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Pleegouder... 
iets voor jou?



32

Inhoud
Wat is pleegzorg? 3

Verschillende vormen van pleegzorg 4

Voorwaarden en criteria 5

Pleegouder worden 6

Informatiebijeenkomst 7

Aanmelden 7

Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training 8

Acceptatie pleegouder 9

Matchingsproces 9

Begeleiding 9

De ouders 9

Financiën 10

Als je pleegouder bent 10

Pleeggezin gezocht 11

Vragen? 12

Dit is een uitgave van Levvel
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
T 020 - 540 04 40
pleegzorg@levvel.nl
levvel.nl

Tekst: Levvel, augustus 2020
Foto’s: Getty images 

2

Fijn dat je geïnteresseerd bent om pleegouder te 
worden. Maar hoe word je eigenlijk pleegouder? 
Welke vormen zijn er? Aan welke voorwaarden moet 
je voldoen? Hoe word je begeleid? Wanneer komt het 
eerste pleegkind? Op deze en andere vragen krijg je 
antwoord in deze brochure.

Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen. De 
ouders kunnen bijvoorbeeld niet voor hun kind 
zorgen, of het gaat niet goed tussen de ouders en 
het kind. Pleegzorg is in die gevallen altijd de eerste 
keuze van opvang, zodat het kind in een gezin kan 
opgroeien. Bij voorkeur woont het kind bij familie 
of bekenden. Als dat niet mogelijk is, gaat Levvel 
op zoek naar een ander passend pleeggezin. Als 
pleegouder zorg je dus voor een kind van iemand 
anders. Soms blijft het kind kort bij je, soms langer 
als dat nodig is.

Wat is pleegzorg?

Pleegkinderen zijn gewone 
kinderen; jongens en 

meisjes van 0 tot 21 jaar. 
Ze hebben alleen vaak wat 

meer bagage door wat ze 
hebben meegemaakt.

Je krijgt meer mensen 
om je heen waar je om 
gaat geven 
(Monique, pleegouder)
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Netwerkpleegzorg    
Als een kind niet meer thuis kan wonen, kijkt Levvel 
altijd eerst of iemand in de vertrouwde omgeving (het 
netwerk) het kind kan opvangen, bijvoorbeeld familie, 
vrienden of buren. We noemen dit netwerkpleegzorg. 
Netwerkpleegzorg komt voor in alle varianten die 
hieronder worden toegelicht.

Deeltijd pleegzorg
Pleegzorg in het weekend of in vakanties. Zo krijgen 
ouders even wat ‘rust’. Daardoor escaleren situaties 
thuis minder snel, en kan hun (pleeg)kind toch thuis 
blijven wonen. Vakantiepleegzorg kan eenmalig zijn. 
Bij weekendpleegzorg is het kind meestal 1 tot 2 keer 
per maand een weekend bij jou, soms ook een dagje 
doordeweeks. En eventueel ook tijdens een vakantie.

Crisispleegzorg
Het komt voor dat de situatie in een gezin zó esca
leert, dat een kind onmiddellijk uit huis moet. Dan 
doen wij een beroep op de mensen die zich hebben 
aangemeld als crisispleeggezin. Het is belangrijk 
dat kinderen en jongeren meteen in het pleeggezin 
terechtkunnen. Daardoor is er geen tijd om vooraf 
kennis te maken. Kinderen en jongeren blijven zo lang 
als nodig. Crisispleegzorg gaat in dat geval over in 
kortdurende pleegzorg. Bij deze vorm is het belangrijk 
dat pleegouders flexibel zijn.

Kortdurende pleegzorg
Soms is het nog onduidelijk waar het kind op langere 
termijn kan wonen. Levvel heeft dan tijd nodig om 
ver schillende opties uit te zoeken. Ondertussen woont 
een kind in een pleeggezin. Kortdurende pleeg zorg 
varieert van enkele maanden tot een jaar. Je werkt 
intensief samen met de ouders van het kind en de 
hulp verleners.

Langdurige pleegzorg
Soms heeft een kind geen vooruitzicht om terug te 
gaan naar huis. In dat geval kan een pleegkind voor 
langere tijd bij een pleeggezin opgroeien, vaak totdat 
hij of zij eenentwintig wordt. Goed om te weten: het 
is nooit helemaal zeker of een kind ook echt zo lang 
blijft. 

Verschillende vormen van pleegzorg

Aansluitend op de situatie, behoeften en wensen van het kind, zijn er 
verschillende vormen van pleegzorg. Als pleegouder kun je aangeven 
welke vorm van pleegzorg het beste bij je past.
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Je kan aangeven 
welke vorm van 

pleegzorg het 
beste bij je past

Voorwaarden:
1.  Je bent 21 jaar en ouder.
2.  Je kunt een stabiele leefsituatie bieden.
3.  Je krijgt een Verklaring van Geen Bezwaar 
 van de Raad voor de Kinderbescherming.   
 Levvel vraagt deze verklaring aan, nadat je  
 hier toestemming voor hebt gegeven.
4.  Je aanvaardt de procedures en tekent de 
 algemene voorwaarden om pleegouder te 
 worden.

Landelijke criteria waar pleegouders aan 
dienen te voldoen:
1. Openheid en duidelijkheid in het contact.
2. Samenwerken als team en het delen van 
 ouderschap.
3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf 
 te ontwikkelen.
4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen 
 zonder hen pijn te doen.
5. Het inschatten van de uitwerking die het 
 pleegouderschap op de eigen situatie heeft.
6.  Je biedt een pleegkind een veilige leefomgeving.

Deze criteria bespreken we uitvoerig tijdens het 
intakegesprek. 

Voorwaarden en criteria

Iedereen kan in principe pleegouder worden: of je nu single bent of 
getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht of samenwonend met of 
zonder kinderen. Levvel wil pleegkinderen natuurlijk wel een goede en 
veilige plek bieden. Daarom is er een aantal (wette lijke) voorwaarden en 
criteria vastgesteld waar pleeg ouders aan moeten voldoen.
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Iedereen kan 
pleegouder worden
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Pleegouder worden is een grote stap. Voordat je een pleegkind in huis 
krijgt, doorloop je een traject dat bestaat uit verschillende stappen. Die zie 
je hieronder weergegeven. Op de volgende pagina’s zijn de ver schillende 
stappen uitgelegd.

Pleegouder worden

Rapportage wordt 
besproken in team

Informatie 
bijeenkomst/webinar

Aanmeldformulier Start onderzoek

Levvel maakt van al deze 
informatie een rapportage
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Levvel organiseert informatie bijeen koms ten en web
inars voor mensen die erover nadenken om pleeg  ouder 
te worden. De bijeenkomsten zijn geheel vrijblijvend. 
Op Levvel.nl staan de data van de bijeen komsten en 
kun je je inschrijven.
Op deze bijeenkomst vertelt een medewerker van 
Levvel uitgebreid over pleegzorg. Ook deelt een er varen 
pleegouder ervaringen hoe het is om pleeg ouder te 
zijn. Uiteraard kun je ook je vragen stellen. Na afloop 
ontvang je een aan meld formulier.

Informatiebijeenkomst/
webinar

Als je je wilt aanmelden als aspirantpleegouder, dan 
stuur je het aanmeldformulier naar het Servicepunt 
Pleegzorg en Verblijf. Daarna begint de procedure 
om pleegouder te worden. Die procedure start met 
het aanvragen van een Verklaring van Geen bezwaar. 
Levvel is wettelijk verplicht die verklaring aan te 
vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Het inwinnen van informatie voor de 
Verklaring van Geen Bezwaar 
Volgens de wet mogen mensen die zich in het ver
leden schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld een 
gewelds of zedenmisdrijf geen pleegouder worden. 
De Raad voor de Kinderbescherming con tro leert of 
dit bij jou het geval is. De Raad heeft daar voor jouw 
toestemming nodig. Met het formulier ‘machtiging 
tot het inwinnen van informatie’ geef je de Raad toe
stemming om informatie in te winnen. De procedure 
van het aanvragen van deze verklaring duurt ongeveer 
zes weken. Levvel hoort niets over je verleden. Als alles 
in orde is, geeft de Raad voor de Kinderbescherming 
een Verklaring van Geen Bezwaar af. Is dat niet het 
geval, dan krijgt Levvel geen Verklaring van Geen 
Bezwaar. In beide gevallen blijft je privacy dus 
beschermd.

Aanmelden

Acceptatie pleegouder 
(of niet)

Onderzoek bestaat uit:

 Aanvraag Verklaring van 
 Geen Bezwaar
 Intakegesprek
 STAP: de voorbereidingstraining
 Onderzoeksgesprekken
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Intakegesprek
Het intakegesprek is onderdeel van het onderzoek 
naar jou als geschikte pleegouder. We horen graag 
uitgebreid je motivatie om pleegouder te worden. We 
gaan dieper in op hoe het is om pleegouder te zijn en 
bespreken de procedure en de criteria. Soms kunnen 
bepaalde situaties leiden tot uitstel van de procedure. 
Ook krijg je tijdens het intakegesprek informatie 
over de voorbereidingstraining die je gaat volgen: de 
STAPtraining.

STAP: de voorbereidingstraining
STAP staat voor Samenwerking en Teamwerk ten 
behoeve van Aspirant Pleegouders. De STAP is een 
training van zes avonden of drie zaterdagen. Twee 
medewerkers van het Servicepunt Pleegzorg en 
verblijf geven de training. Ook is er een aantal ervaren 
pleegouders aanwezig om vanuit de praktijk een 
toelichting te geven op de thema’s. De trainingsgroep 
bestaat uit maximaal twintig deelnemers.

Tijdens de STAP behandelen we de volgende thema’s:
 Samenwerken
 Omgaan met verliezen
 Relaties en hechting
 Zelfbeeld en identiteit
 Omgaan met ingewikkeld gedrag
 Pleegzorg en je (gezins)situatie

Daarnaast organiseren we een panelbijeenkomst. Hier 
delen pleegouders hun ervaringen en kun je vragen 
stellen.

Als je pleegouder bent
Als pleegouder bij Levvel krijg je toegang tot de 
Levvel pleegzorgacademie. Op dit online platform 
vind je veel gratis trainingen en elearnings. Over 
onderwerpen als:
 zorgen voor getraumatiseerde kinderen
 seksualiteit en opvoeding
 startende netwerkpleegouders

Voorbereiding: 
intakegesprek en STAP-training

Na uw aanmelding neemt een medewerker van het Servicepunt 
Pleegzorg en Verblijf contact met je op voor een intakegesprek.
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De Levvel 
pleegzorgacademie 

biedt gratis trainingen 
en e-learnings

Acceptatie 
pleegouder
Van alle gesprekken die je hebt gevoerd en de train ing 
die je hebt gevolgd, wordt een rapportage ge maakt. 
Uiteraard krijg je deze toegestuurd ter goed keuring. 
De rapportage wordt daarna besproken tijdens een 
overleg van het team Pleegzorg. Je uit ein delijke ac cep
 tatie als pleegouder wordt dus in ge zamenlijk over leg 
besloten.

Matchingsproces
Als je geaccepteerd bent als pleegouder, start het 
matchingsproces. We kijken naar de specifieke be
hoeften van de kinderen die wachten op een plek in 
een pleeggezin en naar de verwachtingen en wen sen 
van de ouders. Vervolgens bekijken we of dit over
eenkomt met wat je te bieden hebt en wat mogelijk is 
binnen je (gezins) situatie.

Als Levvel denkt dat er een goede match is, nemen we 
contact met je op om de eventuele plaatsing van een 
kind met je te bespreken. Bij een positieve uitkomst 
maken we een afspraak voor een matchingsgesprek 
met alle betrokkenen. Als iedereen het ermee eens is 
dat het kind bij je komt wonen, volgt er een kennis
making.

Tijdens de eerste kennismaking komt het kind op 
be zoek of bezoek je het kind in zijn of haar eigen om
geving. Daarna komt het kind een keer spelen en blijft 
een nachtje slapen. Dit wordt langzaam uitgebreid. 
Ook maak je kennis met de ouders. Als alles goed 
ver loopt en het ‘klikt’, spreken we gezamenlijk een 
datum af waarop het kind bij je komt wonen.

In noodsituaties, waarbij crisisopvang nodig is, is er 
geen gelegenheid om vooraf kennis te maken. Het 
kind wordt dan vaak dezelfde dag nog bij de crisis
pleegouders gebracht. Daarna bekijken we waar het 
kind in de toekomst het beste kan wonen.

Begeleiding
Als het pleegkind bij je geplaatst is, krijg je begelei
ding van een pleegzorgmedewerker van Levvel. Hij 
of zij ondersteunt je in het contact met de ouders en 
voert persoonlijke gesprekken met je pleegkind. Bij 
de pleegzorgmedewerker kun je terecht met uit een
lopende vragen. 

Extra zorg en ondersteuning
Maak je je zorgen over je pleegkind? Of heeft je pleeg
 kind extra ondersteuning nodig? Dan kan een pleeg
zorgmedewerker bij Levvel extra hulp in scha kelen 
van een speciaal team, met een ortho peda goog, een 
kinderpsychiater en een systeem therapeut. Zij zorgen 
voor extra ondersteuning voor je pleeg kind. En als dat 
nodig is, ook voor jou of voor de eigen ouders. Dit heet 
bij Levvel: Pleegzorg Plus.

Goede communicatie en samenwerking tussen 
jou, de ouders en het pleegkind is heel belangrijk. 
Ouders houden een rol in het leven van hun kind. 
De pleegzorgmedewerker helpt bij het bespreken 
van de wederzijdse verwachtingen en het maken 
van afspraken.

De ouders
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Praktische informatie rond het pleegouderschap zoals 
financiële regelingen en declareren vind je op Levvel.nl. 
Bij ‘Pleegouders gezocht’ vind je oproepjes voor 
kinderen waarvoor we een pleeggezin zoeken. 
Ander belangrijk nieuws en informatie ontvang je 
persoonlijk via de mail of kun je lezen op de Levvel 
pleegzorgapp.

Gemiddeld twee keer per jaar ontvang je Thuismakers 
een magazine van Levvel speciaal voor haar pleeg
ouders. Je leest hier onder andere over ervaringen van 
(pleeg)ouders en pleegkinderen. 

Pleegouderraad Levvel (POR)
De Pleegouderraad (POR) van Levvel bestaat uit er
varen pleegouders. De POR behartigt de belangen 
van pleegouders en pleegkinderen, volgt pleeg zorg
ontwikkelingen op de voet en peilt wat er leeft bij 
pleegouders en pleegkinderen. Vragen aan de POR 
kun je stellen via porlevvel@gmail.com.

De Levvel pleegzorgapp
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en eve
nementen over je pleegouderschap? Download dan 
de Levvel pleegzorgapp, via de appstores van iOS en 
Android: Levvel Pleegzorg. Handig voor pleeg ouders 
én voor mensen die misschien wel pleegouder willen 
worden. Je vindt er ook een actueel overzicht van 
kinderen voor wie Levvel een pleeggezin zoekt. 

De Nederlanse Vereniging voor Pleeggezinnen 
(NVP)
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) 
is een landelijke organisatie van en voor pleegouders 
die zich inzet voor de belangenbehartiging, pleit be
 zorging, onderlinge ondersteuning en goede infor  matie 
voor pleegouders. De NVP organiseert koffie ochten
den en gespreksgroepen voor pleeg ouders. Pleeg
ouders wisselen hier ervaringen en tips uit. Lees meer 
op denvp.nl.

Financiën
Als pleegouder krijg je een vergoeding voor de kos  ten 
die je moet maken. De hoogte van deze pleeg ver goe
ding is vastgesteld door de over heid en is be doeld voor 
normale kosten, zoals eten, drinken en kleding. Levvel 
betaalt deze ver goeding aan je vol gens de richt lijnen 
van de overheid. De pleeg ver goeding is geen salaris of 
inkomen, maar een on kosten ver goeding. Daarom wordt 
deze niet gekort op een even tuele bijstandsuitkering. 
Je hoeft de vergoeding ook niet op te geven voor de 
in kom sten belas ting of bij het aan vragen van huur
subsidie.

Er is een ‘Financiële wegwijzer voor pleegouders’. 
Deze en andere nuttige informatie vind je op levvel.nl. 
Ook op pleegzorg.nl, de website van Pleegzorg 
Nederland, vind je actuele informatie over pleegzorg.

Als je pleegouder 
bent Jonas, 1 jaar en Nathalie, 4 jaar

Jonas en Nathalie wonen vier weken bij een 
crisispleeggezin. De politie haalde ze uit huis toen 
een ruzie tussen hun moeder en haar nieuwe vriend 
volledig uit de hand liep. Beide kinderen hebben een 
ontwikkelingsachterstand, maar ze gaan vooruit. 
Nathalie heeft moeite om mensen te vertrouwen, 
maar ze is stapelgek op haar broertje. Voor Jonas 
en Nathalie zoekt Levvel een gezin waar ze samen 
kunnen opgroeien.

Sherida, 6 jaar 
Sherida komt uit een gezin met zes kinderen. Ze is de 
jongste en vraagt veel aandacht. De ouders hebben 
wat ruimte nodig om hun aandacht beter te verdelen 
over de andere kinderen. Daarom zoeken we voor 
Sherida een weekendpleeggezin.

Murat, 10 jaar
De moeder van Murat moet acuut opgenomen worden 
op de psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. 
Murat en zijn moeder wonen alleen en hebben geen 
familie of bekenden die voor Murat kunnen zorgen. 
Voor Murat zoekt Levvel een gezin waar hij voorlopig 
kan blijven. Van hieruit wordt bekeken of hij weer 
terug kan naar zijn moeder.

Leonie, 15 jaar
Leonie is weggelopen van huis, omdat ze steeds 
ruzie heeft met haar ouders. Ze woont tijdelijk 
op een leefgroep van levvel. Ze gaat graag naar 
school en is een gezellige meid. Levvel zoekt voor 
haar een pleeggezin waar ze kan werken aan haar 
zelfstandigheid en het contact met haar ouders.

Pleeggezin gezocht

Er zijn meer kinderen 
zoals Jonas, Nathalie, 
Sherida, Murat en Leonie 
die wachten op een plekje 
in een pleeggezin... 
Dit zijn voorbeelden uit 
de praktijk.
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Vragen? 

Heb je na het lezen van deze 
brochure nog vragen?
Neem dan gerust contact op met 
Levvel via 020  540 04 400,
pleegzorg@levvel.nl of kijk op 
levvel.nl

 @levvel_jeugd         

 @Levvel_pleegzorg         

 @levvelpleegzorg


