
 

‘Elk kind heeft recht op 
een gezin.’ 
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Hart voor de Jeugd is een bijeenkomst voor en door aanbieders. Aan de hand van een centraal thema 
vertellen aanbieders tijdens deze bijeenkomst hoe zij de doelstellingen van Hart voor de Jeugd 
vormgeven. Bovendien krijgen aanbieders de kans om het dialoog aan te gaan met andere 
aanbieders. Het thema van deze tweede bijeenkomst was pleegzorg op maat.  

 

 

Pleegzorg op maat 

Pleegzorg vormt een belangrijk onderdeel binnen de jeugdhulp. Daarom komen Cardea en Horizon, 
samenwerkingspartners op de gezinsgerichte aanpak, de functie van pleegzorg in het jeugdhulp 
aanbod van de regio toelichten.  

Het is een onderwerp dat leeft bij de aanwezige aanbieders en er komen al snel veel vragen naar 
voren. Hoeveel plaatsingen zijn er eigenlijk in de regio? En hoe weet je welk kind je in welk gezin moet 
plaatsen? En zijn er genoeg pleegouders in de regio?  

Een vertegenwoordiger van het instroomteam van Horizon is aanwezig en kan veel van deze vragen 
beantwoorden. Zo vertelt zij dat de vraag naar pleegzorg niet toeneemt  terwijl de vraag naar gesloten 
plaatsingen juist wel toeneemt. Niet alleen van een inhoudelijk, maar ook vanuit een financieel 
perspectief is dit een onwenselijke toename. In sommige casussen zou dit voorkomen kunnen worden 
door organisaties zoals Cardea of Horizon eerder te vragen om mee te denken.   

Dit betekent helaas niet dat het makkelijker is geworden om voor ieder kind een passend gezin te 
vinden. Daarom zijn programma’s zoals POM – Pleegzorg Op Maat, ontstaan. Met dit traject probeert 
Horizon kinderen die iets extra’s nodig hebben, bijvoorbeeld door trauma of gedragsproblematiek, toch 
in de pleegzorg te plaatsen. Bijvoorbeeld door pleegouders extra ondersteuning te bieden of door het 
kind om het weekend naar de leefgroep te laten gaan om de pleegouders verlichting te bieden.  

Een team- en transformatiecoach van Cardea geeft nog een voorbeeld van  een manier waarop de 
pleegzorg sector kinderen met zwaardere problematiek toch een gezin proberen te geven: het 
gezinshuis. Hierbij neemt een professionele hulpverlener het werk mee naar huis en neemt kinderen 
op in hun eigen gezin. 

De middag wordt afgesloten met een plenaire casus bespreking waarbij de aanwezigen meedenken 
over de problematiek die er speelt en de mogelijke oplossingen.  

Wij kijken terug, vanuit de doelstellingen van Hart voor de Jeugd, op een geslaagde middag die een 
goed beeld heeft gegeven over nieuwe en veelbelovende ontwikkelingen bij Pleegzorg, die mogelijk 
kunnen bijdragen aan vergroting voor zowel pleegouders als jeugdhulp organisaties.  

 

 

 

 

 


