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I N L E I D I N G

Trots is Kenter Pleegzorg op alle pleegkinderen en alle biologische kinderen
van onze pleegouders, die dit jaar heel hard gewerkt hebben en een diploma
hebben gehaald! Van harte gefeliciteerd! 

Met genoegen melden wij dat  onze voorzitter van de POR een koninklijke
onderscheiding heeft mogen ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk. Pleeg-
moeder Marrit neemt u mee op haar zoektocht in haar column. In deze Novajo
leest u in verschillende interviews met ervaren pleegouders. Zij vertellen u
hoe zij de plaatsingen in hun pleeggezin ervaren. U vindt in “wist u dat?”
enkele wetenswaardigheden. 

Hoewel er in 2017 weer meerdere nieuwe pleegouders in Nederland zijn op-
gestaan, heeft Kenter Pleegzorg een groot tekort. Vooral tijdens de zomer-
vakantie heeft Kenter een tekort aan crisispleegouders. Ook voltijds
pleeggezinnen zijn erg welkom. We zoeken met spoed speciaal voor David
en Cruz een plek. Zoekt u met ons mee?

Reageren?  De redactie van Novajo bestaat uit
Shirley Janzen, Kirsten van Tol, Marieke van
Diepen, Noortje Eijking en Yolande Hijmans
(eind redactie). Neem gerust contact op met
een van de redactieleden via het secretariaat
van Kenter Pleegzorg.

G ES L A AG D

Trots is Kenter Pleegzorg op alle
pleegkinderen en alle biologische
kinderen van pleegouders.

Ook de  16 jarige Nick (foto) is met
prachtige cijfers geslaagd voor de
HAVO. Nick gaat volgend jaar de
Hogeschool Inholland te Alkmaar en
een HBO-opleiding Business Studies
doen.

Samantha Sieverts heeft haar oplei-
ding Horeca niveau 1 afgerond. Bij
Kenter Jeugdhulp heeft zij laten zien
wat zij kan. Ze heeft een periode
stage mogen lopen in het personeels -
restaurant.  

https://plus.google.com/+KenterJeugdhulpSantpoortNoord/about
https://www.linkedin.com/company/kenter-jeugdhulp
https://twitter.com/kenterjeugdhulp
https://www.facebook.com/KenterJeugdhulp
https://www.kenterjeugdhulp.nl
https://www.kenterjeugdhulp.nl
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Alle aangedragen suggesties ter on-
dersteuning van Destiny, zoals extra
hulp met rekenen, een rustig plekje
in de klas met ‘rugdekking’, het huis-
werk ook opgeven aan mij, zodat ik
kan helpen plannen; de school wil er
niet aan. Hand in eigen boezem steken
doet de school evenmin: de vele
wisselingen van leerkrachten kan
een kind heus wel aan, pestgedrag in
de klas kunnen ze nou eenmaal niks
aan doen, en ze hebben gewoon geen
budget voor meer steun. 

En zo gebeurt het, dat na de kerst -
vakantie mijn 10-jarige lieve pleeg-
dochter naar een andere school gaat.
Speciaal Onderwijs. Voor een half jaar,
met misschien een verlenging van drie
maanden. Het doel is om ervoor te
zorgen dat ze tot rust kan komen, en
aan haar zelfvertrouwen kan werken.

Iedere ochtend wordt ze met een
taxibusje opgehaald. Ik verkoop het
naar haar als ‘luxe’ maar mijn moe-
derhart huilt: Iedere dag stapt mijn
kind bij een vreemde in de auto.
Iedere dag een rommelige start,
omdat we nooit kunnen weten of de
taxi een kwartier te vroeg of een
kwartier te laat zal komen. Iedere
dag is het kind twee uur onderweg.
Iedere dag hebben we zorgen omdat
we niet weten hoe de andere kinde-
ren in de taxi zich zullen gedragen.
Iedere dag een nieuw origineel
scheldwoord voor onze vocabulaire
(‘Hallo Bilhaarkindertjes!”). 

Op de groep
Dan moet haar ochtend ‘op de groep’
met de ‘socio’s’ nog beginnen! 

‘Op de groep’ is in therapeutenland
een normale uitdrukking. Kind en ik
zien voor ons dat je bovenop een
groep mensen zit, maar dat wordt er
niet mee bedoeld. Een socio (soosjo)
is een sociotherapeut. Deze zijn er in
overvloed en zijn er om de kinderen
te helpen met moeilijke momenten.
Na een soepele start op de nieuwe
school is pleegdochterlief de thera-
peutische aanpak al gauw beu. Wan-
neer ik haar erop wijs dat socio’s
nooit boos worden, altijd rustig blij-
ven, en haar goed helpen, zegt ze
doodleuk dat ze mijn aanpak beter
kan waarderen ‘want jij wordt even
boos en dan ben ik van het gezeur
af’. Ik besluit het maar op te vatten
als een compliment. 

Hoewel ik het verschrikkelijk vind,
dat mijn kind naar een school gaat
die ver weg is van mijn huis en mijn
werk, doe ik mijn best naar de posi-
tieve kanten te kijken: ze wordt ‘ge-
zien’, het is allemaal wat speelser, en
ze lijkt het naar haar zin te hebben.
Maar al na anderhalve maand slaat
de grote pech toe: door een wisse-
ling van leerlingen, verandert de
groepsdynamiek. Ze is het enige
meisje, wat zich staande moet hou-
den tussen zeven jongens met forse

problematiek. Er vliegt geregeld een
bureau door de klas, het betere duw-
en trekwerk neemt toe en het
schreeuwen en schelden is van een
niveau waar een Hell’s Angel nog van
zou blozen.

Mijn lieve, grappige pleegdochter
klapt volledig dicht en mijn verdriet
en schuldgevoel neemt toe. Waarom
stel ik haar in Godsnaam dagelijks
bloot aan deze agressie, die funest
voor haar is?

Gelukkig signaleert de school ook de
stagnatie bij mijn meiske en geza-
menlijk komen we tot de conclusie,
dat zij beter op haar plek is in regu-
lier onderwijs. Maar dan wel op een
school, die bereid is mee te denken,
mee te werken en mee te voelen.
Het liefst een kleine school, met
kleine klassen, en een hoge mate van
rust, regelmatigheid en structuur.  

Een onzekere periode volgt. Ik bena-
der veel scholen, maar word vaak al
direct afgewezen want ‘vol’. Onder-
tussen gaat Destiny iedere dag nog
naar de huidige school. Dan komt op
een dinsdag eindelijk het verlossende
woord: ze kan maandag aanstaande
beginnen! De emoties volgen elkaar
in rap tempo op: pleegdochter moet
zich opmaken voor een afscheid, en
een nieuw begin op een school waar
ze niemand kent, en groep zeven nog
een keer gaat doen. Het gaat in een
moordend tempo en de spanning
neemt toe. Toch heb ik er alle ver-
trouwen in. Ze is gegroeid. Ze kan
veel aan. Ze is slim. Zij redt het wel. 
Tijd voor een nieuw hoofdstuk.

“Ja, maar je moet toch toegeven dat de situatie niet meer houdbaar is. Dit kind heeft echt speciaal onder -

wijs nodig”, snerpt de intern begeleidster (ie-bee-jer) van de school van mijn pleegdochter, overtuigd

van haar gelijk. Dat mijn pleegzorgbegeleidster en ik haar onkundig, onproffesioneel en onaardig vinden

verandert niets aan het feit, dat deze vrouw behoorlijk wat zeggenschap blijkt te hebben. 

COLUMN PLEEGMOEDER MARRIT: ONDERWIJS
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Tonny en Kees gingen naar een infor-
matieavond over pleegzorg. Een ouder
pleegechtpaar vertelde hen die avond
wat pleegzorg voor hun betekend
heeft. Alles wat deze mensen be-
noemden, over de contacten met de
ouders en het gedrag van pleegkin-
deren, nam Tonny ter kennisgeving
aan. Zij ging het natuurlijk anders
doen, daar was ze van overtuigd.
“Achteraf heb ik nog vaak gedacht
aan hetgeen die mensen op die
avond gezegd hebben. We kwamen
uiteindelijk alle benoemde aspecten
tegen in ons pleeggezin”.

Anders naar de dingen gaan kijken
Tonny vertelt dat ze door pleegzorg
veel heeft geleerd: “Ik ben door de
jaren heen anders naar pleegzorg
gaan kijken. Ik weet nu dat je de
kinderen niet kan redden en als
pleegouders niet alles goed kan
maken wat er in de vroege jeugd mis
is gegaan. In mijn ogen heeft ieder
kind, door de dingen die ze meege-
maakt hebben, een kras op de ziel
opgelopen. Je kunt als pleegouder
echter wel veel voor ze betekenen.
Je kunt de kinderen iets extra’s mee-
geven door nieuwe tools aan te leren
en ze te helpen om te gaan met hun
familie en hun geschiedenis”. 

Een meisje en een jongen
“Momenteel wonen er nog twee
pleegkinderen, nu beiden 17 jaar, in
ons huis. Eén van de twee pleegkin-
deren woont hier al vanaf de dag,

dat hij 15 dagen oud was. Toen na
twee jaar bleek, dat hij van de kin-
derrechter niet meer naar huis terug
mocht, hebben we besloten dat hij
bij ons kon blijven wonen totdat hij
volwassen is. Omdat onze eigen
zoons al ouder waren (de jongste
was 15 jaar), kozen we, in het belang
van dit kleine mannetje, voor een
bijplaatsing. Al snel kwam er een
leeftijdsgenootje, een meisje van
twee jaar, bij ons pleeggezin wonen“,
aldus Tonny. 

Even een periode uit de spanning
stappen en dan weer gaan bouwen
Eén van de mooiste successen van
pleegzorg heeft Tonny meegemaakt
met een jonge moeder. Door haar
situatie, een ongeplande zwanger-
schap, was de spanning in het net-
werk van dit meisje erg opgelopen.

Zij heeft  een tijdje in het gezin van
Tonny gewoond. Door de afstand
was het meisje beter in staat met
haar familie te praten. Er werden op-
lossingen bedacht voor de ontstane
problemen. Uiteindelijk is het alle-
maal goed gekomen. 

Koninklijke onderscheiding
Tonny heeft onlangs een koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen.
Het was een grote verrassing voor
haar. Het zijn van een pleeggezin is
in de ogen van Tonny niet zo bijzon-
der. Het hoort gewoon bij haar en
haar gezin. Naast alle pleegkinderen
die ze heeft opgevangen, is ze als
vrijwilliger actief binnen Kenter
Jeugdhulp. Bij Kenter Pleegzorg is
Tonny voorzitter van de Pleeg Ouder
Raad (POR). Ze heeft het initiatief
genomen om een “buddyproject” op

Tonny en Kees hebben vier zonen en ze hebben crisis, weekend, lang en kortdurende pleegzorg geboden

aan veel verschillende pleegkinderen. Tonny vertelt dat ze als kind graag een groot gezin wilde. Ze had

een tante in de “missie”, die in Indonesië met kinderen werkte. Als Tonny naar de verhalen van die tante

luisterde dacht zij: dat ga ik later ook doen, kinderen helpen die dat nodig hebben. Haar man, Kees, heeft

langer aan de gedachte van pleegkinderen moeten wennen. Volgens Tonny heeft de film “Ciske de Rat”

indruk op hem gemaakt. Hij werd geraakt door het feit, dat kinderen buiten hun schuld verkeerd terecht

kunnen komen.

INTERVIEW: HET IS WAT JE ER MEE DOET...
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te zetten waarbij ervaren pleegouders
nieuwe beginnende pleegouders gaan
ondersteunen.  

Maar ook in het dorp waar ze woont
is ze actief als vrijwilliger. Door “bui-
ten de kaders te denken” is Tonny,
samen met andere ouders, in staat
geweest voldoende geld bij elkaar te
sprokkelen om de basisschool in
Haarlemmerliede te laten voort -
bestaan. Ze is bij diverse vrijwilligers-
projecten in het dorp betrokken.

Contact met ouders
“Als jij als ouder van vier kinderen
kan houden, kan jij als pleegkind ook
van meerdere ouders houden”, aldus
Tonny. Ze heeft altijd veel in het con-
tact met de ouders geïnvesteerd.
Tonny vindt het contact met de ou-
ders en het netwerk van het kind een
belangrijk onderdeel van haar pleeg-
zorg. Op de momenten, dat een
pleegkind om diverse redenen geen
bezoekregeling kan hebben met de
ouders, gaat Tonny in naam van het

pleegkind bij de ouders op bezoek.
Tonny schrijft in overleg met het
pleegkind een briefje, waarin ze  o.a.
vertelt wat het kind lekker vindt en
wat hij graag doet. Inclusief enkele
foto’s brengt ze de brief of stuurt ze
hem naar de ouders. Een ouder, die
lange tijd in de gevangenis heeft
gezeten, vertelde haar, dat hij dit
gebaar erg op prijs stelde en alle
brieven heeft bewaard. 

Het doel van de buddypleegouder is
nieuwe pleegouders te steunen en te
helpen. De buddy kan specifieke vra-
gen beantwoorden en/of ervaringen
delen. Daarnaast kunnen de buddy’s
onervaren pleegouders steunen en
de weg wijzen in het “land van de
pleegzorg”. Een luisterend oor of een
praktische tip kan net het zetje zijn
dat je als pleegouder verder helpt.
Buddy’s kunnen vragen beantwoor-
den over hoe je als pleegouder om
kan gaan met loyaliteiten? Of de
vraag of het gedrag van je pleegkind
normaal puber gedrag is of specifiek

probleemgedrag? Natuurlijk is de be-
geleider pleegzorg beschikbaar voor
deze vragen. Het kan zijn dat dit
soort vragen gemakkelijker te delen
zijn met een gelijkgestemde ervaren
pleegouder, die precies weet en aan-
voelt wat een pleegouder bedoelt. 

Motivatie pleegouderbuddy
Ben jij die pleegouder, die zijn of
haar kennis en ervaring over pleeg-
zorg verder kan en wil uitbreiden?
Wil je naast je eigen pleegkinderen
ook andere pleegkinderen en hun
pleegouders helpen? We zoeken pleeg -

ouders, die hun netwerk willen ver-
breden en hun kennis met veel en-
thousiasme willen overdragen aan
anderen. 

Profiel pleegouderbuddy
Kenter Jeugdhulp zoekt enthousiaste
pleegouders met minimaal 2 jaar er-
varing. De pleegouder moet in staat
zijn voldoende afstand te nemen van
de eigen plaatsing(en). We zoeken
positief ingestelde pleegouders met
coachende vaardigheden. De pleeg-
ouder kan gemakkelijk contact leggen
en erkenning geven aan de zoek-
tocht van de onervaren pleegouder.
Hij/zij sluit aan, relativeert, reflec-
teert en is empathisch. De buddy is
in staat de  taak als buddy af te
bakenen en samen te werken met de
begeleider pleegzorg. De privacy
moet gewaarborgd worden. De bud-
dy’s zullen zelf ook begeleid worden. 

Als je jezelf als ervaren pleegouder
herkent in deze omschrijving,
schroom niet en meld je aan als
pleegouderbuddy. Dit kan via het
e-mail adres: buddypleegouders@
kenterjeugdhulp.nl

Bent u de pleegouder, die naast uw werk en pleeggezin een extra uitdaging zoekt? Kenter Jeugdhulp

zoekt ‘Buddy’s’, ervaren pleegouders, die in staat zijn nieuwe startende nieuwe pleegouders in de eerste

3 maanden te coachen. 

BUDDyPLEEGOUDERS GEZOCHT
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JE MAG ER ZIJN
Tekst: Elke Wolferink-van der Heyden

Het is verdrietig dat sommige kinderen in een situatie zitten die niet
goed voor hen is en dat ze beter gescheiden van hun ouders kunnen
opgroeien. Lieke (47) vindt dat ieder kind een thuis verdient. Waar
dat dan ook is. Als het maar bij het kind past. Ze is de trotse pleeg-
moeder van Niels (16), Victor (15), Aisha (14) en Burhan (13), die bij
haar een veilig en warm onderkomen vinden.

“In anderhalf jaar tijd hadden we vier
kinderen jonger dan vier jaar in huis.
Wat een tropenjaren waren dat. Het
leven hing toen voornamelijk aan el-
kaar van flesjes, luiers, slapen, troos-
ten en wandelen. Maar ondanks de
hectiek was dit waarvan ik altijd had
gedroomd. Van kleins af aan zei ik al dat
ik later met kinderen wilde werken.
Dat ik wilde zorgen voor kinderen die
geen papa en mama meer hadden
die voor hen konden zorgen. En nu
had ik ons eigen pleeggezin met drie
jongens en een meisje. Pleegkinderen
op wie ik heel trots ben en waarvan
ik houd als mijn eigen vlees en bloed.

Groot gezin
We hadden al een paar keer een kind
in de crisisopvang gehad en waren
dus al pleegouders, toen bleek dat
we niet op de natuurlijke manier
zwanger konden worden. We gingen
de medische molen in om het op die
manier nog een kans te geven. Maar
daar hebben we na twee mislukte
pogingen een punt achter gezet. We
hadden het geprobeerd maar het was
ons niet gegeven en daar hadden we
vrede mee. Niet meer wachten en
hopen. Geen gedoe meer met hor-
monen. Het was goed zo. In die peri-
ode werd er door pleegzorg gezocht
naar pleegouders voor Niels van
bijna twee jaar en zijn broertje Victor
van pas zevenenhalve maand oud.
Wij vonden het heel belangrijk dat ze
sámen konden blijven en hebben
hen in huis genomen. Je weet van te
voren nooit voor hoe lang. Maar we
hebben altijd gezegd dat als het

plaatje klopt, als het gevoel juist is,
dat de kinderen bij ons mogen op-
groeien. 

Dat was in september 2003; de start
van ons huidige gezin. De jongens
waren verwaarloosd door hun ouders
en verdienden een betere toekomst.
Wat een verantwoording opeens! En
ze waren nog zo klein. Het gevoel dat
het er dan op aan komt wat jij doet;
ik weet nog goed dat me dat aan-
vloog. Dat het zo tastbaar was dat ik
hét verschil voor deze mannetjes zou
moeten gaan maken.     

Een jaar later werd ons gezin uit -
gebreid met pleegdochter Aisha. Een
baby van nog maar vijf maanden
oud. Haar moeder, die van Marok-
kaanse afkomst is, was illegaal in
Nederland en heeft grote psychische
problemen, waardoor de zorg voor
een kind niet voor haar is weggelegd.

Toen Aisha uit huis werd geplaatst,
bleek haar moeder ook al zwanger te
zijn van Burhan. Alleen wisten we
dat toen nog niet. Het kleine kereltje
werd vijf weken te vroeg geboren en
kon ook niet bij zijn moeder blijven.
En omdat we niet wilden dat broer
en zus gesplitst werden, hoefden we
niet lang over deze beslissing na te
denken. Ook Burhan was welkom!
Nog maar elf dagen oud en net uit
de couveuse mocht hij met ons mee
naar huis. Dat was een hele bijzon-
dere ervaring. 

Unieke persoontjes
Niels, de oudste, is onze denker. Een
rustige en ambitieuze jongen, die in
de chaos van de andere drie makke-
lijk vergeten kan worden. Voor hem
maak ik regelmatig bewust even tijd.
We kunnen leuk met elkaar kletsen
en we delen hetzelfde gevoel voor
humor. Dit jaar zit hij in zijn eindexa-
menklas en na de zomer gaat hij naar
het HBO. Daar wil hij in één jaar zijn
propedeuse halen zodat hij kan over-
stappen naar de universiteit.

De broers Victor en Niels zijn hoog-
begaafd en hebben op de lagere
school een klas overgeslagen. Victor
is met zijn 1.84 meter nog altijd mijn
grote knuffelbeer. Hij was ondervoed
toen hij bij ons kwam wonen. Dat
heeft een flinke impact op hem
gehad. Het verdriet als hij honger
had en niet meteen te eten kreeg,
ging nog lange tijd door merg en
been. Toen hij bij ons kwam wonen
was mijn grootste uitdaging te zorgen
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dat hij nooit om eten hoefde te huilen.
Dat deze moeilijke start in zijn leven
hem niet zou blijven dwarszitten.
Later bleek ook dat Victor het syn-
droom van Asperger heeft; een vorm
van autisme. Dat verklaarde waarom
hij zoveel moeite had met de kleinste
verandering. Maar inmiddels is hij
gek op verrassingen en kan hij goed
schakelen als dingen anders lopen.
Hij is uitgegroeid tot een lieve en
zorgzame jongen, die geen vlieg
kwaad doet. 

Hoewel Aisha  nog heel klein was
toen we elkaar leerden kennen,
duurde het even voordat ze zich aan

mij ging hechten. Ze is lang boos op
mij geweest. Ik denk omdat ik de-
gene was die haar uit huis heeft ge-
tild bij het crisisgezin, waar ze
tijdelijk heeft gewoond. Ik was de
boeman. Tegenwoordig is Aisha  een
mooie en vrolijke dame die door het
leven fladdert met haar ADHD. Gek
op dansen en bedreven in ‘vloggen,’
waarin ze op een creatieve manier
dingen uit haar leven filmt. Als enig
meisje houdt ze zich aardig staande
tussen haar drie broers al voert ze
soms de nodige strijd met deze
heren. Nu Aisha wat ouder is, heeft ze
er wel last van dat ze ‘anders’ is. Om
als Marokkaans meisje op te groeien

in een pleeggezin dat ook nog eens
Nederlands is. Ze vindt het vreselijk
dat iedereen kan zien dat zij als bui-
tenlands meisje vast niet mijn echte
kind is.

Een tot twee keer per jaar komt haar
Marokkaanse familie, die in Spanje
woont, trouw naar Nederland en is
er twee dagen contact. Maar dan
weer merkt ze dat ze het lastig vindt
om met hen over straat te gaan.
Want stel je voor dat ze samen ge-
zien worden; welke vragen zal dat bij
haar omgeving oproepen? Haar broer-
tje Burhan heeft daar gelukkig geen
last van. Hij moet weer andere hinder-

nissen nemen: hij heeft de diagnose
oppositioneel opstandige gedrags-
stoornis (ODD) gekregen. Van jongs
af aan deed hij al dingen op een an-
dere manier. Sterker nog: er was
maar één manier en dat was die van
hem. Zijn diagnose verklaart alles en
is zeer bepalend voor hoe het hier in
huis gaat. Opstandig, Dwars en Drif-
tig, zeg ik altijd gekscherend. Maar
Burhan is ook om op te vreten. Hij is
‘al’ dertien maar wil soms ook nog
gewoon klein zijn; geniet van logeer-
partijtjes bij mij en vindt het heerlijk
als ik hem ’s morgens wakker zing.
Zijn woedeaanvallen zijn extreem,
maar gelukkig heb ik tonnen geduld,

waardoor we er – al is het uren later
– altijd weer uitkomen. 

Identiteitscrisis
Vier unieke kinderen met allemaal hun
eigen problematiek, waar ik mijn
handen vol aan heb. Met liefde hoor!
Het is mijn gezin en daar vecht ik voor.
Een paar jaar geleden ben ik helaas
gescheiden van mijn man. Ik kan me
voorstellen dat zoiets voor een pleeg -
kind nog spannender is dan voor
biologische kinderen. De angst of je
mag blijven speelt dan op. We  wilden
geen onrust stoken en hebben de
kinderen pas verteld dat we uit elkaar
gingen, toen we honderd procent
zeker wisten dat er voor hun relatief
weinig ging veranderen. 

We zijn hoe dan ook een echt gezin.
Er wordt gelachen en links en rechts
een keer flink gekibbeld. Ook daar
doen we niet onder voor een regu-
liere familie. Ik zou het trouwens vre-
selijk vinden als de kinderen het
gevoel hebben dat ze in een soort
groep wonen. Ze groeiden natuurlijk
al van kleins af aan met elkaar op en
als vanzelfsprekend hoorden we bij
elkaar. Nu het pubers zijn, ligt het
wel wat gevoeliger. De tocht naar
wie je bent, waar je vandaan komt
en waar je heen wilt is ingewikkeld.
Helemaal voor pleegkinderen. Ik pro-
beer wel veel samen te blijven doen.
En gezellig met elkaar praten, doet
ook wonderen. Het belangrijkste dat
ik de kinderen heb willen meegeven
is dat ze welkom zijn. Dat er veel van
hen  gehouden wordt. Niet alleen
door mij, maar ook door hun biolo-
gische familie. Dat ‘houden van’ in
veel verschillende vormen bestaat. 

Echte liefde 
Er is helaas geen standaard handboek
voor het ouderschap. Daar zullen alle
ouders weleens mee worstelen. Maar
omdat het toch een hele verant-
woording is om voor een kind van
andere ouders te zorgen, wordt er
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vanuit pleegzorg de Training Onder-
steuning Pleegouders (TOP cursus)
aangeboden. Als ervaren pleegouder
informeer ik tijdens die bijeenkomsten
de aspirant pleegouders. Want het is
niet iets waar je zomaar aan begint.
Of je écht geschikt bent, zal pas blijken
als je een kind opvangt. En dan nog
is elk kind anders. Elke beschadiging
vraagt weer specifieke aandacht.
Daarbij is en blijft er ook altijd con-
tact met jeugd- en pleegzorg en zijn
er geregeld gesprekken met andere
hulpverleners en school.  Pleegouder
zijn leert je heel goed te kijken naar
je kinderen, maar ook zeker naar je-
zélf. En soms is het ook beter dat je
niet alles van te voren weet. 

Aandacht 
Toch vind ik pleegouder zijn heerlijk.
Ik ben dankbaar voor dit bijzondere
en mooie gezin. En dat ik voor hen
mag zorgen. Soms duurde het even
maar uiteindelijk heb ik het vertrou-
wen van ieder kind weten te winnen.
Simpelweg door er te zijn. Door aan-
dacht voor ze te hebben en goed te
kijken waar ze in hun ontwikkeling
zaten.

En natuurlijk is het soms even fijn als
ik een momentje alleen heb. Daar
zullen veel ouders zich in herkennen.
Toch ben ik na een dag verveling
heel blij als ze allemaal weer binnen-
stappen. Sterker nog: ik kan me niet

voorstellen dat je van biologische
kinderen meer kunt houden dan ik
van mijn viertal. Ik ga voor ze door
het vuur. Nu ze ouder worden, ben
ik ontzettend benieuwd hoe ze zich
verder ontwikkelen en wat de ko-
mende jaren gaan brengen. Het is
fantastisch om te zien hoe ze op hun
eigen manier allemaal hun leven in-
richten. Om te zien hoe ze letterlijk
en figuurlijk zijn gegroeid en mij mis-
schien wel steeds minder nodig heb-
ben. Daar ligt een nieuwe taak voor
mij. Ik leer loslaten… elke dag weer.” 

fIJNE ZOMERVAKANTIE
Esther Groenewegen

Nog een paar weekjes en dan is het zo ver: zomervakantie!!
Jippie zou je zeggen toch?
Nou nee, niet voor ouders van kinderen met hechtings-
problemen!
Mijn dochter vond vakanties vroeger vreselijk.
Dan moet ze weer mee met die reislustige ouders van
haar.
Als het aan haar lag bleef ze lekker altijd thuis.
Of ging ze logeren bij opa en oma maar verder niets.
Tsja, wat moet je daar nu mee?
Nu hebben wij in de loop van de jaren deze oplossingen
verzameld die ik graag met jou wil delen.
En gelukkig hebben wij nu een dochter die het nu ook fijn
vindt om te reizen.

Benieuwd naar deze handige
tips?
Klik dan op deze link: HELP, het
is zomervakantie
Daar kun je bovendien met het
delen van jouw handige tips een
gratis consult winnen deze
zomer en kans maken dat jouw
tip in mijn volgende e-boek
komt! 

https://alshechtennietvanzelfgaat.nl
https://alshechtennietvanzelfgaat.nl
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Voor Kiek Hoogenraad-Gundelach was het een bijzonder
moment. ‘Het gaf aan hoezeer mijn zoon het Anna gunde
om zijn plekje te delen.’ Het jarige meisje werd net als
Jonathan overladen met cadeautjes. ‘Iedereen stapte op
haar af’, zegt Hoogenraad-Gundelach. ‘Voor Anna’s moeder,
die ook was uitgenodigd, was het emotioneel. Ze zag hoe
goed haar dochter er al bij hoorde.’

Kiek Hoogenraad-Gundelach is met haar man Gerrit één
van de 16.655 pleegouders die Nederland rijk is. Ze vangen
in totaal ruim 23 duizend kinderen op. Nadat er drie jaar
op rij een dalende trend was in het aantal aanmeldingen
van pleegouders, keerde het tij vorig jaar: 2.647 aanmel-
dingen waren er, zeven procent meer dan het jaar daar-
voor, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland.
De stijging is het gevolg van een succesvolle campagne
waarmee de brancheorganisatie in 2015 aftrapte. Slogan:
‘Supergewone mensen gezocht.’ De boodschap dat niet
alleen mensen met een kast van een huis of een peda-
gogische opleiding geschikt zijn als pleegouder, sloeg
aan. En omdat de jeugdzorg dat jaar voor het eerst onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten viel, kon gericht

Irene de Zwaan - Volkskrant, 4 juli 2018

Vorig jaar kwam Jonathan (12) naar zijn moeder toe met de mededeling dat hij en zijn pleegzusje Anna (9) samen

hun verjaardagen wilden vieren. Beide namen kwamen op de uitnodiging te staan. Anna maakte op dat moment

drie maanden deel uit van haar nieuwe pleeggezin.

op lokaal niveau campagne worden gevoerd. ‘Mensen
denken al snel: ik heb te weinig tijd, een drukke baan, ik
woon alleen of heb een partner van hetzelfde geslacht,
dus het pleegouderschap zal er voor mij niet inzitten’,
zegt Janette Reukers, woordvoerder pleegzorg van Jeugd-
zorg Nederland. ‘Maar je hoeft geen fulltime ouderschap
te vragen. Tieners kunnen zichzelf goed vermaken, die
hebben echt niet 24 uur zorg en aandacht nodig. Als er maar
tijdstippen zijn waarop een goed gesprek mogelijk is.’

Deeltijd
Om pleegzorg voor een grotere groep aantrekkelijk te
maken, zet Jeugdzorg steeds meer in op deeltijdopvang.
Kinderen worden dan in het weekend – dat kan ook eens
per maand zijn – of alleen tijdens de vakanties in een
pleeggezin ondergebracht.

Ook de familie Hoogenraad doet aan deeltijdopvang.
Anna kwam in eerste instantie eens in de twee weken,
van vrijdag tot zondag. Inmiddels is dit uitgebreid van
vrijdag tot woensdag. Vanwege privacyredenen wordt de
reden van de gedeeltelijke uithuisplaatsing van Anna

EEN ‘VERRIJKING VOOR HET GEZIN’: STEEDS MEER MENSEN
NEMEN EEN PLEEGKIND



achterwege gelaten. ‘Laten we het erop houden dat het
voor haar moeder fijn is dat ze haar accu kan opladen als
Anna hier is’, aldus Hoogenraad-Gundelach.

Het stel, woonachtig in het Gelderse Ederveen, heeft
naast nakomertje Jonathan drie volwassen kinderen die
al geruime tijd het huis uit zijn. Dit bood ruimte voor een
pleegkind, maar die ruimte is er niet alleen in praktische
zin. ‘Het zit ook in ons hart’, zegt Hoogenraad-Gundelach,
die een achtergrond heeft als gezinsvoogd (‘absoluut
geen vereiste om pleegouder te zijn’). Haar man heeft
een  boomkwekerij.

Als het aan Hoogenraad-Gundelach had gelegen, had ze
permanent vijf pleegkinderen in huis genomen. ‘Maar
dat wilde mijn man niet’, lacht ze. ‘Als je eraan begint,
moet je er beiden achterstaan zodat het geen wrijvingen
geeft. Deeltijdopvang is voor ons een mooie middenweg.’
Ze noemt de komst van Anna ‘een verrijking voor het
gezin’. Natuurlijk, het is ook een inbreuk op je privacy.
‘De deur van de wc en badkamer gaat dicht als ze er is.’
En net als haar jongste zoon kan ze treuzelen met naar
bed gaan of weigeren haar spullen op te ruimen. ‘Een
teken dat ze zich thuis voelt.’

Maar bovenal geniet Hoogenraad-Gundelach van de ge-
sprekken die Jonathan met zijn nieuwe ‘zusje’ heeft. ‘Ze
leren van elkaar en kunnen ook lekker ruzie maken. Tien
minuten later zitten ze dan onder hetzelfde dekentje met
de iPad.’

Mensen die zich aanmelden als pleegouder worden ge-
screend en volgen een cursus waarin ze leren omgaan
met thema's als hechting, opvoeding en mogelijke trau-
ma’s bij het pleegkind. De afgelopen tien jaar is de vraag
naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. Dit heeft

onder meer te maken met de nieuwe Jeugdwet, die als
doelstelling heeft om kinderen zo veel mogelijk in gezin-
nen in plaats van instellingen op te laten groeien.

Alledaagse problemen
‘Op een moment dat pleegzorg in beeld komt, is er van
alles aan de hand’, zegt Janette Reukers van Pleegzorg
Nederland. ‘Van alledaagse problemen die zich opstapelen
– denk aan ouders die uit elkaar gaan, financiële proble-
men, baanverlies en een instabiele woonsituatie – tot
ernstig geweld, verslavingsproblematiek of psychiatrische
problemen.’

Soms kunnen de kinderen met hulp van instanties thuis
blijven wonen, maar als de thuissituatie gevaarlijk wordt,
volgt gedwongen uithuisplaatsing. In één op de drie ge-
vallen blijft het gezag bij de ouders liggen en werken zij
vrijwillig mee aan plaatsing bij pleegouders. 

Jeugdzorg probeert op basis van voorkeuren van beide
kanten een zo goed mogelijke match te vinden. Maar
door het tekort aan pleegouders zijn er ‘te weinig keuze-
mogelijkheden’, zegt Reukers. Vorig jaar kwam het 590
keer voor dat een plaatsing vroegtijdig werd afgebroken,
bijvoorbeeld omdat er geen goede klik was, of omdat de
plaatsing van het pleegkind een te grote belasting was
voor het gezinsleven. Ook komt het voor dat de biologi-
sche ouders een conflict hebben met de pleegouders.

Omdat het in het geval van Anna om vrijwillige plaatsing
gaat, is het de moeder die beslist wanneer de pleegzorg
ophoudt. ‘Wat ons betreft blijft ze tot haar 21ste bij ons’,
zegt Hoogenraad-Gundelach. ‘We genieten enorm van
haar.’ Deze week viert Jonathan voor de tweede keer zijn
verjaardag met Anna.   

11
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Pleegzorg tot 21 jaar
Pleegkinderen kunnen vanaf nu standaard tot 21 jaar in
hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg
Nederland, VNG en het ministerie van VWS afspraken ge-
maakt die per 1 juli van kracht zijn. In de Jeugdwet staat
nog dat pleegzorg in principe stopt op het achttiende
jaar. Dat is in praktijk vaak te vroeg. Jeugdzorg Nederland
is daarom blij met de afspraak om de standaard te ver-
hogen tot 21 jaar. “Daarmee wordt echte zorg op maat
mogelijk. Nu kunnen we pleegzorg bieden tot het mo-
ment dat de jongere zelf toe is aan zelfstandigheid,” aldus
Annet van Zon, bestuurslid Jeugdzorg Nederland. “Het is
een mooie stap in de goede richting. Zoals de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving vandaag adviseert, zou
de verhoging tot 21 ook voor andere vormen van jeugd-
zorg mogelijk moeten worden.”

factsheet Pleegzorg 2017
Er in 2017 in totaal 2.647 nieuwe pleeggezinnen zijn in-
geschreven In Nederland. Dat zijn er 7% meer dan in
2016. Daarmee is de instroom van pleegouders, na een
dip in 2016, weer hoger dan de uitstroom. Ook hebben
aanzienlijk meer mensen informatie over pleegzorg op-
gevraagd dan het jaar ervoor. De cijfers komen uit de
Factsheet Pleegzorg 2017. Pleegzorg Nederland, onder-
deel van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, is ver-
heugd dat dankzij de gezamenlijke inspanningen van

gemeenten, rijksoverheid en pleegzorgaanbieders zowel
de interesse in een mogelijk pleegouderschap als het
aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders is toe -
genomen.

Mijn Backpack
Mijn Backpack een programma is voor pleegzorgwerkers,
voogden en pleegouders om met kinderen te praten over
de uithuisplaatsing. Het programma is gebouwd rond het
verhaal van een eendje met een rode rugzak dat bij de
hondenfamilie gaat wonen. Mijn Backpack helpt kinderen
om hun eigen verhaal te vertellen en zo meer grip te krijgen
op wat er gebeurd is en hoe ze zich daarbij voelen. Alle
materialen zijn ontwikkeld samen met pleegkinderen.
http://mijnbackpack.com/nl/

Informatieavond
Er op 25 juni 2018 een informatieavond over pleegzorg
is gehouden op een school in Heemskerk. Een pleegouder
heeft de avond samen met anderen georganiseerd. De
pleegouder heeft een groot netwerk en heeft sponsers
kunnen regelen. De plaatselijke bakker heeft voor heer-
lijke taartjes voor alle aspirant pleegouders gezorgd. De
kranten werkten mee en RTV IJmond heeft die avond een
voorlichtingsfilmpje gemaakt over pleegzorg. De film is
te zien via deze link: https://youtu.be/BWKJHf_GSFQ

E-magazine BIJ ONS en WAT?!
Achtduizend gemeenteraadsleden een e-magazine over jeugdzorg hebben ontvangen. Raadsleden zijn tenslotte aan
zet bij het vormgeven van het lokale jeugdzorgbeleid. Het magazine helpt raadsleden op weg in de complexe wereld
van jeugdbescherming en jeugdhulp.

W I ST U DAT...
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De wereldberoemde psychologe Carol Dweck van Stan-
ford University heeft, na tientallen jaren onderzoek naar
prestatie en succes, een baanbrekend begrip ontdekt: de
kracht van onze mindset.

Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en
talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze sta-
tische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk
waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van
onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrou-
wen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan
staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen
motiveren en hen helpen op school beter te presteren,
en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze
eigen doelen bereiken.

Dweck onthult wat alle goede ouders, leerkrachten, top-
managers en sportlieden al weten en laat zien hoe een
simpel idee over de werking van de hersenen, liefde voor
leren en veerkracht kan creëren, die de basis vormen
voor prestaties op elk terrein.

Video’s
Carol Dweck:
The power of believing that you can improve

Verander je manier van denken om je doelen te behalen

Dr. Carol S. Dweck   

BOEK:
MINDSET

In De schoonheid van het verschil beschrijft Martine Delfos
de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze laat zien
hoe deze verschillen als tandraderen in elkaar grijpen. Ze
geeft geen opsomming van verschillen, maar beschrijft
hoe de verschillen met elkaar samenhangen en hoe ze
vanuit de evolutionaire rol van man en vrouw betekenis
hebben. Van daaruit is ook te begrijpen wat de betekenis
van deze verschillen in onze huidige tijd is.

Delfos meent dat het voor de emancipatie van man en
vrouw noodzakelijk is oog te hebben voor de verschillen
tussen hen. Zij stelt dat we mét de biologische stroom
mee moeten emanciperen in plaats van ertegen in.

Het boek geeft een diepgaand inzicht in de wijze waarop
mannen en vrouwen functioneren en de betekenis daar-
van voor het aangaan van relaties. Het kan houvast geven
in het begrip van relaties tussen mannen en vrouwen.
Daarbij ontstaat een diep respect van de eigenheid van
mensen en wordt de schoonheid van het verschil duide-
lijk.

Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde

zijn - Martine f. Delfos   

BOEK: DE SCHOONHEID VAN
HET VERSCHIL

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=nl&utm_campaign=tedspread--b&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Toen ik vastliep in de opvoeding van Ryan ben ik als een
gek boeken gaan bestellen, websites en blogs gaan lezen,
artikelen en wetenschappelijk onderzoek gaan uitpluizen.
Hier en daar resoneerde het, ik kreeg een beeld van wat
er met hem echt aan de hand was. Puzzelstukje voor
puzzelstukje sprokkelde ik de informatie bij elkaar.
Daarna heb ik met vallen en opstaan geleerd wat Ryan
nodig heeft en welke aanpak er werkt. Ik schreef dit boek
over het opvoeden van pleegkinderen omdat ik alles wat
ik nu weet graag al jaren geleden had willen weten.

Een boek over het opvoeden van pleegkinderen
Dit is geen opvoedingsboek en geen wetenschappelijk
essay. In het boek heb ik mijn ervaring en mijn inzichten
neergeschreven. Daarnaast staan er veel praktische voor-
beelden in van een aanpak die wel werkt. Dit boek is be-
doeld als bron van inspiratie voor (pleeg)ouders en
andere opvoeders. Ik hoop dat jullie er nieuwe paden in
vinden wanneer je vastloopt met een kind.

Koop het boek ‘Een (h)echte uitdaging. Pleegkinderen
opvoeden met vallen en opstaan’ via https://ingevande-
weege.blog/boek-opvoeden-pleegkinderen/

Pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan

Inge Vandeweege

BOEK:
EEN (H)ECHTE UITDAGING

Het werken met levensverhalen (life story work) kan herstel
ondersteunend werken na trauma en stress. In dit boek
zijn 21 verhalen van Kim Golding opgenomen die zij in
haar therapeutische werk met kinderen, jongeren en
volwassenen creëerde. Het zijn op maat geschreven
verhalen die al naar gelang de situatie van het kind of de
persoon in kwestie aangepast en uitgebreid kunnen
worden.

Het boek is ingedeeld naar veel voorkomende psycholo-
gische thema’s als het verwerken van trauma uit het
verleden en toekomstgericht leren kijken, omgaan met
faalangst, aandacht ervaren. Golding geeft waardevolle
tips voor het opzetten van verhalen en levensverhalen
met kinderen. Zij beschrijft ook hoe verhalen therapeu-
tisch kunnen worden ingezet met ouders en als middel
kunnen dienen voor zelfreflectie bij therapeuten.

Voor getraumatiseerde kinderen en jongeren

Kim Golding

BOEK:
VERBINDENDE VERHALEN
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DEELTIJD
Een tweeling opvoeden is pittig. Zeker
als je dat, als moeder alleen moet
doen en ook nog eigen problemen
hebt. De vader van de kinderen is
onberekenbaar. Omdat haar dochter
en zoon veel  aandacht vragen, zoekt
de moeder van Anne en Guido (7
jaar) een pleeggezin voor twee
weekenden per maand. 

Guido is een druk en soms over en-
thousiast jongetje. Hij kan op mo-
menten lang rond rennen totdat
iemand in staat is hem rustig te
maken. Het liefste speelt hij spelle-
tjes op de tablet. 

Zijn zus Anne is introvert en heeft
een visuele beperking. Niet dat je
daar zomaar iets van merkt. Ze klimt
zo naar de top van een speeltoestel
en speelt graag buiten. Plaatjes in
een boek kan ze echter niet zien.
Anne houdt van dansen en zingen. 

Op dit moment kunnen de kinderen
alleen onder toezicht buiten spelen.
Ze lopen qua ontwikkeling een jaar
achter bij hun leeftijdsgenoten en
gaan naar een SBO-school.  Er wordt
een stevig pleeggezin gezocht, dat
uit een man en een vrouw bestaat,
zonder kinderen of met veel oudere
kinderen. Belangrijk is dat er 2 slaap-
kamers beschikbaar zijn. Als de twee -
ling bij elkaar op één kamer slaapt,
houden ze elkaar te lang wakker. 

Voor een jongen van 13 jaar zoeken
we een pleeggezin voor 2 weeken-
den per maand. Toen we hem vertel-
den, dat we een zoekertje van hem
in de Novajo zouden zetten, zei hij
met een grote glimlach dat we hem
dan Jantjehenk moesten noemen. 

Jantjehenk heeft dus humor. Hij is
ook heel druk, praat snel en heeft

een korte spanningsboog. Binnen-
kort zal hij medicijnen krijgen voor
zijn ADHD. Jantjehenk houdt van
gamen. Zijn wens voor een pleeg -
gezin is dat zij een playstation hebben
en anders een tv met HDMI, want
dan neemt hij zelf zijn playstation
mee. Ook moeten het liefst in (de
buurt van) Haarlem-Noord wonen.   

Jantjehenk houdt er van om dingen
te maken, hij liet een heel mooi houten

kistje zien dat hij zelf getimmerd heeft.  
Tussen moeder en Jantjehenk gaat
het thuis niet goed omdat ze veel
ruzie met elkaar hebben.  Jantjehenk
heeft een sterke eigen wil en is ge-
wend te doen waar hij zin in heeft.
We zoeken een stevig consequent
pleeggezin, dat door zijn gedrag kan
heen prikken. Jantjehenk is een lieve
en behulpzame jongen, die het lastig
vindt om zich aan afspraken te hou-
den en de grenzen opzoekt.  

P L E E G G E Z I N G E Z O C H T
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Voor Gijs van 8 jaar zoeken wij een
deeltijdpleeggezin voor 1 keer per
maand. Gijs is een lieve jongen, maar
niet de makkelijkste. Hij heeft een af-
weerstoornis, Gilles de la Tourette en
dwang.   

Ouders verwachten, dat Gijs zijn tics
en Tourette niet zal laten zien in een
weekendgezin en dat zij zullen zeggen
‘het valt ons zo mee!’. De ervaring
van ouders is, dat Gijs dit gedrag al-
leen thuis uit en dat hij het zal ‘op-
sparen’ tot hij weer thuis is.  
Gijs is een creatief kind, hij kan goed
leren, maar minder goed stil zitten.
Scouting zou hij heel leuk vinden,

maar hij wil niet met anderen in een
tent liggen. Hij geeft aan dat hij moet
kunnen ticcen en dat kan niet met
andere kinderen erbij. Moeder heeft
uitgelegd dat je alleen in een tent
slaapt op kamp, maar het is voor Gijs
een drempel te ver.  

Gijs is een buitenkind. Hij houdt van
het strand, bos en van voetballen. Hij
is alleen heel snel moe. Hij zakt de
laatste tijd veel door zijn benen. Hij
wil heel graag een stukje lopen, maar
weet ook dat hij het niet volhoudt.
Hij heeft weinig conditie, geen kracht.
Hij ziet er wel atletisch uit. Gijs krijgt
fysiotherapie op school. Het gezin is

bezig met de aanvraag voor een rol-
stoel. 

Voor Duuk van 9 jaar zoeken wij een
deeltijdgezin voor 2 weekenden per
maand. Duuk is een vrolijke en be-
wegelijke jongen. Duuk heeft een ge-
generaliseerde angststoornis en er
zijn problemen in de ouder-kind re-
latie. Hij ervaart op dit moment veel
spanning en dat ziet moeder terug in
zijn gedrag.

Als Duuk drukker wordt, kan hij in
een paar seconden van vriendelijk
gedrag naar bepalend en afwijzend
gedrag gaan. Hij maakt op dit mo-
ment een angstige, onrustige en on-
veilige indruk. Duuk kan, als de
spanning hem teveel wordt, boos en
agressief worden (schreeuwen,
stampvoeten en geluiden maken) of
juist blokkeren. Het helpt hem wan-
neer anderen zijn emoties benoe-
men. Duuk lijkt erg sensitief voor de
emoties van anderen, ook binnen
het gezin.

Duuk is gek op de natuur en buiten
spelen. Hij beweegt graag, zoals ren-
nen, klimmen en klauteren. Duuk
speelt niet veel met andere kinderen.
Hij heeft constant nabijheid nodig
van een voor hem veilig persoon.
Duuk vindt het leuk om dingen
samen te doen; vissen, koken, auto
wassen, een spelletje.

Toen de matchers met Duuk bespraken
wat hij het weekendgezin wil mee -
geven, zei hij het volgende:   
- Nieuwe dingen, veranderingen

vind ik spannend.
- Ik kan soms boos worden, terwijl

ik zelf niet weet waardoor. Dit
kunnen de kleinste dingen zijn,
maar ook keuzes maken vind ik
moeilijk en dan kan ik boos worden. 

- Ik moet ’s avonds nog even wakker
gemaakt worden om te plassen.

- Er mag één kind zijn in het week-
endgezin
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VOLTIJD
Het is soms lastig om als 13 jarig
meisje samen te wonen met je zeer
slecht horende moeder. Zeker als de
problematiek, die in het gezin bestaat,
grotendeels lijkt te zijn ontstaan door
de communicatieproblematiek van
moeder vanwege haar doofheid. Het
ontbreekt bij zowel moeder als
dochter aan basale vaardigheden om
op een adequate en prettige wijze
met elkaar in contact te zijn. Hierbij
valt te denken aan oogcontact
maken, naar elkaar luisteren, een
gezamenlijke taal hebben die beide
begrijpen, gevoelens op een juiste
wijze uiten en zich kunnen verplaatsen
in elkaar.   

Het lijkt erop dat Susan veel be-
hoefte heeft aan genegenheid (ze
zoekt haar moeder op voor een
knuffel maar krijgt vaak geen reactie)
en duidelijke opvoeding (ze stelt veel
vragen om duidelijkheid te krijgen en
zoekt grenzen op). Helaas vindt moe-
der het lastig om grenzen te stellen
en Susan gaat daardoor te veel haar
eigen gang.  

Susan komt over als een meisje dat
goed weet wat zij al dan niet wil. Ze
komt goed voor zichzelf op.  “Soms
iets te goed”, zegt zij zelf. Ze is niet
verlegen en kan goed vertellen.
Moeder geeft aan dat Susan een lief
kind is dat ze met iedereen goed kan
opschieten. Susan houdt van verhalen
vertellen, praten, dieren, gezelligheid,
make-upen, met vriendinnen iets
leuks doen, fietsen en zingen.  Ze geeft
aan dat ze goed kan koken. Susan wil
het liefst doordeweeks naar een
pleeggezin en in het weekend bij
haar moeder zijn.  

Voor de zusjes Roos (4 jaar) en Iris
(7 jaar) zoeken wij een voltijd pleeg-
gezin, in ieder geval voor een half
jaar. Roos en Iris verblijven op het
moment in een crisispleeggezin. Het
is nog onduidelijk of zij terug naar

huis kunnen. De zusjes functioneren
heel goed in het crisisgezin. Iris is erg
open naar crisispleegouders toe.
Pleegouders hebben ook het idee dat
ze worstelt met bepaalde geheimen,
die ze niet mag vertellen. Ze heeft
vriendjes en vriendinnetjes en vind
het heel fijn dat er nu ook bij haar
thuis afgesproken kan worden. Ze zit
op dansen en geniet van uitstapjes.
Ze slaapt en eet goed en pleegouders
vinden dat ze qua opvoeding een
redelijk goede basis heeft meegekre-
gen.  

Roos is net begonnen op school en
heeft al wat vriendinnetjes. Roos lijkt
hechtingsproblemen te hebben. Ze
heeft zich heel snel aan het gezin
aangepast. Opvallend is dat ze een
drama maakt van het afscheid
nemen van vader. Na een minuut is
het verdriet echter over. Roos lijkt
vader goed te kennen en weet pre-
cies op welke knop ze moet drukken
om vader te raken. Roos geniet van
uitstapjes. Beide zusjes doen het
goed samen en zijn gewend een
kamer te delen.  

De ‘moeilijkheid’ in deze casus zit
hem eerder in het hele systeem. Er
is onduidelijkheid en onrust. Moeder
heeft een alcoholverslaving en is drie
maanden geleden opgenomen in
een afkickkliniek vanwege drank en
drugs. Het is de vraag of zij de zorg
voor haar kinderen weer op zich kan
nemen. 

Tim is het 11 jarige broertje van
Roos en Iris. Ook hij verblijft mo-
menteel in een crisisgezin en ook
voor hem zoeken we een voltijd
pleeggezin voor in ieder geval een
half jaar.

Tim is beïnvloedbaar en snel afge-
leid. Hij vergeet dan afspraken. Als
andere kinderen stoer doen, doet
Tim mee. Tim reageert wel op feed-

back. Hij kan zijn ongelijk toegeven
en sorry zeggen als dat van hem
wordt gevraagd. Hij zet zijn fout
recht.  

Vrije situaties zijn heel lastig voor
Tim. Duidelijke structuur en grenzen
zijn voor hem belangrijk. Tim geniet
enorm van positieve aandacht. Hij is
erg sociaal en vindt het heel fijn om
iets voor de ander te doen. Hij houdt
van buiten zijn en kan mooie kunsten
doen op de trampoline. 

Spelen, dat doet de 6-jarige Sepp het
allerliefste. Zelfstandig spelen vindt
hij leuk, maar samen spelen nog veel
leuker. Lego Starwars is favoriet,
playmobil en paw patrol zijn ook
goed.

Sepp is altijd enthousiast over alles.
Hij vindt het leuk om grapjes te
maken en dat doet hij dan ook vaak.
Hij is sociaal, lief en makkelijk. Hij is
heel erg op zoek naar genegenheid.
Bij Sepp is het 16p11.2 duplicatie -
syndroom gediagnosticeerd. Dit syn-
droom kan zorgen voor verstoorde
motoriek, sociaal emotionele proble-
men, gedragsproblemen en leer- en
ontwikkelingsproblemen. Maar Sepp
laat geen gedragsproblemen zien in
het crisispleeggezin. Met een duide-
lijke aansturing en structuur, luistert
hij goed en is hij goed corrigeerbaar.
Alleen in zijn motoriek en in zijn ont-
wikkeling loopt hij wat achter. Zijn
ouders kunnen niet goed voor Sepp
zorgen en daardoor is hij ondergesti-
muleerd. Sepp gaat naar de Zee-
arend (SBO). Op school gaat het
goed met hem door de aangeboden
structuur. Hij heeft vrienden op
school en buiten school.

We zoeken een pleeggezin waar Sepp
kan opgroeien. Sepp is volgens zijn
crisispleegouders een heerlijk ventje,
dat een warm pleeggezin verdient.
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