzoek naar ondersteuningsvormen te 

controleren en eventueel aan te vullen.  

Vervolgens is gekeken naar de bestaande vragenlijsten voor pleegouders. Bestaande 

vragenlijsten die hiervoor zijn gebruikt zijn de Nederlandse vertaling van de Casey Home 

Assessment Protocol (CHAP) (Feikens, Mensinga, en Strijker, 2007), de Vragenlijst 

ondersteuningsbehoeften en tevredenheid-pleegouders (VOT-P) van Van Holen en 

Vanderfaille (2008) en de Family Needs Survey/Gezinsbehoeftenvragenlijst (Bailey, 1988).  

Op basis van het literatuuronderzoek, de tien telefonische interviews en een aantal 

bestaande vragenlijsten is een enquête opgesteld. De thema’s uit literatuur en de interviews en 

vragenlijsten met betrekking tot vormen van ondersteuning worden ingedeeld naar 

verschillende clusters van ondersteuning. Deze werden gebruikt als subschalen in de 

vragenlijst. Na het opstellen van de vragenlijst heeft er een test plaatsgevonden onder een 

studiegenoot, twee  medewerkers van de NVP en twee (pleegouder)vrijwilligers. Er is 

gevraagd aan deze pretesters om onduidelijkheden, fouten en dergelijke aan te stippen. De 

opmerkingen of suggesties zorgden voor verbeteringen in de enquête.  



 

De vragenlijst 

Introductie 

Pleegouders die deelnamen aan het onderzoek werden allereerst bedankt voor hun deelname. 

Ze kregen een korte uitleg van de opzet van de enquête, waarna ze een aantal instructies 

meekregen. Ze werden gevraagd de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen Indien er 

vragen werden gesteld over een pleegkind werd gevraagd het laatst geplaatste pleegkind in 

gedachten te houden. Indien de pleegouder al vele jaren pleegouder is, werd gevraagd de 

vragen te beantwoorden met betrekking tot de ervaringen van de laatste drie jaar.  

 

Achtergrondkenmerken 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat achtergrondkenmerken, kenmerken in het 

pleegouderschap en verschillen in type pleegzorgplaatsing van invloed kunnen zijn op de 

behoefte aan steun (Rhodes, Orme, Cox en Buehler, 2003). We kunnen verwachten dat deze 

factoren ook van invloed hebben bij dit onderzoek. Hierom werden een aantal 

achtergrondkenmerken gevraagd om als controlevariabelen te dienen in het onderzoek. Er 

wordt verwacht van deze variabelen dat zij een (indirect) effect hebben op de behoefte aan 

ondersteuning.  

De volgende vragen werden gesteld over de achtergrondkenmerken van de 

pleegouders: Wat is uw geslacht? De open vraag ‘Wat is uw leeftijd?’ Naar de 

samenlevingsvorm is gevraagd door middel van de vraag: Wat is uw huidige burgerlijke 

staat? Er waren hierbij vier antwoordmogelijkheden (Alleenstaand, Samenwonend, Getrouwd 

of Anders namelijk …). Daarnaast werd er gevraagd naar de hoogst genoten afgeronde 

opleiding met zeven antwoordcategorieën  (Geen opleiding, (basisschool niet 

afgemaakt), Basisonderwijs, LBO/MAVO/VMBO,  HAVO/ VWO, MBO, HBO, WO/ 

Universiteit). Tot slot werd gevraagd of de pleegouder eigen kinderen heeft (ja of nee). 

Het geslacht is gevraagd, omdat veelal pleegmoeders de zorgrol op zich dragen, 

daardoor kan worden verwacht dat zij meer problemen ervaren en behoefte hebben aan 

ondersteuning (van Bergen, de Geus & van Ameijden, 2005) De leeftijd van de pleegouders is 

gevraagd omdat men met meer levenservaring naar verwachting minder behoefte hebben aan 

ondersteuning. Mensen die hoger opgeleid zijn vragen vaak sneller ondersteuning dan 

lageropgeleide mensen (van Egten et al., 2008). De samenlevingsvorm is meegenomen als 

controlevariabele omdat een partner of iemand waar je mee samen woont meestal een grote 

bron van steun is (Rhodes et al., 2003). Het hebben van een partner kan worden geassocieerd 



 

met minder behoefte aan ondersteuning. Alleenstaanden ervaren meer behoefte aan 

ondersteuning (van Egten et al., 2008). Het al dan niet hebben van eigen kinderen zal van 

invloed kunnen zijn op de behoefte aan ondersteuning met betrekking tot kindkenmerken. Ze 

hebben meer ervaring met het ouderschap, waardoor verwacht kan worden dat de behoefte 

aan ondersteuning afneemt.  

De volgende kenmerken met betrekking tot het pleegouderschap zijn gevraagd: De open 

vragen: Hoeveel jaar bent u al pleegouder? Hoeveel pleegkinderen heeft u in totaal onder uw 

hoede gehad? (inclusief de pleegkinderen die nu bij u wonen). Ook werd gevraagd hoe 

ervaren de pleegouders zichzelf zouden bestempelen. Deze vraag kon beantwoord worden op 

een vijfpuntenschaal van heel onervaren tot heel ervaren. Tot slot werd op dit onderdeel de 

open vraag gesteld hoeveel pleegkinderen er op dit moment geplaatst zijn.  Met betrekking tot 

het pleegouderschap is het aantal jaar dat je pleegouder bent van invloed op de behoefte die er 

is aan ondersteuning. Pleegouders die langer pleegouder zijn zullen door hun ervaring goed 

op de hoogte zijn en daardoor minder behoefte hebben aan ondersteuning. Andersom kan 

worden verwacht dat pleegouders die langer meedraaien, meer onduidelijkheden gaan zien en 

meer durven gaan vragen. Als pleegouders meerdere plaatsingen hebben gehad wordt 

verwacht dat de behoefte aan ondersteuning afneemt. Ze weten meer waar ze op moeten 

letten. Bovenal lijkt het gevoel van ervaring samen te hangen met de behoefte aan 

ondersteuning. Pleegouders die zich minder ervaren voelen in het pleegouderschap zullen 

meer behoefte hebben aan ondersteuning  

Ook zijn een aantal vragen gesteld over de plaatsingskenmerken. Welke vorm van 

pleegzorg biedt of bood u aan het laatst geplaatste pleegkind? Deze vraag had de volgende 

antwoordmogelijkheden: Crisispleegzorg, Perspectiefzoekend/Hulpverleningsvariant, 

Perspectief biedend/Opvoedingsvariant, Deeltijdpleegzorg of Vakantie en/of weekendgezin. 

Daarnaast is gevraagd in welk (juridisch) kader het laatst geplaatste kind is geplaatst, met vier 

antwoordcategorieën (Vrijwillig; zonder tussenkomst van rechter, Ondertoezichtstelling met 

uithuisplaatsing (OTS), Voogdij bij instelling, Pleegoudervoogdij). 

Na toetsing van de controlevariabelen, door effect- en regressieanalyses is besloten om 

tegen vertroebeling van de resultaten de volgende variabelen weg te laten: leeftijd, hebben 

van biologische kinderen, aantal jaar pleegouderschap, duur van de laatste pleegzorgplaatsing 

en het wettelijk kader. Zij hadden allen geen significant verband met de tien behoeften aan 

ondersteuning. De volgende variabelen zijn wel meegenomen: geslacht, opleiding, 

samenlevingsvorm, gevoel van ervaring, vorm van pleegzorg. 

 



 

Verwantschap 

Verwantschap is een van de twee onafhankelijke variabelen in dit onderzoek. Bij 

netwerkpleegzorg wordt pleegzorg geboden door verwanten of bekenden uit het netwerk van 

ouders en/of kind en bestandsplaatsingen wanneer een kind pleegzorg geboden krijgt door een 

voor jeugdige en ouders vooraf onbekend pleeggezin (Bastiaensen, 2001; Robbroeckx & 

Bastiaensen, 2001; Strijker & Zandberg, 1999, 2001). Deze variabele is gemeten met de 

vraag: Wat voor soort pleeggezin bent u (geweest) voor uw laatst geplaatste pleegkind? De 

antwoordmogelijkheden waren (1) Netwerkpleeggezin (2) Bestandspleeggezin.  

 

Waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleidster 

De ervaring en waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleider is de tweede 

onafhankelijke variabele. Dit onderdeel is gemeten aan de hand van de gemiddelde score op 

13 stellingen met antwoordcategorieën op een vijfpuntenschaal (helemaal oneens, oneens, 

neutraal, eens, helemaal eens). Bijvoorbeeld: Mijn pleegzorgbegeleid(st)er behandelt me als 

gelijkwaardige partner. 

 

Behoefte aan ondersteuning 

In totaal zijn er tien thema’s naar voren gekomen waarvan uit de literatuur, de interviews en 

de bestaande vragenlijsten bleek waarop ondersteuning nodig kon zijn. Dit zijn de 

afhankelijke variabelen van het onderzoek: Ondersteuning op (1) emotioneel en (2) financieel 

vlak, (3) praktische ondersteuning ten behoeve van (de omgang met) het kind (4) praktische 

ondersteuning ten behoeve van de omgang met de biologische ouders (5) praktische 

ondersteuning in de hulpverlening (6) praktische ondersteuning ter ontlasting van het 

pleeggezin (7) informatie omtrent het pleegkind (8) informatie omtrent het biologische 

familie (9) informatie over de hulpverlening (10) informatie over de rol van pleegouders in de 

hulpverlening.  

 

Emotionele ondersteuning 

(1) De participanten van het onderzoek hebben antwoord gegeven 9 vragen op een 

vijfpuntenschaal (zeker geen behoefte, geen behoefte, neutraal, wel behoefte, sterke behoefte) 

aangaande de behoefte aan emotionele ondersteuning. Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft u meer 

behoefte aan iemand met soortgelijke ervaringen om mee te praten?  



 

 

Financiële ondersteuning 

(2) De financiële ondersteuningsbehoefte werd gemeten door de pleegouders 10 vragen te laten 

beantwoorden op een vijfpuntenschaal (zeker geen behoefte, geen behoefte, neutraal, wel 

behoefte, sterke behoefte). Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft u behoefte aan meer financiële 

ondersteuning voor voeding, kleding, bewassing voor uw pleegkind?  

 

Praktische ondersteuning 

De praktische ondersteuning werd gemeten op 4 domeinen: kindgerelateerde 

ondersteuningsbehoeften, ondersteuning met betrekking tot de biologische ouders, praktische 

hulp bij rol in de hulpverlening en ondersteuning ter ontlasting van het pleeggezin. Alle 

vragen zijn op een vijfpuntenschaal gemeten (zeker geen behoefte, geen behoefte, neutraal, 

wel behoefte, sterke behoefte). 

(3) Behoefte aan praktische hulp met betrekking tot het kind werd gemeten aan de hand van de 

antwoorden van de pleegouders op 9 vragen. Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft u behoefte aan 

meer ondersteuning bij het zoeken naar een school, kinderdagopvang of buitenschoolse opvang 

voor uw pleegkind?  

(4) De respondenten hebben in 4 vragen hun behoefte kenbaar gemaakt aangaande de praktische 

ondersteuning bij de omgang met de biologische familie. Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft u 

behoefte aan meer ondersteuning bij uw contact met de biologische ouders?  

(5) Op 7 vragen gaven de pleegouders op een vijfpuntenschaal aan in welke mate zijn behoefte aan 

praktische hulp wensten aangaande hun rol in de hulpverlening. Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft 

u behoefte aan iemand met wie u kunt overleggen voordat u naar een gesprek met de 

hulpverlening gaat?  

(6) Behoefte aan hulp ten behoeve van de ontlasting van het pleeggezin werd gemeten aan de hand 

van 7 vragen die de respondenten hebben geantwoord. Bijvoorbeeld: In hoeverre heeft u 

behoefte aan een vakantie en/of weekendpleeggezin ter ontlasting van uw gezin? 

 

Informatie 

Aan de hand van stellingen werd gevraagd naar de behoefte aan meer informatie op gebied 

van kind, biologische ouders, de rol- en taakverdeling in de hulpverlening en informatie 

aangaande de rol van pleegouders in de hulpverlening. De pleegouders konden antwoord 

geven aan de hand van een vijfpuntenschaal op de volgende antwoordcategorieën: helemaal 

oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens.  



 

(7) De behoefte aangaande informatie over het pleegkind werd gemeten aan de hand van 5 

stellingen. Bijvoorbeeld: Ik wil graag meer informatie over de hulpverleningsachtergrond van 

mijn pleegkind.  

(8) Pleegouders gaven hun mening over hun behoefte aan informatie over de biologische ouders 

aan de hand van 6 stellingen. Bijvoorbeeld: Ik wil graag meer informatie over de zeggenschap 

van biologische ouders over het pleegkind.  

(9) De informatiebehoefte met betrekking tot de hulpverlening werd gevraagd aan de hand van 5 

stellingen. Bijvoorbeeld: Ik wil graag meer informatie over de rol en taakverdeling tussen de 

pleegzorginstelling en jeugdzorg.  

(10) Tot slot werd aan de hand van 6 stellingen gevraagd naar de behoefte aan informatie over de 

rol van de pleegouders in de hulpverlening. Bijvoorbeeld: Ik wil graag meer informatie over de 

rechten en plichten die ik als pleegouder heb. 

 

Procedure 

De doelgroep is alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. De enquête is 

digitaal toegestuurd naar het ledenbestand van de NVP. Dit pleegouderbestand bestaat uit 937 

gezinnen van de NVP. Zij zijn benaderd op 18 juni 2013 via de e-mail met een uitnodiging. In 

deze uitnodiging stond omschreven wat de doelen zijn van het onderzoek, de tijdsduur van de 

enquete en dat de gegevens anoniem verwerkt worden. Om naar de vragenlijst te gaan stond 

er een link in. Een herinnering is uitgegaan op 28 juni 2013. Op dat moment zijn ook de 

mensen benaderd zonder e-mail, door ze allemaal een uitnodigingsbrief te sturen met daarin 

ook de link naar de digitale enquête. Zowel pleegvaders als de pleegmoeders van de gezinnen 

werden door de NVP gevraagd de vragenlijst in te vullen. Het streven was om ongeveer 200 

personen de vragenlijst te laten invullen. 

 

Statistische analyse 

De dataset bevat gegevens van 255 pleeggezinnen die lid zijn van de NVP. De verzamelde 

data is uniek omdat het een uitgebreide vragenlijst betrof, gebaseerd op basis van de 

literatuur, de interviews en vragenlijsten. Het is voor het eerst dat op tien 

ondersteuningsgebieden de behoeften van pleegouders kan meten.  

 



 

Alle gegevens zijn vanuit Excel omgezet in SPSS. Hierbij zijn alle variabelen omgezet van 

alfanumerieke (string) variabelen naar numerieke variabelen. Er zijn verschillende statistische 

analyses uitgevoerd.  

We willen weten op tien typen van ondersteuning wat de behoefte is van de leden van de 

NVP. Dit wordt gemeten door de resultaten en scores op een de ondersteuningsgebieden. De 

scores zijn van 1 tot 5, waarbij hogere scores een grotere behoefte aan ondersteuning 

aanduiden. Voor het antwoord op de vraag welke ondersteuningsbehoeften pleegouders van 

de NVP gemiddeld hebben, werden per items en per schaal de frequentietabellen uitgedraaid, 

omdat het inzicht geeft welke behoefte er specifiek is (n=255). Daarnaast is er een percentage 

berekend van de respondenten die aangeven wel en sterke behoefte te hebben aan 

ondersteuning.  

Daar de data normaal verdeeld is, maken we gebruik van de parametische ‘independent-

samples’ t-tests, die per item en per schaal de gemiddelde behoefte te vergelijken tussen 

bestands- (n=215) en netwerkpleeggezinnen (n=40) analyseren. Het doel van dit onderzoek 

daarnaast is om te kijken naar een effect voor meerdere onafhankelijke variabelen op 

verschillende afhankelijke variabelen te onderzoeken. We willen kijken of er een verschil is in 

bestand en netwerkgezinnen op gebied van ondersteuning en we willen weten of er een 

invloed is van de waardering van de hulpverlening op de behoefte aan ondersteuning. Daarom 

werd vervolgens met multiple lineaire regressieanalyses nagegaan of er verschillen zijn tussen 

bestand en netwerkpleegouders, of er een invloed is van de waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er en of achtergrondvariabelen van de persoon, het pleegouderschap en 

de plaatsing een unieke bijdrage leveren aan de ondersteuningsbehoeften. 

Per cluster ondersteuning zijn hiervoor lineaire regressies uitgevoerd in drie modellen. In 

model 1 wordt alleen gekeken naar het verband tussen bestand en netwerkpleeggezinnen op 

type ondersteuning. In model twee worden de controlevariabelen meegenomen, zodat het deel 

verklaarde variantie op deze variaten laadt. Model 3 wordt de waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleiding meegenomen. De correlatie is tussen de meerdere onafhankelijke 

variabelen en de verschillende afhankelijke variabelen worden hierdoor gemeten. 

 

 

  



 

Betrouwbaarheid afhankelijke variabelen 

 

Emotionele ondersteuning 

De factoranalyse met oblieke rotatie bevestigt dat de gemeten items samenhangen in 1 cluster. 

De schaal ‘emotionele ondersteuningsbehoefte’ is de gemiddelde score van de 9 items (α 

0,873). 

 

Financiële ondersteuning 

De factoranalyse met oblieke rotatie bevestigt dat de gemeten items samenhangen in 1 cluster. 

Op basis van een betrouwbaarheidsanalyse is de schaal gemaakt met het gemiddelde van 10 

items (α 0,889). 

 

Praktische ondersteuning 

De praktische ondersteuning werd gemeten op 4 domeinen: kindgerelateerde 

ondersteuningsbehoeften, ondersteuning met betrekking tot de biologische ouders, praktische 

hulp bij rol in de hulpverlening en ondersteuning ter ontlasting van het pleeggezin. De 

factoranalyse met oblieke rotatie bevestigde dat de items samenhangen in 4 clusters. De 

volgende schalen zijn opgesteld: 

(3) Behoefte aan praktische ondersteuning ten behoeve van (de omgang met) het pleegkind, 

met de gemiddelde score van 9 items (α 0.827). 

(4) Behoefte aan praktische ondersteuning ten behoeve van de omgang met de biologische 

ouders, met de gemiddelde score van 4 items (α 0,835). 

(5) Behoefte aan praktische ondersteuning ten behoeve van de omgang met de hulpverlening, 

met de gemiddelde score van 7 items (α 0,797) 

(6) Behoefte aan praktische ondersteuning om het pleeggezin te ontzien, met de gemiddelde 

score van 7 items (α 0,875). 

 

Informatie 

Met een factoranalyse met oblieke rotatie werd bekeken hoe de factoren samenhangen met 

betrekking tot de vragen over de behoefte aan informatie. Dit bevestigde de vier categorieën 

zoals opgesteld in de vragenlijst, waarop de volgende vier schalen zijn samengesteld: 

 



 

(7) Behoefte aan informatie met betrekking tot het kind. (5 items, α 0,827). 

(8) Behoefte aan informatie met betrekking tot de biologische ouders (6  items, α 0,909). 

(9) Behoefte aan informatie met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de 

hulpverleners (5 items, α 0,929). 

(10) Behoefte aan informatie met betrekking tot de rol van het pleeggezin in het 

hulpverleningssysteem (6 items, α 0,894). 

 

Er kan worden geconcludeerd dat elke ondersteuningsschaal uit de vragenlijst een hoge 

betrouwbaarheid heeft.  

  



 

RESULTATEN 

 

Beschrijvende statistieken van de pleegouders 

 

In totaal hebben 255 personen de vragenlijst ingevuld. Hiervan is 77% vrouw en 23% man. In 

totaal zijn er 215 bestandspleegouders, waarvan 167 vrouw en 48 mannen. Van de 40 

netwerkpleegouders is 29 vrouwen en 11 mannen. De gemiddelde leeftijd van  de 

bestandspleegouders is 48,78 (sd =7,633). De  jongste bestandspleegouder was 28 jaar en de 

oudste 69. Van de netwerkpleegouders was de jongste 37 jaar en de oudste 71. De gemiddelde 

leeftijd van de netwerkpleegouders is 55,25 (sd =9,85732). Van de bestandspleegouders zijn 

er 20 alleenstaand en 195 samenwonend of getrouwd. Bij de netwerkpleegouders is dat 

respectievelijk 8 en 32. De pleegouders zijn relatief hoog opgeleid. 46% van de 

bestandspleegouders en 60% van de netwerkpleegouders hebben een diploma in het hoger 

onderwijs (HBO of WO).  

Op de vraag hoe ervaren pleegouders zichzelf bestempelen, (op een schaal van 1 tot 5 

waarbij 1 heel onervaren en 5 heel ervaren), antwoorden de bestandspleegouders gemiddeld 

4,16 en netwerkpleegouders 3,85. 230 respondenten hebben op dit moment een plaatsing 

(90,2%) 25 pleegouders geven aan geen plaatsing te hebben (9,8%). Met betrekking tot de 

plaatsing heeft het merendeel van de respondenten een perspectief biedende plek (geboden) 

(192 personen, 75,3%), 35 pleegouders geven aan crisispleegzorg te bieden (13,7%), 19 

pleegouders bieden perspectiefzoekende pleegzorg (13,7%), 4 deeltijdpleegzorg (1,6%) en 5 

pleegouders bieden vakantie en/of weekendopvang (2%). Het merendeel van de plaatsingen is 

een Ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing (n= 139, 54,5%), in 24,7% van de gevallen ligt 

de voogdij bij de instelling (63), 31 pleegouders rapporteren een vrijwillige plaatsing (12,2%) 

en 22 pleegouders hebben zelf de voogdij over het laatst geplaatste pleegkind (8,6%). 

 

Zie tabel 1 voor een overzicht van de beschrijvende statistieken.  



 

Tabel 1  

Beschrijvende statistieken van de achtergrond van pleegouders, het pleegouderschap en de 

plaatsingsgegevens van het laatste pleegkind 

  B (N = 215) N (N=40) T (N=255) 

ACHTERGRONDKENMERKEN 

  
255 

Geslacht 

   
Man 48 11 

196 

Vrouw 167 29 
59 

Leeftijd 48,78 (SD = 7,633) 55,25 (SD = 9,86) 
49,79 (SD = 8.34) 

Burgerlijke staat 

   
Alleenstaand 20 8 

28 

Samen 195 32 
227 

Opleiding 4,35 (SD = 1,14) 4,45 (SD = 1,18) 
4,37 (SD = 1,15) 

1 Geen opleiding 0 0 0 

2 Basisonderwijs 0 0 0 

3 LBO/MAVO/VMBO 
24 4 28 

4 HAVO/ VWO 
18 4 22 

5 MBO 
56 8 64 

6 HBO 
92 18 110 

7 WO/ Universiteit 
25 6 31 

Eigen kinderen 
 

  
Ja 

135 28 163 

Nee 
80 12 92 

PLEEGOUDERSCHAP 
   

Aantal jaar pleegouder (0-39) 
11,55 (SD = 7,67) 10,24 (SD = 9,26) 11,34 (SD = 7,94) 

Totaal aantal geplaatste kinderen (1-130) 
10,82 (SD = 14,77) 10,35 (SD = 28,73) 10,75 (SD = 17,62) 

Gevoel van ervaring in het pleegouderschap 4,16 (SD = ,82) 3,85 (SD = 0,83) 
4,11 (SD = 0,83) 

1 Zeer onervaren 
3 

x 
3 

2 Onervaren 
2 2 4 

3 Neutraal 
33 11 44 

4 Ervaren 
97 18 115 

5 Zeer ervaren 
80 9 89 

Op dit moment geplaatste kinderen 
2,32 (SD = 1,41) 1,82 (SD = 0,95) 2,25 (SD = 1,37) 

Ja 
197 33 230 

Nee 
18 7 25 

PLAATSING LAATSTE KIND 
   

Duur plaatsing 
4,60 (SD = 4,37) 5,7 (SD = 4,03) 4,77 (SD = 4,33) 

Vorm geboden pleegzorg 

   
Crisis 

34 1 35 

Perspectiefzoekend 
15 4 19 

Perspectiefbiedend 
158 34 192 

Deeltijd 
4 

0 
4 

Vakantie en/of weekendgezin 
4 1 5 

Wettelijk kader 

   
Vrijwillig 

23 8 31 

OTS/muh 
119 20 139 

Voogdij bij instelling 
56 7 63 

Pleegoudervoogdij 
17 5 22 

Opmerking: SD wordt niet weergegeven voor categorische variabelen. Aantallen zijn gegeven voor categorische variabelen.  

B = Bestandspleegouders, N = Netwerkpleegouders, T = totaal. 
  

 



 

Behoeften aan ondersteuning en verschil tussen bestands- en 

netwerkpleegouders 

 

Emotionele ondersteuning 

Behoefte 

Met negen vragen zijn pleegouders bevraagd naar hun behoefte aan emotionele 

ondersteuning. Zie tabel 2 voor de bevraagde vormen van emotionele ondersteuning en de 

waarden. Pleegouders geven aan behoefte te hebben aan meer emotionele ondersteuning. Ze 

hebben het meest behoefte aan iemand op mee te praten wanneer ze zich zorgen maken en 

iemand op wie ze kunnen vertrouwen. Ze willen graag iemand om mee te praten voor advies, 

iemand met soortgelijke ervaringen om mee te kunnen praten. Daarnaast geven pleegouders 

van de NVP aan dat ze behoefte hebben aan iemand die reflectie biedt en iemand die help om 

problemen te bediscussiëren. Daarbij indiceren de resultaten dat pleegouders emotionele 

ondersteuning willen in de vorm van iemand die hen op de been houdt wanneer ze het 

moeilijk hebben, aan iemand om mee te ontspannen en te lachen en aan iemand die ze moed 

in kan praten als ze neerslachtig zijn. 

Verschillen  

Er is geen verschil tussen bestands en netwerkpleegouders in de behoefte aan iemand om mee 

te ontspannen en lachen en iemand om moed in te praten. Op de overige bevraagde vormen 

van emotionele ondersteuning hebben bestandspleegouders significant meer behoefte (zie 

tabel 2). Op schaalniveau zowel bestand- als netwerkpleegouders behoefte hebben aan meer 

emotionele ondersteuning, waarbij bestandspleegouders significant meer willen dan 

netwerkpleegouders (zie tabel 2 en tabel 3 model 1).  

Als de controlevariabelen worden meegenomen in de analyse, zoals te zien in model 2, 

blijft er een significant verschil tussen bestands- en netwerkpleegouders. De 

controlevariabelen verklaren slechts een klein deel in de verschillen tussen bestands en 

netwerkpleegouders aan de behoefte voor emotionele ondersteuning. Een hogere waardering 

ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er is niet van invloed op het verschil in behoefte 

tussen bestands- en netwerkpleegouders. Daarbij zorgt meer waardering voor de 

pleegzorgbegeleid(st)er niet voor een significante afname van de behoefte aan emotionele 

ondersteuning. Opvallend is dat indien men zichzelf bestempeld als meer ervaren pleegouder, 

men ook significant meer behoefte heeft aan emotionele ondersteuning. 



 

Tabel 2  

Gemiddelde scores aangaande emotionele ondersteuning van alle respondenten (n=255) met 

een t-toets voor de verschillen tussen bestand (n=215) en netwerkpleeggezinnen (n=40) 

  
Gemiddeld 

Totaal 

% meer + 

sterke 

behoefte 

Gemiddelde 
Bestand 

Gemiddelde 
Netwerk 

ta 

Totale schaal emotionele ondersteuning 3,63 - 3,69 3,27 3,276** 

Iemand om mee te praten als u advies wilt 3,87 80.0 3.94 3.50 2,865** 

Iemand om mee te praten wanneer u zich zorgen maakt 3.96 83.6 4.03 3.60 2,75** 

Iemand met soortgelijke ervaringen om mee te praten  3.76 67.9 3.82 3.45 2,293* 

Iemand om mee te ontspannen en te lachen 3.31 43.5 3.36 3.03 1.885 

Iemand op wie u kunt vertrouwen 3.95 75.3 4.03 3.50 2,894** 

Iemand om u moed in te praten als u neerslachtig bent 3.27 43.5 3.31 3.08 1.424 

Iemand die u op de been houdt wanneer u het moeilijk hebt 3.35 47.4 3.41 3.05 2,286* 

Iemand die u reflectie biedt 3.75 69.8 3.86 3.18 4,146*** 

Iemand die het gezin helpt om problemen te bediscussiëren en voor het vinden van oplossingen 3.42 54.1 3.49 3.05 2,736** 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 
  

a Gemiddelde score vergeleken tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders 
     

*p < .05; **p < .01; ***p < .001      

 

 

Tabel 3  

Multipele lineaire regressie voor verband van verwantschap, waardering ten aanzien van de 

pleegzorgwerker en de pleegouderkenmerken op de behoefte aan emotionele ondersteuning. 

  Model 1  Model 2 Model 3 

 

B (SD) B (SD) B (SD) 

Constante 
3,70*** (,04) 3,47*** (,28) 3,55*** (,31) 

Netwerkpleegouder 
-0,43*** (,10) -0,40*** (,11) -0,40*** (,11) 

Waardering tav pleegzorgbegeleider - - 
-0,03 (,05) 

    
Controlevariabelen 

   Man 

 

-0,08 (,37) -0,09 (,09) 

Opleiding - -0,02 (,03) -0,02 (,03) 

Samenwonend - -0,12 (,12) -0,11 (,12) 

Ervaren - 0,10* (,05) 0,10* (,05) 

Vorm van pleegzorg - 0,004 (,05) 0,004 (,05) 

    
R2 

0,01 0,09 
0,09 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001   

  



 

Financiële ondersteuning 

Behoefte 

Pleegouders hebben tien vragen voorgelegd gekregen over de financiële ondersteuning. Zie 

tabel 4 voor een overzicht over de behoefte aan meer financiële ondersteuning. De scores op 

de losse vragen op dit gebied zijn relatief hoog. De respondenten willen voornamelijk meer 

financiële ondersteuning voor bepaalde therapie of behandeling voor hun pleegkind en de 

medische kosten van een pleegkind. Ook hebben pleegouders behoefte aan financiële 

ondersteuning voor respectievelijk de vrijetijdsbesteding, de schoolkosten en de dagelijkse 

onderhoudskosten (voeding, kleding en bewassing) van het pleegkind. Voor vervoerskosten, 

de vakantie en voor spullen voor het pleegkind zouden de pleegouders ook meer financiële 

ondersteuning willen ontvangen. Tot slot is er een behoefte aan financiële ondersteuning voor 

de opvang voor het pleegkind. Enkel op ‘financiële ondersteuning voor de verbouwkosten ten 

behoeve van het pleegkind’ is er gemiddeld niet meer behoefte aan financiële steun. Op 

schaalniveau wordt gemiddeld gescoord met een 3,4. Hieruit blijkt dat pleegouders gemiddeld 

meer behoefte hebben aan financiële ondersteuning.  

Verschillen  

Op alle afzonderlijke vragen naar de behoefte aan financiële steun is er geen significant 

verschil tussen bestands- en netwerkpleegouders. Ook op de schaal toont financiële 

ondersteuning geen verband met verwantschap. Er zijn geen significante verschillen waar te 

nemen tussen bestandspleeggezinnen en netwerkpleeggezinnen op dit thema (Zie tabel 4 en 

tabel 5 model 1). 

Uit tabel 5 (model 2 en 3) blijkt dat hogeropgeleiden en pleegouders die samenwonen 

significant minder behoefte aan financiële ondersteuning hebben. Pleegouders die zichzelf 

meer ervaren bestempelen hebben significant meer behoefte aan financiële steun dan 

pleegouders die zich minder ervaren voelen. Als de controlevariabelen worden meegenomen 

in de analyse, zoals te zien in deze modellen, blijft er geen significant verschil tussen 

bestands- en netwerkpleegouders. Met betrekking tot de behoefte aan financiële 

ondersteuning blijkt ook dat de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er niet 

significant van invloed is. 

 

 

  



 

Tabel 4  

Gemiddelde scores aangaande financiële ondersteuning van alle respondenten (n=255) met 

een t-toets voor de verschillen tussen bestands- (n=215) en netwerkpleegouders (n=40) 

  
Gemiddeld 

Totaal 

% meer + 

sterke 

behoefte 

Gemiddelde 
Bestand 

Gemiddelde 
Netwerk 

ta 

Totale schaal financiele ondersteuning 3.4 x 3.43 3.27 0.977 

Financiële ondersteuning voor voeding, kleding, bewassing voor uw pleegkind 3.42 54.1 3.43 3.33 0.519 

Financiële ondersteuning voor spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) voor uw pleegkind 3.28 48.7 3.31 3.15 0.938 

Financiële ondersteuning voor bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind 3.87 72.2 3.92 3.58 1.906 

Financiële ondersteuning voor de opvang voor uw pleegkind 3.27 44.3 3.32 3 1.732 

Financiële ondersteuning voor de schoolkosten voor uw pleegkind 3.45 56.4 3.45 3.5 -2,470 

Financiële ondersteuning voor de vervoerskosten voor uw pleegkind 3.34 49.8 3.39 3.8 1.347 

Financiële ondersteuning voor de vakantie voor uw pleegkind 3.28 47.5 3.28 3.28 0.022 

Financiële ondersteuning voor de vrijetijdsbesteding uw pleegkind 3.56 60.8 3.56 3.58 -0,058 

Financiële ondersteuning voor de verbouwingkosten ten behoeve van uw pleegkind 2.99 34.5 3.04 2.73 1.565 

Financiële ondersteuning voor de medische kosten van uw pleegkind 3.57 59.2 3.58 3.53 0.258 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 
   

a Gemiddelde score vergeleken tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders 
     

*p < .05; **p < .01; ***p < .001      

 

 

 

Tabel 5 

Multipele lineaire regressie voor de invloed van verwantschap, waardering ten aanzien van 

de pleegzorgwerker en de pleegouderkenmerken op de behoefte aan financiële ondersteuning. 

  Model 1  Model 2 Model 3 

 

B (SD) B (SD) B (SD) 

Constante 3,43*** (,05) 
3,26*** (,33) 3,43*** (,37) 

Netwerkpleegouder -0,16 (,13) 
-0,12 (,13) -0,12 (,13) 

Waardering tav pleegzorgbegeleider - 

 

-0,06 (,06) 

    
Controlevariabelen 

   Man - 0,08 (,11) 0,06 (,11) 

Opleiding - -0,10** (,04) -0,10** (,04) 

Samenwonend - -0,31* (,15) -0,29* (,15) 

Ervaren - 0,21*** (,05) 0,21*** (,06) 

Vorm van pleegzorg - 0,01 (,06) 0,01 (,06) 

 

   
R^2 

0,10 0,10 
0,10 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Praktische ondersteuning met betrekking tot het kind 

Behoefte 

Pleegouders hebben negen vragen gekregen over hun behoefte aan praktische hulp met 

betrekking tot het pleegkind. Zie tabel 6 voor een overzicht van de bevraagde onderwerpen. 

Alle vragen zijn relatief laag gescoord, ze hebben gemiddeld weinig behoefte aan meer 

praktische ondersteuning bij thema’s met betrekking tot het pleegkind. Relatief gezien hebben 

pleegouders de meeste behoefte aan praktische hulp voor het zorgen voor therapie of 

behandeling van het pleegkind, deze vraag scoort ook net hoger dan neutraal. Pleegouders 

hebben gemiddeld niet meer behoefte aan hulp om spullen (bijvoorbeeld kleding of 

speelgoed) voor het pleegkind te regelen of om te zoeken naar hobby’s en activiteiten voor het 

pleegkind. Ook hulp bij het zoeken naar een school, kinderdagopvang of buitenschoolse 

opvang is aldus de respondenten niet nodig. Er is gemiddeld ook geen behoefte aan iemand 

helpt bij het zoeken naar een huisarts en/of tandarts. Op gebied van gedrag van en omgang 

met het pleegkind is er ook geen behoefte aan meer hulp. Op schaalniveau is er gemiddeld 

niet meer behoefte aan deze vorm van ondersteuning. Het schaalgemiddelde is 2,7.  

Verschillen 

Als wordt gekeken naar de losse vragen, dan hebben bestandspleegouders significant meer 

behoefte aan hulp bij het verkrijgen van therapie of behandeling van het pleegkind dan 

netwerkpleeggezinnen. Op de overige items is er geen significant verschil tussen de twee 

groepen (Zie tabel 6). In tabel 6 en 7 (model 1) is te zien dat er op schaalniveau geen 

significante verschil tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders zijn. Ook de 

controlevariabelen (tabel 7, model 2) en waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er (tabel 7, model 3) zorgen niet voor een verschil. 

 

 

  



 

Praktische ondersteuning bij de omgang met de biologische ouders 

Behoefte 

De behoefte aan hulp bij omgang met de biologische ouders is gevraagd aan de hand van vier 

vragen. Zie tabel 6 voor de vragen en de schaalscores. De scores zijn relatief hoog. 

Pleegouders hebben gemiddeld meer of sterke behoefte aan ondersteuning bij de contacten 

met de biologische ouders, bij het overleggen over de opvoeding van het pleegkind, bij het 

maken van afspraken over de omgangregeling. Er is gemiddeld geen tot neutraal behoefte aan 

extra ondersteuning bij het maken van afspraken voor contact tussen het pleegkind en 

anderen. De totale schaal geeft ook aan dat er behoefte is aan meer hulp. Het 

schaalgemiddelde is 3,35. Hieruit is te zien dat pleegouders gemiddeld meer behoefte aan hulp 

bij de omgang met de biologische familie. 

Verschillen 

Bestandspleegouders hebben significant meer behoefte aan hulp op gebied van hun contact 

met de biologische ouders, het overleggen over de opvoeding van het pleegkind en het maken 

van afspraken over contacten tussen het pleegkind en anderen. Er is geen verschil tussen de 

groepen met betrekking tot het maken van afspraken met de biologische ouders over de 

omgangsregeling. Zie tabel 6 voor de waarden. In tabel 6 en tabel 7 is te zien dat op de totale 

schaal bestandspleegouders significant meer behoefte hebben aan ondersteuning rondom de 

omgang met de biologische ouders dan netwerkpleegouders. De controlevariabelen en de 

waardering van de pleegzorgbegeleid(st)er hebben geen invloed op de verschillen tussen 

bestands- en netwerkpleeggezinnen en hebben ook geen direct verband met deze behoefte.  

  



 

 

Praktische ondersteuning ten behoeve van de rol van de pleegouders  

Behoefte 

Pleegouders blijken behoefte te hebben aan praktische ondersteuning bij hun rol in de 

hulpverlening. Zie tabel 6 voor een overzicht van de waarden. De gemiddelde behoefte is het 

hoogst aan iemand die helpt met het terugkrijgen van extra uitgaven die zijn gedaan voor het 

pleegkind. Daarna volgt de behoefte aan iemand die kan helpen door te bemiddelen bij een 

conflict tussen hen en de hulpverlening en iemand die bij instellingen bepaalde zaken rondom 

het pleegouderschap voor hen gedaan krijgen en die hen. Gemiddeld is er geen tot neutraal 

behoefte aan iemand die helpt bij het zoeken naar een advocaat/jurist, iemand met wie 

pleegouders kunnen overleggen voordat ze naar de hulpverlening gaan en iemand die meegaat 

naar gesprekken met de hulpverlening. Op schaalniveau is men gemiddeld neutraal (3,03) in 

de behoefte aan praktische ondersteuning omtrent de rol van de pleegouders in de 

hulpverlening. 

Verschillen 

Als wordt gekeken in tabel 6 dan is te zien dat bestandspleegouders meer behoefte hebben aan 

iemand die meegaat naar gesprekken met de hulpverlening dan netwerkpleegouders. Op de 

overige vragen in de schaal zijn geen significante verschillen tussen bestands- en 

netwerkpleeggezinnen. Op schaalniveau is er geen significant verschil gevonden tussen 

bestands- en netwerkpleegouders in behoefte aan hulp rondom de rol van pleegouders in de 

hulpverlening (tabel 6 en tabel 7 model 1). De controlevariabelen en de waardering van de 

pleegzorgbegeleid(st)er hebben geen invloed op de verschillen tussen bestands- en 

netwerkpleeggezinnen. Wel blijkt uit tabel 7 model 3 dat meer waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er zorgt voor significant minder behoefte aan hulp ten behoeve van de 

rol van pleegouders in de hulpverlening.  

 

  



 

Praktische ondersteuning om het pleeggezin te ontzien 

Behoefte 

Aan de hand van zeven vragen is gevraagd in hoeverre er behoefte is aan hulp om het 

pleeggezin te ontzien. Zie tabel 6 voor het overzicht. Pleegouders geven aan dat zij op 

bepaalde gebieden graag ondersteuning willen zodat het pleeggezin ontzien wordt, maar 

scoren op de items in het onderdeel praktische ondersteuning om het pleeggezin te ontlasten 

relatief laag De meeste behoefte is aan iemand die af en toe dingen onderneemt met het 

pleegkind en aan een vaste oppas voor het pleegkind. Pleegouders hebben gemiddeld 

genomen niet geen tot neutrale behoefte aan een vakantie/weekendgezin, iemand die helpt met 

de huishoudelijke taken, klussen in en rond het huis doet of vervoer organiseert. Ook op 

schaalniveau is er gemiddeld geen tot neutrale behoefte (2,78) om ontzien te worden.  

Verschillen 

Bestandspleegouders hebben significant meer behoefte aan een vaste oppas en aan iemand die 

vervoer regelt voor het pleegkind dan netwerkpleegouders. Op de overige bevraagde 

onderwerpen is geen significant verschil aan te duiden. Zie tabel 6 voor de waarden. In tabel 6 

en 7 (model 1) is te zien dat op schaalniveau bestandspleegouders significant meer behoefte 

hebben om te worden ontzien dan netwerkpleegouders. Tabel 7 laat zien dat praktische 

ondersteuning ter ontlasting van het pleeggezin significant meer gewenst is door 

bestandspleegouders ten opzichte van netwerkpleegouders. Ook door toevoeging van de 

controlevariabelen en de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er blijft het 

verwantschap een significante invloed op de behoefte om ontlast te worden. Het hebben van 

meer waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er zorgt voor minder behoefte om te 

worden ontzien. Ook als pleegouders samenwonen hoeven ze minder ontzien te worden. Hoe 

meer ervaren pleegouders aangeven dat zij zich voelen, hoe meer behoefte zij hebben aan 

steun, hoewel aantal jaren pleegouderschap hier geen bijdrage aan levert. 
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Tabel 6 

Gemiddelde scores aangaande praktische ondersteuning van alle respondenten (n=255) met 

t-toets voor verschillen tussen bestands (n=215) en netwerkpleegouders (n=40) 

  
Gemiddeld 

Totaal 

% meer + 
sterke 

behoefte 

Gemiddelde 

Bestand 

Gemiddelde 

Netwerk 
ta 

Schaal praktische ondersteuning tbv kind 2.6951 - 2.6837 2.4889 1,881 

Hulp om bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind te regelen 3.4 53.3 3.47 3.05 2,363* 

Hulp om spullen (bijvoorbeeld kleding of speelgoed) voor uw pleegkind te regelen 2.51 15.7 2.52 2.45 0.45 

Hulp bij het zoeken naar hobby’s en activiteiten voor uw pleegkind 2.53 17.3 2.57 2.35 1.361 

Hulp bij het zoeken naar een school, kinderdagopvang of buitenschoolse opvang 2.55 16 2.6 2.28 1.944 

Hulp bij het zoeken naar een huisarts en/of tandarts voor uw pleegkind 2.11 27.5 2.12 2.05 0.606 

Hulp bij uw omgang met uw pleegkind 2.82 26.2 2.87 2.6 1.579 

Hulp om gedragingen van uw pleegkind aan anderen uit te leggen 2.84 25.4 2.85 2.78 0.478 

Hulp bij de omgang tussen het pleegkind met familie, vrienden en kennissen 2.56 15.3 2.57 2.53 0.275 

Hulp bij de omgang tussen uw eigen kinderen en uw pleegkind 2.56 18 2.6 2.33 1.562 

      

Schaal praktische ondersteuning tbv de omgang met de ouders 3.35 - 3.42 2.99 2,432* 

Ondersteuning bij uw contact met de biologische ouders 3.55 59.6 3.62 3.18 2,021* 

Ondersteuning bij het overleggen met de biologische ouders over de opvoeding van het pleegkind 3.31 49 3.4 2.83 2,685** 

Ondersteuning bij het maken van afspraken met de biologische ouders over de omgangsregeling 3.64 64 3.69 3.35 1.583 

Ondersteuning bij het maken van afspraken over contacten tussen uw pleegkind en anderen 2.91 28.3 2.97 2.6 2,12* 

      
Schaal praktische ondersteuning tbv de rol van de pleegouders in de hulpverlening 3.03 - 3.06 2.87 1.388 

Iemand die u helpt de taak- en rolverdeling tussen alle betrokkenen in de plaatsing 2.87 33.7 2.91 2.68 1.35 

Iemand met wie u kunt overleggen voordat u naar een gesprek met de hulpverlening gaat 2.89 36 2.94 2.65 1.63 

Iemand die met u meegaat naar gesprekken met de hulpverlening gaat 2.61 19.3 2.66 2.33 2,123* 

Iemand die kan bemiddelen bij een conflict tussen u en de hulpverlening 3.27 49 3.3 3.08 1.056 

Iemand die voor u bij instellingen of bedrijven bepaalde zaken gedaan kan krijgen 3.27 49.4 3.31 3.08 1.304 

Iemand die helpt bij het zoeken naar een advocaat/jurist 2.94 30.6 2.94 2.9 0.22 

Iemand die helpt met het terugkrijgen van extra uitgaven die gedaan zijn voor een pleegkind 3.34 51.4 3.33 3.4 -0,41 

      
Schaal praktische ondersteuning tbv de ontlasting van het pleeggezin 2.78 - 2.83 2.5 2,355* 

Iemand die af en toe dingen onderneemt met uw pleegkind 3.04 44 3.08 2.83 1.208 

Een vaste oppas voor uw pleegkind 3.02 39.6 3.12 2.48 3,038** 

Een vakantie en/of weekendpleeggezin ter ontlasting van uw gezin 2.68 28.2 2.73 2.43 1.42 

Iemand die helpt met de huishoudelijke taken 2.97 41.6 3.02 2.68 1.766 

Iemand die klussen in en rond het huis doet 2.83 33.4 2.84 2.78 0.32 

Iemand die vervoer voor uw pleegkind voor de omgangsregeling regelt 2.71 26.3 2.79 2.28 2,682** 

Iemand die vervoer voor uw gezin kan organiseren 2.22 7.9 2.24 2.08 1.1 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 
    

a Gemiddelde score vergeleken tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders 
     

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Tabel 7  

Multipele lineaire regressie voor de invloed van verwantschap, waardering ten aanzien van de pleegzorgwerker en de pleegouderkenmerken op 

de behoefte aan praktische ondersteuning 

 

  

 

tbv het kind   tbv de biologische ouders   tbv de rol in de hulpverlening   ter ontlasting van het pleeggezin 

  Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3 

 

B (SD) B (SD) B (SD) 
 

B (SD) B (SD) B (SD) 
 

B (SD) B (SD) B (SD) 
 

B (SD) B (SD) B (SD) 

Constante 
2,68*** (,04) 2,68*** (,28) 2,65*** (,31) 

 
3,42*** (,06) 

4,12*** 

(,40) 

4,23*** 

(,44)  
3,06*** (,05) 3,35*** (,36) 3,77*** (,39) 

 
2,83*** (,06) 2,60*** (,36) 2,88*** (,40) 

Netwerkpleegouder -0,20 (,10) -0,17 (,11) -0,17 (,11) 
 

-0,43** (,15) -0,44** (,15) -0,44** (,15) 
 

-0,19 (,13) -0,17 (,13) -0,18 (,13) 
 

-0,33* (,14) -0,29* (,14) -0,30* (,14) 

Waardering  - - 0,01 (,05) 
 

- X -0,04 (,07) 
 

- - -0,15* (,06) 
 

- - -0,10 (,06) 

 
               

Controlevariabelen               
Man - 0,04 (,09) 0,04 (,09) 

 
- -0,17 (,13) -0,18 (,13) 

 
- -0,01 (,11) -0,07 (,12) 

 
- -0,01 (,12) -0,04 (,12) 

Opleiding - -0,02 (,03) -0,02 (,03) 
 

- -0,03 (,05) -0,03 (,05) 
 

- -0,07 (,04) -0,07 (,04) 
 

- -0,08 (,04) -0,08 (,04) 

Samenwonend - -0,12 (,12) -0,12 (,12) 
 

- -0,14 (,18) -0,13 (,18) 
 

- -0,30 (,16) -0,26 (,16) 
 

- -0,34* (,16) -0,31 (,16) 

Ervaren - 0,07 (,05) 0,07 (,05) 
 

- -0,06 (,07) -0,06 (,07) 
 

- 0,09 (,06) 0,09 (,06) 
 

- 0,21** (,06) 0,21*** (,06) 

Vorm van pleegzorg - -0,05 (,05) -0,05 (,05) 
 

- -0,09 (,07) -0,09 (,07) 
 

- -0,05 (,06) -0,05 (,06) 
 

- 0,01 (,06) 0,01 (,06) 

 
               

R2 0,01 0,04 0,04   0,03 0,06 0,06   0,01 0,06 0,07   0,02 0,09 0,10 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Informatie omtrent het pleegkind 

Behoefte 

De respondenten hebben zes stellingen ingevuld over hun behoefte aan informatie omtrent het 

pleegkind. Zie tabel 8 voor een overzicht van de stellingen en de scores. Op alle vragen 

hebben pleegouders gemiddeld behoefte aan informatie. De sterkste behoefte is aan informatie 

over wat er gebeurt als een pleegkind 18 wordt, vervolgens welke therapieën, behandelingen 

of diensten er beschikbaar zijn voor het pleegkind. De respondenten geven gemiddeld aan 

meer informatie te willen over respectievelijk de rechten van een pleegkind, de problematiek 

die ze ervaren bij het pleegkind, de hulpverleningsachtergrond van het pleegkind. De behoefte 

aan informatie over welke spullen er voor het pleegkind beschikbaar zijn is nagenoeg 

neutraal. Op schaalniveau is de gemiddelde score 3,6; er is gemiddeld genomen meer behoefte 

aan informatie omtrent het pleegkind.  

Verschillen 

Er is in de thema’s die aan de orde zijn gesteld significant meer behoefte aan informatie over 

de hulpverleningsachtergrond van het pleegkind bij bestandspleegouders ten opzichte van 

netwerkpleegouders. Op de overige stellingen is geen significant verschil (zie tabel 8). Op de 

schaal is geen verschil in informatiebehoefte tussen bestand- en netwerkpleeggezinnen. De 

behoefte aan informatie aangaande het kind hangt niet significant samen met verwantschap 

ten aanzien van het pleegkind. De controlevariabelen en de waardering ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er hebben geen invloed tussen verwantschap en informatiebehoefte en 

ook geen direct verband.  

  



 

Informatie omtrent de (omgang met de) biologische familie 

Behoefte 

Aan de hand van vijf stellingen hebben de respondenten hun behoefte aan informatie omtrent 

de biologische familie kenbaar gemaakt. Op vier van de vijf stellingen hebben de pleegouders 

behoefte aan meer informatie op dit onderwerp. Er is het meest behoefte aan informatie over 

de regels rondom de omgang tussen pleegkind en biologische ouders, vervolgens over de 

zeggenschap van de biologische ouders over het pleegkind, het doel en betekenis van de 

oudercontacten en over de regels over terugplaatsing naar biologische ouders. De behoefte aan 

informatie over de duur van de plaatsing is nagenoeg neutraal. Op schaalniveau kan in tabel 8 

worden gezegd dat pleegouders behoefte hebben aan informatie omtrent de (omgang met de) 

biologische familie. De gemiddelde score hierop is 3,19. 

Verschillen 

Met betrekking tot informatie over de rol van de biologische ouders is er op een van de vijf 

vragen een verschil op te merken in verwantschap. Bestandspleegouders hebben significant 

meer behoefte aan informatie over het doel en betekenis van de oudercontacten (zie tabel 8). 

Op schaalniveau is er geen verband tussen verwantschap en de behoefte aan informatie over 

de rol van de biologische ouders (tabel 8 en tabel 9 model 1). De controlevariabelen en de 

waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er hebben geen invloed op dit niet-

bestaande verband. Ook heeft de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er geen 

directe significante invloed op de behoefte aan informatie op dit onderwerp (tabel 9 model 3). 

Wel blijkt dat dat de vorm van pleegzorg significant verband houdt met de behoefte aan 

informatie over de (rol van de) biologische ouders en dat hogeropgeleiden minder behoefte 

hebben aan informatie op dit onderwerp (zie tabel 9, model 2 en 3). 

 

  



 

Informatie over de hulpverlening en de rol van pleegouders 

Behoefte 

Er is gevraagd naar de informatiebehoefte omtrent de hulpverlening in vijf vragen. Zoals te 

zien is in tabel 8 hebben pleegouders op alle onderwerpen behoefte aan meer informatie. De 

hoogste score op informatiebehoefte is over de rol en taakverdeling tussen de 

pleegzorginstelling en jeugdzorg. Vervolgens behoeven de pleegouders meer informatie over 

de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleid(st)er en de 

(gezins)voogd. Ook is er behoefte aan informatie over wat de pleegzorgbegeleid(st)er en wat 

de (gezins)voogd voor de pleegouders kan betekenen. Naast de losse vragen kan ook op 

schaalniveau worden vastgesteld dat pleegouders behoefte hebben aan informatie over de 

hulpverlening, de gemiddelde score is een 3,3.  

Verschillen 

Op de losse vragen is er geen significant verschil te onderscheiden tussen bestands- en 

netwerkpleeggezinnen in informatie over de hulpverlening. Ook op schaalniveau, zo blijkt uit 

de regressieanalyse en de t-toets dat verwantschap geen verband heeft met de behoefte aan 

informatie over de hulpverlening (zie tabel 8 en tabel 9, model 1). Als de controlevariabelen 

worden meegenomen in de analyse (zoals te zien in tabel 9, model 2) en de waardering ten 

aanzien van de pleegzorgbegeleid(st)er wordt toegevoegd (zie model 3) blijft er geen verschil 

tussen bestands- en netwerkpleegouders. Uit model 2 blijkt dat geslacht wel een invloed heeft 

op de behoefte aan informatie op dit punt. Mannen hebben meer behoefte aan informatie over 

de hulpverlening dan vrouwen, echter is dit niet meer significant als de waardering van de 

pleegzorgbegeleiding wordt toegevoegd. Dit verklaart een deel van het verschil in behoefte 

tussen mannen en vrouwen. In model drie is te zien dat hoe meer pleegouders de 

pleegzorgbegeleid(st)er waarderen, hoe minder behoefte er is aan informatie over de 

hulpverlening.  

 

 

  

 

  



 

Informatie over de rol van pleegouders  

Behoefte 

Pleegouders werden aan de hand van zes stellingen gevraagd naar de behoefte aan informatie 

over hun rol en mogelijkheden als pleegouder. Alle thema’s die aan de orde werden gesteld 

aangaande de rol van pleegouders in de hulpverlening scoren hoog op informatiebehoefte. De 

behoefte aan informatie over extra financiële mogelijkheden scoort het hoogst. Vervolgens is 

er respectievelijk ook behoefte aan informatie over de rechten en plichten van pleegouders en 

de juridische (on)mogelijkheden. Ook is informatie gewenst over de financiële regels die 

komen kijken bij een pleegzorgplaatsing en over de klachtenprocedure bij jeugdzorg en bij de 

pleegzorginstelling. Op schaalniveau kan, met een schaalgemiddelde van 3,63, ook worden 

vastgesteld dat pleegouders behoefte hebben aan informatie over hun rol en mogelijkheden.  

Verschillen 

Netwerkpleegouders hebben significant meer behoefte aan informatie over de rechten en 

plichten die ze hebben, de financiële regels met betrekking tot de pleegzorgplaatsing en de 

extra financiële mogelijkheden van Jeugdzorg en/of extra financiering van fondsen (zie tabel 

8). Op schaalniveau willen zowel bestandspleegouders als netwerkpleegouders meer 

informatie over hun rol in de hulpverlening, maar netwerkpleegouders hebben significant 

meer behoefte aan informatie op dit onderwerp (zie tabel 8 en tabel 9 model 1). De behoefte 

aan informatie over de rol en mogelijkheden blijkt af te hangen van het verwantschap met het 

pleegkind. Netwerkpleegouders hebben meer behoefte aan informatie over dit onderwerp dan 

bestandspleegouders in alle drie de modellen. Hoe meer waardering er is ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er hoe minder behoefte er is aan dit punt. Er blijft wel een verschil 

tussen bestands en netwerkpleegouders.  

 

 

  



 

Tabel 8 

Gemiddelde scores aangaande informatieve ondersteuning van alle respondenten (n=255) 

met t-toets voor verschillen tussen bestands- (n=215) en netwerkpleegouders (n=40) 

  
Gemiddelde 

totaal 

% mee 
eens + 

helemaal 

mee eens 

Gemiddelde 

bestand 

Gemiddelde 

Netwerk 
ta 

      
Schaal informatieve ondersteuning omtrent het pleegkind 3.6 - 3.63 3.45 1.386 

Behoefte aan informatie over de hulpverleningsachtergrond van mijn pleegkind 3.51 57.3 3.58 3.13 2,291* 

Behoefte aan informatie over welke therapieen, behandelingen of diensten er beschikbaar zijn voor 

mijn pleegkind 
3.78 69.8 3.83 3.5 1.943 

Behoefte aan informatie over welke spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) er voor mijn pleegkind 
beschikbaar zijn 

3.02 33 3.07 2.78 1.673 

Behoefte aan informatie over de rechten van mijn pleegkind 3.67 62.7 3.67 3.65 0.151 

Behoefte aan informatie over wat er gebeurt als een pleegkind 18 wordt (bijv. begeleiding, 

huisvesting, financiën) 
3.96 72.5 3.94 4.05 -0,619 

Behoefte aan informatie over de problematiek die ik ervaar bij mijn pleegkind 3.64 62.4 3.66 3.58 0.441 

      

Schaal informatieve ondersteuning omtrent het biologische gezin 3.19 - 3.22 2.98 1.388 

Behoefte aan informatie over de duur van de plaatsing 2.9 30.6 2.93 2.75 0.878 

Behoefte aan informatie over het doel en betekenis van de oudercontacten 3.16 39.2 3.23 2.8 2,175* 

Behoefte aan informatie over regelgeving rondom de omgang tussen pleegkind en de biologische 

ouders 
3.39 51 3.43 3.15 1.464 

Behoefte aan informatie over de zeggenschap van biologische ouders over het pleegkind 3.35 51 3.38 3.18 0.905 

Behoefte aan informatie over terugplaatsing naar de biologische ouders 3.13 40 3.14 3.03 0.564 

      
Schaal informatieve ondersteuning omtrent de hulpverlening 3.3 - 3.33 3.09 1.532 

Behoefte aan informatie over wat de pleegzorgbegeleid(st)er voor mij kan betekenen 3.15 38.1 3.19 2.9 1.738 

Behoefte aan informatie over wat de (gezins)voogd voor mij kan betekenen 3.14 40.8 3.2 2.8 1.899 

Behoefte aan informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de 
pleegzorgbegeleid(st)er 

3.35 49 3.36 3.28 0.401 

Behoefte aan informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de (gezins)voogd 3.31 51.4 3.35 3.13 0.974 

Behoefte aan informatie over de rol en taakverdeling tussen de pleegzorginstelling en jeugdzorg 3.54 60.8 3.57 3.35 0.983 

 
     

Schaal informatieve ondersteuning omtrent de rol in de hulpverlening 3.63 - 3.58 3.86 -2,095* 

Behoefte aan informatie over de juridische (on)mogelijkheden van pleegouders 3.83 70.9 3.79 4.05 -1,659 

Behoefte aan informatie over de rechten en plichten die ik als pleegouder heb 3.84 72.2 3.78 4.18 -2,568* 

Behoefte aan informatie over de klachtenprocedure bij de pleegzorginstelling 3.24 39.6 3.21 3.4 -0,886 

Behoefte aan informatie over de klachtenprocedure bij jeugdzorg 3.33 43.9 3.32 3.43 -0,594 

Behoefte aan informatie over de financiële regels met betrekking tot de pleegzorgplaatsing 3.62 60.8 3.57 3.93 -2,219* 

Behoefte aan informatie over de extra financiële mogelijkheden van Jeugdzorg en of extra 

financiering van fondsen 
3.89 71.7 3.83 4.2 -2,281* 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 
    

a Gemiddelde score vergeleken tussen bestandspleegouders en netwerkpleegouders 
     

*p < .05; **p < .01; ***p < .001      
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Tabel 9 

Multipele lineaire regressie voor de invloed van verwantschap, waardering ten aanzien van de pleegzorgwerker en de pleegouderkenmerken op 

de behoefte aan informatie 

 

mbt het pleegkind 
 

mbt (de rol van) de biologische familie 
 

mbt de hulpverlening 
 

mbt rol in de hulpverlening 

  Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3   Model 1  Model 2 Model 3 

 

B (SD) B (SD) B (SD) 
 

B (SD) B (SD) B (SD) 
 

B (SD) B (SD) B (SD) 
    

Constante 3,63*** (,05) 3,88*** (,35) 3,90*** (,38) 
 

3,22*** (,07) 4,50*** (,46) 4,90*** (,50) 
 

3,33*** (,06) 4,37*** (,21) 5,10*** (,45) 
 

3,58*** (,05) 3,76*** (,36) 4,20*** (,39) 

Netwerkpleegouder -0,18 (,13) -0,14 (,13) -0,14 (,13) 
 

-0,24 (,18) -0,20 (,17) -0,20 (,17) 
 

-0.24 (,16) -0,28 (,16) -0,29 (,16) 
 

0,28* (,13) 0,29* (,14) 0,28* (,13) 

Waardering  - - -0,01 (,06) 
 

- - -0,15 (,08) 
 

- - -0.26*** (,07) 
 

- - -0,16** (,06) 

 
               

Controlevariabelen               
Man - 0,17 (,11) 0,16 (,11) 

 
- 0,01 (,14) -0,04 (,15) 

 
- 0,33* (,14) 0,23 (,14) 

 
- 0,23* (,12) 0,17 (,12) 

Opleiding - -0,08 (,04) -0,08 (,04) 
 

- -0,11 (,06) -0.11 (,05) 
 

- -0,09 (,05) -0,09 (,05) 
 

- -0,06 (,43) -0,06 (,04) 

Samenwonend - -0,05 (,15) -0.05 (,15) 
 

- -0,21 (,20) -0,17 (,20) 
 

- -0,20 (,19) -0,13 (,18) 
 

- 0,09 (,16) 0,13 (,16) 

Ervaren - 0,06 (,06) 0.06 (,06) 
 

- -0,03 (,08) -0,02 (,07) 
 

- -0,10 (,07) -0,09 (,07) 
 

- 0,0003 (,06) 0,002 (,06) 

Vorm van pleegzorg - -0.11 (,06) -0,11 (,06) 
 

- -0.30*** (,08) -0.30*** (,08) 
 

- -0,09 (,08) -0,10 (,07) 
 

- -0,03 (,06) -0,03 (,06) 

 
               

R^2 0,01 0,07 0,07   0,01 0,10 0,11   0,01 0,091 0,12   0,017 0,04 0,07 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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CONCLUSIE  

Pleegouders zijn bijzonder nodig voor het opvoeden van een kind dat tijdelijk niet thuis kan 

wonen. Ze opereren in een ingewikkeld systeem van hulpverleners en dienden daarnaast de 

familie van het kind een plek te geven. Pleegouders zijn vrijwillige hulpverleners en worden 

daarbij bijgestaan door een pleegzorgbegeleid(st)er. Willen voorzieningen pleegouders 

succesvol ondersteunen, dan is het van belang dat het aanbod aansluit op de behoeften. Deze 

thesis onderzocht op welke gebieden pleegouders ondersteuning behoeven. Hierbij zijn tien 

thema’s naar voren gekomen waarvan uit de literatuur en de interviews bleek waarop 

ondersteuning nodig is. Dit zijn ondersteuning op (1) emotioneel en (2) financieel vlak, (3) 

praktische ondersteuning ten behoeve van (de omgang met) het kind (4) praktische 

ondersteuning ten behoeve van de omgang met de biologische ouders (5) praktische 

ondersteuning in de hulpverlening (6) praktische ondersteuning ter ontlasting van het 

pleeggezin (7) informatie omtrent het pleegkind (8) informatie omtrent het biologische familie 

(9) informatie over de hulpverlening (10) informatie over de rol van pleegouders in de 

hulpverlening. Er werd onderzocht de behoefte op deze thema’s, keken of er een verschil in 

behoefte zat tussen bestands- en netwerkpleegouders, de invloed van waardering van de 

pleegzorgbegeleiding en controleerden voor factoren. 

 

Ondersteuningsgebieden 

Het onderzoek toont aan dat er op de verschillende domeinen behoefte is van pleegouders aan 

aanvullende of zelfs andere ondersteuning dan ze momenteel ontvangen. Als we kijken naar 

de resultaten op schaalniveau van de tien ondersteuningsgebieden is het volgende overzicht, 

gerangschikt naar de behoeftescore te maken: 

 

Tabel 10 

Gemiddelde scores aangaande de verschillende ondersteuningsgebieden 

Schalen van de behoefte aan ondersteuning 
Gemiddelde 

score 

1. Emotionele ondersteuning 3,63 

2. Informatieve ondersteuning omtrent de rol in de hulpverlening 3,63 

3. Informatieve ondersteuning omtrent het pleegkind 3,6 

4. Financiële ondersteuning 3,4 

5. Praktische ondersteuning omtrent de omgang met de ouders 3,35 

6. Informatieve ondersteuning omtrent de hulpverlening 3,3 

7. Informatieve ondersteuning omtrent het biologische gezin 3,19 

8. Praktische ondersteuning omtrent de rol van de pleegouders in de hulpverlening 3,03 

9.  Praktische ondersteuning omtrent de ontlasting van het pleeggezin 2,78 

10. Praktische ondersteuning mbt kind 2,70 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 



 

 

De resultaten geven aan dat pleegouders ondersteuning willen op de onderzochte domeinen.  

De hypothesen dat pleegouders behoefte hebben aan meer emotionele ondersteuning, 

financiële ondersteuning en informatieve ondersteuning wordt hiermee bevestigd. De 

hypothese dat pleegouders behoefte hebben aan meer praktische ondersteuning wordt slechts 

deels bevestigd. Praktische hulp rondom de rol van pleegouders, hulp om het pleeggezin te 

ontzien en ondersteuning rondom het kind zijn de gemiddelde scores nagenoeg neutraal. Dit 

betekent dat er niet meer behoefte is aan praktische ondersteuning op deze gebieden. Er blijkt 

wel behoefte te zijn aan praktische hulp rondom de biologische ouders.  

 

Om inhoud te geven aan op welke gebieden de pleegouders in deze schalen aangeven 

behoefte hebben aan de steunvorm, zullen hieronder kort de conclusies worden gegeven van 

de verschillende vormen van ondersteuning in volgorde van schaalgemiddelde.  

 

1. Emotionele ondersteuning 

In tabel 11 is te zien op welke gebieden er behoefte is aan meer ondersteuning en welk 

percentage van de respondenten heeft aangegeven meer en sterke behoefte te hebben aan de 

betreffende steunvorm.  

 

Tabel 11 

Items betreffende de emotionele ondersteuning, gerangschikt naar gemiddelde scores 

 

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal 3,63   

1. Iemand om mee te praten wanneer u zich zorgen maakt 3,96 83,6 

2. Iemand op wie u kunt vertrouwen 3,95 75,3 

3. Iemand om mee te praten als u advies wilt 3,87 80,0 

4. Iemand met soortgelijke ervaringen om mee te praten  3,76 67,9 

5. Iemand die u reflectie biedt 3,75 69,8 

6. Iemand die het gezin helpt om problemen te bediscussiëren en voor het vinden van oplossingen 3,42 54,1 

7. Iemand die u op de been houdt wanneer u het moeilijk hebt 3,35 47,4 

8. Iemand om mee te ontspannen en te lachen 3,31 43,5 

9. Iemand om u moed in te praten als u neerslachtig bent 3,27 43,5 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 

 

  



 

Pleegouders geven op alle vormen en op schaalniveau aan behoefte te hebben aan emotionele 

ondersteuning; de scores zijn allemaal hoger dan ‘neutraal’. Het dient de aanbeveling te 

onderzoeken in welke vorm en bij wie de pleegouders deze emotionele ondersteuning zouden 

willen ontvangen. Uit de literatuur blijkt dat emotionele steun vaak gezocht en geboden wordt 

in het eigen netwerk. Met betrekking tot cliënten richt het beleid zich de laatste jaren erg op 

de ondersteunende rol van het netwerk. Dit netwerk bestaat echter niet vaak uit 

pleeggezinnen, waardoor bezien moet worden of de pleegouders emotionele steun rondom het 

pleegouderschap kunnen vinden bij dit eigen netwerk. De uitkomsten van dit onderzoek lijkt 

te impliceren dat het versterken van het netwerk van pleegouders zou ook een goede inzet 

kunnen zijn. Maar liefst 68% van de pleegouders geeft aan meer of sterke behoefte te hebben 

aan iemand met soortgelijke ervaringen om mee te praten. Voor de Nederlandse Vereniging 

voor Pleeggezinnen is dit een interessante bevinding. De NVP zou kunnen inzetten om 

pleegouders met andere pleegouders in contact te brengen om de behoefte aan deze vorm van 

ondersteuning te bieden. De vraag is of de hulpverlening hierin een rol zou moeten hebben. 

voor zichzelf ziet weggelegd, omdat emotionele ondersteuning veelal een tijdsintensieve 

aangelegenheid is.  

 

2. Informatieve ondersteuning omtrent de rol in de hulpverlening 

In tabel 12 is te zien op welke gebieden er behoefte is aan meer ondersteuning en welk 

percentage van de respondenten heeft aangegeven meer en sterke behoefte te hebben aan de 

betreffende steunvorm. 

 

Tabel 12 

Items betreffende de behoefte aan informatie omtrent de rol van pleegouders, gerangschikt 

naar gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal informatieve ondersteuning omtrent de rol in de hulpverlening 3,63 x 

1. Informatie over de extra financiële mogelijkheden van Jeugdzorg en of extra financiering van fondsen 3,89 71,7 

2. Informatie over de rechten en plichten die ik als pleegouder heb 3,84 72,2 

3. Informatie over de juridische (on)mogelijkheden van pleegouders 3,83 70,9 

4. Informatie over de financiële regels met betrekking tot de pleegzorgplaatsing 3,62 60,8 

5. Informatie over de klachtenprocedure bij jeugdzorg 3,33 43,9 

6. Informatie over de klachtenprocedure bij de pleegzorginstelling 3,24 39,6 

 

 

  



 

De pleegouders geven aan op alle vragen behoefte te hebben aan meer informatie over de rol 

en mogelijkheden van pleegouders in de hulpverlening. Dit kan betekenen dat pleegouders 

moeite hebben sterk in hun eigen positie te staan.  De rol die de pleegouders daarbij vervullen 

als onderdeel van het hulpverleningsteam moet daarbij ook worden meegenomen. Meer dan 

70% geeft aan behoefte te hebben aan informatie over de juridische (on)mogelijkheden en de 

rechten en plichten die pleegouders hebben. Kortom op gebied van informatieverstrekking 

over de mogelijkheden en rol van pleegouders ligt er voor de instellingen een belangrijke taak 

in het verschiet.  

 

3. Informatieve ondersteuning omtrent het pleegkind 

In tabel 13 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 13 

Items betreffende de behoefte aan informatie omtrent het pleegkind, gerangschikt naar 

gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal informatieve ondersteuning omtrent het pleegkind 3,6 x 

Informatie over wat er gebeurt als een pleegkind 18 wordt (bijv. begeleiding, huisvesting, financiën) 3,96 72,5 

Informatie over welke therapieen, behandelingen of diensten er beschikbaar zijn voor mijn pleegkind 3,78 69,8 

Informatie over de rechten van mijn pleegkind 3,67 62,7 

Informatie over de problematiek die ik ervaar bij mijn pleegkind 3,64 62,4 

Informatie over de hulpverleningsachtergrond van mijn pleegkind 3,51 57,3 

Informatie over welke spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) er voor mijn pleegkind beschikbaar zijn 3,02 33 

 

Pleegouders hebben behoefte aan meer informatie met betrekking tot het kind op alle items. 

Het is met name van belang om in te zetten om meer informatie te geven over wat er gebeurt 

als een pleegkind 18 wordt. Daarnaast lijkt het dat het onvoldoende duidelijk is voor 

pleegouders welke faciliteiten er voor de pleegkinderen beschikbaar zijn. Het zou moeten 

worden bezien of het mogelijk is in verband met de privacy om meer informatie te kunnen 

geven met betrekking tot de achtergrond van het pleegkind.  

 

  



 

4. Financiële ondersteuning 

In tabel 14 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 14 

Items betreffende de financiële ondersteuning, gerangschikt naar gemiddelde scores 

 

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal financiële ondersteuning 3,4 x 

1. Financiële ondersteuning voor bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind 3,87 72,2 

2. Financiële ondersteuning voor de medische kosten van uw pleegkind 3,57 59,2 

3. Financiële ondersteuning voor de vrijetijdsbesteding uw pleegkind 3,56 60,8 

4. Financiële ondersteuning voor de schoolkosten voor uw pleegkind 3,45 56,4 

5. Financiële ondersteuning voor voeding, kleding, bewassing voor uw pleegkind 3,42 54,1 

6. Financiële ondersteuning voor de vervoerskosten voor uw pleegkind 3,34 49,8 

7. Financiële ondersteuning voor spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) voor uw pleegkind 3,28 48,7 

8. Financiële ondersteuning voor de vakantie voor uw pleegkind 3,28 47,5 

9. Financiële ondersteuning voor de opvang voor uw pleegkind 3,27 44,3 

10. Financiële ondersteuning voor de verbouwingkosten ten behoeve van uw pleegkind 2,99 34,5 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 

De pleegouders geven op alle items en op de schaal aan behoefte te hebben aan meer 

financiële ondersteuning. Enkel op ‘financiële ondersteuning voor de verbouwkosten ten 

behoeve van het pleegkind’ is er gemiddeld niet meer behoefte aan financiële steun. De 

bevraagde onderdelen over de financiële ondersteuning bevatten veel kosten die door de 

pleegvergoeding dienen te worden betaald. Het is het overwegen waard om de 

onkostenvergoeding zoals pleegouders die ontvangen te evalueren. Al een tijd lang lijkt het de 

bedoeling de pleegzorgvergoeding omhoog te doen en de bijzondere kostenregeling te laten 

vervallen. Dit onderdeel van het onderzoek laat zien dat er op dit moment onvoldoende 

tegemoet wordt gekomen in de financiële ondersteuning en dat evaluatie van de huidige 

onkostenvergoeding gewenst is. 

  



 

5. Praktische ondersteuning omtrent de omgang met de ouders 

In tabel 15 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 15 

Items betreffende de praktische steun omtrent de omgang met de biologische ouders, 

gerangschikt naar gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 
totaal 

% > 
neutraal 

Schaal praktische ondersteuning omtrent de omgang met de ouders 3,35 x 

1. Ondersteuning bij het maken van afspraken met de biologische ouders over de omgangsregeling 3,64 64 

2. Ondersteuning bij uw contact met de biologische ouders 3,55 59,6 

3. Ondersteuning bij het overleggen met de biologische ouders over de opvoeding van het pleegkind 3,31 49 

4. Ondersteuning bij het maken van afspraken over contacten tussen uw pleegkind en anderen 2,91 28,3 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 

Bij de omgang met de biologische ouders vragen de pleegouders wel praktische steun. Dit is 

in overeenstemming met de gevonden literatuur. De instellingen of de NVP zou zich kunnen 

gaan inzetten op meer het bieden van een helpende hand bij de contacten met de biologische 

ouders en het maken van afspraken over de omgangsregeling. Het blijkt niet nodig om extra 

hulp in te zetten voor het maken van afspraken voor contact tussen het pleegkind en anderen.  

 

6. Informatieve ondersteuning omtrent de hulpverlening 

In tabel 16 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan informatie over de 

hulpverlening 

 

Tabel 16 

Items betreffende de behoefte aan informatie omtrent de hulpverlening, gerangschikt naar 

gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal informatieve ondersteuning omtrent de hulpverlening 3,3 x 

1. Informatie over de rol en taakverdeling tussen de pleegzorginstelling en jeugdzorg 3,54 60,8 

2. Informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleid(st)er 3,35 49 

3. Informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de (gezins)voogd 3,31 51,4 

4. Informatie over wat de pleegzorgbegeleid(st)er voor mij kan betekenen 3,15 38,1 

5. Informatie over wat de (gezins)voogd voor mij kan betekenen 3,14 40,8 

 

 



 

 

Er is op alle bevraagde onderdelen behoefte aan informatie over de hulpverlening. Op basis 

van deze gegevens dient het de aanbeveling dat rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 

verschillende hulpverleners meer helder gecommuniceerd moeten worden naar de 

pleegouders. Met name de taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd en de 

onderlinge taak en rolverdeling geven pleegouders aan meer informatie over te willen. Er zou 

onderzocht moeten worden, zeker omdat er met de transitie nog veel onduidelijk is, hoe dit het 

best bij pleegouders onder de aandacht kan worden gebracht.  

 

7. Informatieve ondersteuning omtrent het biologische gezin 

In tabel 17 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 17 

Items betreffende de behoefte aan informatie omtrent het biologische gezin, gerangschikt naar 

gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal informatieve ondersteuning omtrent het biologische gezin 3,19 x 

Informatie over regelgeving rondom de omgang tussen pleegkind en de biologische ouders 3,39 51 

Informatie over de zeggenschap van biologische ouders over het pleegkind 3,35 51 

Informatie over het doel en betekenis van de oudercontacten 3,16 39,2 

Informatie over terugplaatsing naar de biologische ouders 3,13 40 

Informatie over de duur van de plaatsing 2,9 30,6 

 

Er is behoefte aan meer informatie over de rol van biologische gezin. Ook de 

informatievoorziening over regelgeving rondom de omgang met de biologische ouders en de 

zeggenschap van de biologische ouders over het pleegkind behoeft aandacht. Maar liefst meer 

dan 50% van de pleegouders geeft aan dat zij hier meer informatie over willen. Dit is een 

belangrijk resultaat. Van pleegouders wordt immers steeds meer verwacht dat ze niet alleen 

hulp bieden aan het pleegkind maar ook hulp bieden aan de ouders. Een goede samenwerking 

tussen ouders, pleegouders en pleegzorgwerker is geassocieerd met stabielere plaatsingen 

(Kalland & Sinkkonen, 2001; Palmer, 1996). Het advies zou zijn om heldere overzichten te 

maken wat wie wanneer te zeggen heeft over een kind. Daarbij moet het belang van het kind 

te allen tijde voorop worden gesteld.  

 



 

8. Praktische ondersteuning omtrent de rol van de pleegouders in de hulpverlening 

In tabel 18 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 18 

Items betreffende de praktische steun ten behoeve van de rol van pleegouders, gerangschikt 

naar gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 
totaal 

% > 
neutraal 

Schaal praktische ondersteuning omtrent de rol van de pleegouders in de hulpverlening 3,03 x 

1. Iemand die helpt met het terugkrijgen van extra uitgaven die gedaan zijn voor een pleegkind 3,34 51,4 

2. Iemand die kan bemiddelen bij een conflict tussen u en de hulpverlening 3,27 49 

3. Iemand die voor u bij instellingen of bedrijven bepaalde zaken gedaan kan krijgen 3,27 49,4 

4. Iemand die helpt bij het zoeken naar een advocaat/jurist 2,94 30,6 

5. Iemand met wie u kunt overleggen voordat u naar een gesprek met de hulpverlening gaat 2,89 36 

6. Iemand die u helpt de taak- en rolverdeling tussen alle betrokkenen in de plaatsing 2,87 33,7 

7. Iemand die met u meegaat naar gesprekken met de hulpverlening gaat 2,61 19,3 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 

 

Pleegouders geven aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning bij rol die zij hebben 

in de hulpverlening. De literatuur geeft aan dat de rol die pleegouders hebben in de 

hulpverlening lastig is. Pleegouders zitten in een ingewikkeld systeem en zijn vrijwillige 

hulpverleners. Dit brengt veel onduidelijkheid met zich mee.  

Specifiek kan de NVP zich inzetten pleegouders behoefte aan iemand die kan helpen door te 

bemiddelen bij een conflict tussen hen en de hulpverlening. Ook hebben de pleegouders 

behoefte aan iemand die bij instellingen bepaalde zaken rondom het pleegouderschap voor 

hen gedaan krijgen en die hen helpt met het terugkrijgen van extra uitgaven die zijn gedaan 

voor het pleegkind.  

 

9. Praktische ondersteuning omtrent de ontlasting van het pleeggezin 

In tabel 19 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

  



 

Tabel 19 

Items betreffende de praktische steun ter ontlasting van het pleeggezin, gerangschikt naar 

gemiddelde scores 

  

Gemiddelde 
totaal 

% > 
neutraal 

Schaal praktische ondersteuning omtrent de ontlasting van het pleeggezin 2,78 x 

1. Iemand die af en toe dingen onderneemt met uw pleegkind 3,04 44 

2. Een vaste oppas voor uw pleegkind 3,02 39,6 

3. Iemand die helpt met de huishoudelijke taken 2,97 41,6 

4. Iemand die klussen in en rond het huis doet 2,83 33,4 

5. Iemand die vervoer voor uw pleegkind voor de omgangsregeling regelt 2,71 26,3 

6. Een vakantie en/of weekendpleeggezin ter ontlasting van uw gezin 2,68 28,2 

7. Iemand die vervoer voor uw gezin kan organiseren 2,22 7,9 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 

Pleegouders geven aan dat zij op bepaalde gebieden graag ondersteuning willen zodat het 

pleeggezin ontzien wordt. Zo is er behoefte aan iemand die af en toe dingen onderneemt met 

het pleegkind en behoefte aan een vaste oppas voor het pleegkind. Pleegouders hebben in 

tegenstelling tot het bewijs uit andere onderzoeken (Van Holen, Vanderfaeillie, Eerdekens 

(2010) gemiddeld genomen niet meer behoefte aan een vakantie/weekendgezin, iemand die 

helpt met de huishoudelijke taken, klussen in en rond het huis doet of vervoer organiseert. 

Gemiddeld genomen  scoren de pleegouders de items in het onderdeel praktische 

ondersteuning om het pleeggezin te ontlasten relatief laag.  

10.  Praktische ondersteuning mbt kind 

In tabel 20 is een overzicht te vinden van de verschillende items en het percentage van de 

respondenten dat heeft geantwoord wel of sterke behoefte te hebben aan deze steunvorm. 

 

Tabel 20 

Items betreffende de praktische steun ten behoeve van het kind, gerangschikt naar gemiddelde 

scores 

  

Gemiddelde 

totaal 

% > 

neutraal 

Schaal praktische ondersteuning mbt kind 2,6951 x 

Hulp om bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind te regelen 3,4 53,3 

Hulp om gedragingen van uw pleegkind aan anderen uit te leggen 2,84 25,4 

Hulp bij uw omgang met uw pleegkind 2,82 26,2 

Hulp bij de omgang tussen het pleegkind met familie, vrienden en kennissen 2,56 15,3 

Hulp bij de omgang tussen uw eigen kinderen en uw pleegkind 2,56 18 

Hulp bij het zoeken naar een school, kinderdagopvang of buitenschoolse opvang 2,55 16 

Hulp bij het zoeken naar hobby’s en activiteiten voor uw pleegkind 2,53 17,3 

Hulp om spullen (bijvoorbeeld kleding of speelgoed) voor uw pleegkind te regelen 2,51 15,7 

Hulp bij het zoeken naar een huisarts en/of tandarts voor uw pleegkind 2,11 27,5 

Gemiddelde scores: 1 = helemaal geen behoefte; 2 = geen behoefte; 3 = neutraal; 4= wel behoefte; 5 = sterke behoefte 

 



 

Op gebied van praktische ondersteuning ten behoeve van het kind en de omgang met het 

pleegkind is er geen behoefte aan meer ondersteuning. Enkel voor het regelen van therapie  of 

behandeling voor het pleegkind hebben pleegouders gemiddeld wel behoefte te hebben aan 

hulp. Dit is in tegenstelling met andere onderzoeken (Rhodes et al, 2007). Het kan zijn dat dit 

komt omdat dit het eerste onderzoek is dat kijkt naar specifiek de praktische ondersteuning 

voor het kind. Voor de praktijk betekent dit dat er voldoende ingezet wordt op ondersteuning. 

De pleegzorgbegeleiding doet dit al voldoende goed of men heeft in het algemeen minder 

behoefte aan.  

 

Verschillen in behoefte aan ondersteuning tussen bestand en 

netwerkpleegouders 

 

De tendens is dat wanneer een kind niet thuis kan wonen, opgevangen wordt in het netwerk 

van de familie. Indien dit niet mogelijk is wordt een kind ondergebracht bij een 

bestandspleeggezin. De verwachting is dat door de transitie het netwerk een belangrijkere rol 

gaat krijgen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of netwerkgezinnen voldoende zijn 

toegerust om deze zware taak naar behoren uit te voeren. Netwerkpleegouders krijgen in 

tegenstelling tot een bestandspleegouder een kortere voorbereidingscursus (NVP, 2012). 

Echter de andere kant is dat netwerkpleegouders het kind en het gezin van herkomst kennen.  

De hypothese was dat netwerkpleegouders minder behoefte hebben aan ondersteuning dan 

bestandspleegouders. Uit de literatuur blijkt dat netwerkouders met name minder 

ondersteuning behoeven met betrekking tot het kind en de omgang met de biologische ouders. 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit deels. Dit kan worden verklaard doordat de 

netwerkpleegouders het kind en het gezin al kennen en al een bepaalde omgang met hen 

hebben. Ook blijkt dat netwerkpleegouders minder behoefte hebben aan emotionele 

ondersteuning, praktisch ondersteuning met betrekking tot de omgang met de biologische 

ouders, en de behoefte dat het gezin ontlast wordt. Voor de praktijk betekent dit dat de 

bestandspleegouders hier meer in moeten worden voorzien.  

Er is geen verschil tussen bestands- en netwerkpleegouders gevonden in behoefte op 

gebied van financiële ondersteuning, praktische ondersteuning ten behoeve van (de omgang 

met) het pleegkind, praktische ondersteuning ten behoeve van de rol pleegouders en de 

behoefte aan informatie met betrekking tot het kind, de biologische ouders en de 

hulpverlening. Een erg opvallende bevinding is dat netwerkpleegouders juist meer behoefte 



 

hebben aan informatie over rol in hulpverlening dan bestandspleegouders. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat netwerkouders zich nog meer betrokken voelen bij het biologische 

gezin en het pleegkind en een andere rol moeten innemen, als onderdeel van de hulpverlening, 

dan wanneer zij zich normaal zouden inzetten voor het gezin. . Omdat zij het kind en het gezin 

al kennen, is het mogelijk dat zij de hulpverlening als extra partij, zien als bemoeizuchtig.  

Mocht de beleidstendens zich voortzetten dat netwerkpleegouders de voorkeur krijgen 

boven bestandspleeggezinnen, dan is het van belang voor en tijdens de plaatsing extra 

aandacht te besteden aan de rol die de netwerkpleegouders hebben in de hulpverlening. 

 

Invloed van de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleiding op de 

behoefte aan ondersteuning 

De hypothese was dat meer waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleiding leidt tot 

minder behoefte aan ondersteuning. Deze hypothese wordt alleen bevestigd op drie van de 

tien domeinen.  

Op gebied van de behoefte aan emotionele ondersteuning wordt deze hypothese niet 

bevestigd. Er is ook geen relatie tussen de en de  waardering van de pleegzorgbegeleiding op 

de behoefte aan financiële ondersteuning, de behoefte aan praktische en informatieve 

ondersteuning ten behoeve van het pleegkind en de omgang met de biologische familie.  

Dat er geen verband is op de deze domeinen van ondersteuning en de mate van waardering 

met betrekking tot de pleegzorgbegeleiding kan niet uit de literatuur worden verklaard. Als 

mogelijkheid zou kunnen zijn dat pleegouders op die gebieden geen rol zien weggelegd voor 

de pleegzorgbegeleiding. Ze verwachten of wensen van deze hulpverleners geen 

ondersteuning. Dit zou verder onderzocht moeten worden.  

Er blijkt wel een significant verband tussen de praktische ondersteuning om het gezin te 

ontlasten en de waardering ten aanzien van de pleegzorgbegeleiding. Dit zou kunnen worden 

verklaard omdat pleegzorgbegeleiding aangewezen is om deze vorm van ondersteuning te 

bieden op een aantal gevraagde items. Ook kan worden beredeneerd dat indien de waardering 

hoog is en men tevreden is over de ondersteuning die de pleegzorgbegeleider geeft er minder 

stress is in het pleeggezin, waardoor zij minder ontlast hoeven te worden.  

Ook is er meer behoefte aan informatie over de hulpverlening als pleegouders de 

begeleiding minder waarderen. Hoe meer waardering er is ten aanzien van de 

pleegzorgbegeleid(st)er hoe minder behoefte er is aan informatie over de rol van de 

pleegouders in het hulpverleningssysteem. Beide verbanden kunnen worden verklaard doordat 



 

een goede hulpverlener goed ondersteunt en voldoende informatie geeft. Als men minder 

tevreden is met de hulpverlening, zullen pleegouders minder tevreden zijn over de geboden 

ondersteuning. Dit kan vragen oproepen wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de 

pleegzorgbegeleiding en hoe pleegouders onderdeel zijn van het hulpverleningssysteem. 

Hoewel niet op alle domeinen van ondersteuning een verband is gevonden met de 

tevredenheid van de pleegzorgbegeleiding, moet worden benadrukt dat uit alle literatuur en 

ervaringen het van wezenlijk belang is dat pleegouders zich kunnen wenden tot deze 

hulpverleners. 

  



 

DISCUSSIE 

 

Er zijn een aantal beperkingen aan dit onderzoek op te merken. Het onderzoek is uitgezet 

onder de leden van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, dit houdt in dat de 

respondenten allemaal lid zijn van deze vereniging. Hierdoor kunnen geen generaliseerbare 

uitspraken worden gedaan over alle pleegouders van Nederland. De leden van de NVP zullen 

een selectieve groep zijn van de pleegouders in Nederland. Mogelijk worden zij juist lid 

omdat zij meer opzoek zijn naar ondersteuning dan pleegouders die ervoor kiezen niet lid te 

zijn van de vereniging.  

Dat in hoofdzaak de respondenten bestandspleegouders zijn is een afspiegeling van de 

leden van de NVP, maar niet van de landelijke verdeling bestands- en netwerkpleegouders. 

Omdat er geen gelijke verdeling is tussen bestands- en netwerkpleegouders kan een 

vertekening zijn ontstaan van de gemiddelden aan behoeften, maar het mag ook niet 

onopgemerkt blijven dat de beide populaties onvoldoende met elkaar te vergelijken zijn.  

Brown en Calder (2000) stellen dat het belangrijk is om subgroepverschillen te 

identificeren, ook in de behoeften van pleegouders, zodat beleid en praktijkbeslissingen meer 

op empirische basis worden gemaakt en zodat de financiële bronnen efficiënt worden ingezet. 

Om deze reden wordt ook de data verzameld naar verschillende typen pleeggezin. Er is echter 

beperkt gekeken naar de subgroepen en de onderlinge verdeling hierin.  

Daarbij hebben met name pleegmoeders de vragenlijst ingevuld. De behoefte van 

pleegvaders blijft hierdoor ondervertegenwoordigd. Voor vervolgonderzoek is het van belang 

hier op te letten. Dat met name hogeropgeleiden hebben gereageerd is een andere 

tekortkoming. Alsdus Hermans en Vergeer (1996) valt dit te verklaren omdat zij het belang 

van wetenschappelijk onderzoek eerder inzien. Ook zijn zij zich eerder bewust van de 

opvoeding en de hulpverlening. Of de responsegroep een representatieve afspiegeling is van 

de leden van de NVP of de pleegouders in Nederland is vanwege ontbrekend cijfermateriaal 

onduidelijk.  

De onderzoeksresultaten zijn lastig te reflecteren met de bestaande literatuur, daar dit het 

eerste ondersteuningsbehoeften onderzoek is onder pleegouders die tien domeinen bestudeerd. 

De meeste onderzoeken naar ondersteuning voor pleegouders richten zich op de omgang met 

de ouders en het gedrag van het kind. Hierdoor is er een minder sterke theoretische 

terugkoppeling.  
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Bijlage 1 Uitnodiging deelname aan onderzoek 

Enquête ondersteuningsbehoeften pleegouders 
 

 
Beste pleegouders, 

 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is er voor ú! Ook om eraan bij te dragen dat 

pleegouders voldoende ondersteuning krijgen om voor hun pleegkinderen te zorgen. De NVP 

voert daarom een onderzoek uit om de ondersteuningsbehoeften van pleegouders in kaart 

te brengen.  

 

De afgelopen maanden is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn een aantal pleegouders 

gesproken, op basis hiervan is een enquête ontwikkeld. Wij willen u vragen om doormiddel 

van deze enquête uw mening te geven en op die manier uw ondersteuningsbehoefte 

kenbaar te maken.  

 

Met het onderzoek willen we vraag en aanbod beter afstemmen. Door het onderzoek kan 

de NVP meer tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte die u heeft. We willen vragen 

of u en eventueel uw partner allebei apart de enquête wilt invullen. 

 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 

Tot 7 juli heeft u de mogelijkheid de enquête online in te vullen. 

Klik op onderstaande link om naar de enquête te gaan: 

 

KLIK HIER 

 

Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen anoniem worden verwerkt 

 

Over de uitkomsten van het onderzoek kunt u in het laatste nummer van Pleegcontact in 

2013 alles lezen. 

 

We hopen dat u deze uitnodiging aanneemt en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van de 

pleegzorg, maar bovenal zodat wij u kunnen helpen aan uw ondersteuningsbehoeften op 

gebied van pleegzorg te voldoen.  

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

Marije Schotpoort 

Coördinator van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 

& 

Meike Wielheesen 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 

Student Universiteit Utrecht 



 

Bijlage 2 Vragenlijst 

 

INTRODUCTIEPAGINA 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek van de Nederlandse Vereniging 

voor Pleeggezinnen naar ondersteuningsbehoeften van pleegouders. 

 

Deze vragenlijst bevat 38 vragen, onderverdeeld in drie onderdelen: 

1.     Algemene gegevens en informatie over uw pleegzorgplaatsing(en)  

2.     Ondersteuningsbehoeften, die betrekking op de volgende thema's: 

•  Samenwerking en waardering 

•  Sociaal-emotionele ondersteuning  

•  Financiële ondersteuning 

•  Praktische ondersteuning 

•  Informatieve ondersteuning 

3.     De manier waarop u ondersteuning aangeboden zou willen krijgen 

 

De meeste vragen zijn meerkeuzevragen. Kruis altijd slechts één antwoord aan, tenzij anders 

staat vermeld. Wij willen u vragen de lijst zo volledig mogelijk invullen. Er zijn geen foute 

antwoorden, het gaat er om wat u vindt. Denk niet te lang na bij een vraag, maar ga op de 

eerste indruk af. 

 

Heeft u meerdere plaatsingen (gehad)? Indien er vragen worden gesteld over uw pleegkind, 

houdt dan het laatst geplaatste kind in gedachte.  

 

Bent u al vele jaren pleeggezin ? Beantwoord de vragen met betrekking tot uw ervaringen van 

de laatste 3 jaar. 

 

Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

(Wilt u verder in de vragenlijst, klink dan onder aan de pagina op 'continue'. 

Om terug te gaan in de enquête klik dan in onder aan de pagina op 'back') 

  



 

ACHTERGROND 

 

1. Wat is uw geslacht? * 

 Man 

 Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

 

3. In welke gemeente woont u op dit moment? 

 

4. Waar woont u? 

 Stad 

 Dorp 

 Platteland 

 

5. Wat is uw huidige burgerlijke staat? * 

 Alleenstaand 

 Samenwonend 

 Getrouwd 

 Other:   

 

6. Wat is uw hoogst genoten afgeronde opleiding? * 

 Geen opleiding (lagere/basisschool niet afgemaakt) 

 Basisonderwijs 

 LBO/MAVO/VMBO 

 HAVO/ VWO 

 MBO 

 HBO 

 WO/ Universiteit 

 

7. Bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen? * 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet 



 

 

8. Heeft u eigen kinderen? * 

 Ja 

 Nee 

 

PLEEGOUDERSCHAP 

9. Hoeveel jaar bent u al pleegouder? * 

 

10. Hoeveel pleegkinderen heeft u in totaal onder uw hoede gehad? * 

(inclusief de pleegkinderen die nu bij u wonen) 

 

11. Hoe ervaren zou u zichzelf als pleegouder bestempelen? * 

 

12. Heeft u op dit moment een of meerdere plaatsing(en)? * 

 Ja  

 Nee 

 

12a. Hoeveel pleegkinderen zijn er op dit moment bij u geplaatst? * 

 

13. Wat voor soort pleeggezin bent u (geweest) voor uw laatst geplaatste pleegkind? * 

 Netwerkpleeggezin 

 Bestandspleeggezin  

 

14. Hoe veel jaar woont/woonde het laatst geplaatste pleegkind bij u? * 

 

15. Welke vorm van pleegzorg biedt of bood u aan het laatst geplaatste pleegkind? * 

 Crisispleegzorg 

 Perspectief zoekend / Hulpverleningsvariant 

 Perspectief biedend/ Opvoedingsvariant 

 Deeltijdpleegzorg 

 Vakantie en/of weekendgezin 

 

16. Wat is de naam van uw pleegzorginstelling? * 

                               



 

17. In welk (juridisch) kader is het laatst geplaatste kind geplaatst? * 

 Vrijwillig, zonder tussenkomst van rechter 

 Ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing (OTS) 

 Voogdij bij instelling 

 Pleegoudervoogdij 

 

Samenwerking en waardering: (gezins)voogd 

 

18. Wat is de (gezins)voogdijinstelling van het laatst geplaatste kind? * 

 Bureau Jeugdzorg 

 William Schrikker Groep 

 SGJ Gezinsvoogdij 

 Leger des Heils 

 Stichting Nidos 

 

19. Onderstaande vragen gaan over uw ervaringen met de (gezins)voogd * 

 

De (gezins)voogd.... 

behandelt me als gelijkwaardige partner 

neemt mij serieus 

toont waardering voor mij als pleegouder 

toont respect voor grenzen van mij als pleegouder 

is duidelijk in de verwachtingen die hij/zij van mij heeft als pleegouder 

biedt mij emotionele steun 

ondersteunt mij bij het oplossen van problemen in de pleegzorgplaatsing 

verschaft mij tijdig de benodigde informatie 

overlegt met mij over verantwoordelijkheden 

betrekt mij bij het nemen van beslissingen 

heeft respect voor mijn mening 

is voldoende beschikbaar 

komt afspraken na 

Samenwerking en waardering: pleegzorgbegeleid(st)er 

 

20. Onderstaande vragen gaan over uw ervaringen met de pleegzorgbegeleid(st)er * 



 

 

Mijn pleegzorgbegeleid(st)er… 

behandelt me als gelijkwaardige partner 

neemt mij serieus 

toont waardering voor mij als pleegouder 

toont respect voor grenzen van mij als pleegouder 

is duidelijk in de verwachtingen die hij/zij van mij heeft als pleegouder 

biedt mij emotionele steun 

ondersteunt mij bij het oplossen van problemen in de pleegzorgplaatsing 

verschaft mij tijdig de benodigde informatie 

overlegt met mij over verantwoordelijkheden 

betrekt mij bij het nemen van beslissingen 

heeft respect voor mijn mening 

is voldoende beschikbaar 

komt afspraken na 

 

 

21. Onderstaande stellingen gaan over uw rol in de samenwerking met de hulpverlening * 

 

Ik heb inspraak in het opstellen van het begeleidingsplan voor pleegouders 

Ik kan meedenken over het hulpverleningsplan van mijn pleegkind 

Ik heb inbreng bij de evaluatieverslagen 

De rol die ik heb in het besluitvormingsproces doet recht aan mijn verantwoordelijkheid als 

eerste opvoeder 

 

  



 

Sociaal-emotionele ondersteuning 

 

22. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan sociaal-emotionele ondersteuning * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan iemand 

om mee te praten als u advies wilt? 

om mee te praten wanneer u zich zorgen maakt? 

met soortgelijke ervaringen om mee te praten? 

om mee te ontspannen en te lachen? 

iemand op wie u kunt vertrouwen? 

iemand om u moed in te praten als u neerslachtig bent? 

iemand die u op de been houdt wanneer u het moeilijk hebt? 

iemand die u reflectie biedt (bijvoorbeeld op eigen handelen, voor uzelf zorgen)? 

iemand die het gezin helpt om problemen te bediscussiëren en voor het vinden van 

oplossingen? 

 

23. In welke mate heeft u behoefte aan meer sociaal-emotionele steun van onderstaande 

personen? * 

 

Familie 

Vrienden 

Buren 

Geloofsgemeenschap 

Andere pleegouders 

Pleegzorgbegeleid(st)er 

(Gezins)voogd 

Andere hulpverleners 

 

  



 

Financiële ondersteuning 

 

24. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan financiële ondersteuning * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan financiële ondersteuning voor 

voeding, kleding, bewassing voor mijn pleegkind 

spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) voor uw pleegkind 

bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind 

de opvang voor uw pleegkind 

de schoolkosten voor uw pleegkind 

de vervoerskosten voor uw pleegkind 

vakantie voor uw pleegkind 

vrijetijdsbesteding zoals muzieklessen, sport, clubjes enz. voor uw pleegkind 

de verbouwingkosten ten behoeve van uw pleegkind 

de medische kosten van uw pleegkind 

 

25. In hoeverre komen onderstaande vergoedingen tegemoet in uw behoeften aan financiële 

ondersteuning? * 

 

de basis pleegzorgvergoeding 

vergoedingen via de bijzondere kostenregeling 

vergoedingen via extra fondsen 

 

 

  



 

Praktische ondersteuning 

 

26. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan ondersteuning bij kindgebonden 

onderwerpen * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan ondersteuning 

om bepaalde therapie of behandeling voor uw pleegkind te regelen? 

om spullen (bijvoorbeeld kleding of speelgoed) voor uw pleegkind te krijgen? 

bij het zoeken naar hobby’s en activiteiten voor mijn pleegkind? 

bij het zoeken naar een school, kinderdagopvang of buitenschoolse opvang voor uw 

pleegkind? 

bij het zoeken naar een huisarts en/of tandarts voor uw pleegkind? 

 

 

27. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan ondersteuning bij omgangsregeling en 

contact * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan ondersteuning 

bij uw contact met de biologische ouders? 

bij het overleggen met de biologische ouders over de opvoeding van het pleegkind? 

bij het maken van afspraken met de biologische ouders over de omgangregeling? 

bij het maken van afspraken over contacten tussen uw pleegkind en anderen? 

bij uw omgang met uw pleegkind 

om gedragingen van uw pleegkind aan anderen uit te leggen? 

bij de omgang tussen het pleegkind met familie, vrienden en kennissen? 

bij de omgang tussen uw eigen kinderen en uw pleegkind? 

 

 

  



 

28. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan ondersteuning bij uw rol in de 

hulpverlening * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan 

iemand die u helpt de taak- en rolverdeling tussen alle betrokkenen in de plaatsing helder te 

maken? 

iemand met wie u kunt overleggen voordat u naar een gesprek met de hulpverlening gaat? 

iemand die met u meegaat naar gesprekken met de hulpverlening gaat? 

iemand die kan bemiddelen bij een conflict tussen u en de hulpverlening? 

iemand die voor u bij instellingen of bedrijven bepaalde zaken gedaan kan krijgen? 

iemand die helpt bij het zoeken naar een advocaat/jurist? 

iemand die u helpt met het terugkrijgen van extra uitgaven die gedaan zijn voor een 

pleegkind? 

 

29. Onderstaande vragen gaan over uw behoefte aan ondersteuning om u/uw gezin te 

ontlasten * 

 

In hoeverre heeft u behoefte aan 

zeker geen behoefte 

iemand die af en toe dingen onderneemt met uw pleegkind? 

een vaste oppas voor uw pleegkind? 

een vakantie en/of weekendpleeggezin ter ontlasting van uw gezin? 

iemand die helpt met de huishoudelijke taken? 

iemand die klussen in en rond het huis doet? 

iemand die vervoer voor uw pleegkind voor de omgangsregeling regelt? 

iemand die vervoer voor ons gezin kan organiseren? 

 

 

 

  



 

30. In welke mate heeft u behoefte aan meer praktische ondersteuning van onderstaande 

personen? * 

 

Familie 

Vrienden 

Buren 

Geloofsgemeenschap 

Andere pleegouders 

Pleegzorgbegeleid(st)er 

(Gezins)voogd 

Andere hulpverleners 

 

  



 

Informatieve ondersteuning 

 

31. Onderstaande stellingen gaan over uw behoefte aan informatie over kindgebonden 

onderwerpen * 

 

Ik wil graag meer informatie over 

de hulpverleningsachtergrond van mijn pleegkind 

welke therapieen, behandelingen of diensten er beschikbaar zijn voor mijn pleegkind 

welke spullen (bijvoorbeeld kleding, speelgoed) er voor mijn pleegkind beschikbaar zijn 

de rechten van mijn pleegkind 

wat er gebeurt als een pleegkind 18 wordt (bijv. begeleiding, huisvesting, financiën) 

de problematiek die ik ervaar bij mijn pleegkind 

 

31a. Indien u heeft aangegeven meer informatie te willen over de problematiek die u ervaart 

bij uw pleegkind, op welke gebieden zou u informatie willen? 

U mag hier meerdere antwoorden aanvinken 

 Hechtingsproblematiek 

 Loyaliteitsproblematiek 

 ADHD 

 Autisme 

 FAS 

 Slaapproblemen 

 Voeding/eetproblemen 

 Angst 

 Rouw over het ‘verlies’ van de biologische familie en/of de vertrouwde omgeving 

 Sociale problemen 

 Emotionele problemen 

 Gedragsproblemen 

 Other:  

 

 

 

  



 

32. Onderstaande stellingen gaan over uw behoefte aan informatie over de plaatsing en 

omgang aangaande het pleegkind * 

 

Ik wil graag meer informatie over 

de duur van de plaatsing 

het doel en betekenis van de oudercontacten 

regelgeving rondom de omgang tussen pleegkind en de biologische ouders 

de zeggenschap van biologische ouders over het pleegkind 

terugplaatsing naar de biologische ouders 

overplaatsing naar ander pleeggezin/ naar residentiele instelling 

de rol van eigen kinderen in een pleeggezin 

 

33. Onderstaande stellingen gaan over uw behoefte aan informatie over de hulpverlening * 

 

Ik wil graag meer informatie over 

wat de pleegzorgbegeleid(st)er voor mij kan betekenen 

wat de (gezins)voogd voor mij kan betekenen 

de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleid(st)er 

de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de (gezins)voogd 

de rol en taakverdeling tussen de pleegzorginstelling en jeugdzorg 

 

  



 

34. Onderstaande stellingen gaan over wet, regelgeving en beleid met betrekking tot een 

pleegzorg 

 

Ik wil graag meer informatie over 

de veranderingen in de organisatie van pleegzorg 

de ontwikkelingen in de pleegzorg (bijv. transitie jeugdzorg,). 

 

35. Onderstaande stellingen gaan over uw behoefte aan informatie over de mogelijkheden van 

uw pleeggezin * 

 

Ik wil graag meer informatie over 

de juridische (on)mogelijkheden van pleegouders 

de rechten en plichten die ik als pleegouder heb 

de scholing, trainingen en workshops die voor mij beschikbaar zijn 

de overwegingen voor pleegoudervoogdij 

de klachtenprocedure bij de pleegzorginstelling 

de klachtenprocedure bij jeugdzorg 

de financiële regels met betrekking tot de pleegzorgplaatsing 

de extra financiële mogelijkheden van Jeugdzorg en/of extra financiering van fondsen 

 

  



 

36. Op welke manier zou u het liefst informatie willen ontvangen, kennis opdoen en/of 

ervaringen uitwisselen? * 

U mag maximaal 5 antwoorden aanvinken. 

 Via een inloopspreekuur bij een professional (niet op afspraak) 

 Via een telefonisch gesprek met een pleegouder 

 Via een telefonisch gesprek met een professional 

 Via een chatgesprek met een andere pleegouder 

 Via een chatgesprek met een professional 

 Via een pleegouder die bij mij thuis komt om te praten 

 Via een professional die bij mij thuis komt om te praten 

 Via doorlopend individueel contact met een andere pleegouder 

 Via doorlopend individueel contact met een professional 

 Via een gespreksgroep met andere pleegouders 

 Via een gespreksgroep met zowel andere pleegouders als professionals 

 Via een cursus of training van een professional 

 Via een online cursus/training van een professional 

 Via een bijeenkomst gekoppeld aan een thema 

 Via de e-mail of het achterlaten van een vraag op een website en teruggemaild of gebeld 

worden door eenprofessional 

 Via sociale media (Linkedin, Facebook, Twitter) waar je vragen kan stellen waar andere 

pleegouders en professionals op kunnen reageren 

 Via schriftelijke informatie (publicaties, boeken, tijdschriften enz..) 

 Other:   

 

Vorm van ondersteuning 

37. Wat vindt u belangrijk aan de manier waarop ondersteuning kan worden aangeboden? *U 

mag meerdere antwoorden aanvinken. 

 om in contact te komen met andere pleegouders 

 om in contact te komen met professionals 

 om anoniem te blijven 

 om instellingsonafhankelijke informatie of hulp te krijgen 

 om het te raadplegen waar en wanneer ik dat wil 

 om zelf een bijdrage te leveren 

 



 

38. Met wie zou u het liefst deelnemen aan activiteiten ten behoeve van uw ondersteuning? U 

mag maximaal drie antwoorden aanvinken. 

 Met het netwerk rond mijn pleeggezin (familie, vrienden, buren, geloofsgemeenschap, oppas, 

meester/juf enz.) 

 Met beginnende pleegouders (< 5 jaar bezig) 

 Met meer ervaren pleegouders (> 5 jaar bezig) 

 Met professionals binnen de pleegzorginstelling 

 Met professionals binnen Jeugdzorg 

 Met professionals van andere organisaties 

 Met beleidsmedewerkers op het terrein van jeugd en opvoedhulp 

 

 

Slot 

Als u nog een opmerking of vraag heeft, kunt u deze hier kwijt. 

 

Einde vragenlijst 

Dit was de vragenlijst. Als u hieronder op de knop 'submit' drukt, worden al uw gegeven 

antwoorden verstuurd en kunt u niet meer terug bladeren. Hartelijk dank voor het invullen! 

 


