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De inhoud van het product pleegzorg is te verdelen in: 

 Cliëntgebonden hulpverlening 

 Randvoorwaardelijke activiteiten 

 

Cliëntgebonden hulpverlening 

 

Begeleiding aan het kind 

 Het tot stand brengen van een match tussen een kind en een pleeggezin en betrekken van ouders 

bij de match tussen het kind en de pleegouders. 

 Het volgen van het welbevinden van het kind en adequaat reageren als er zorgen zijn over de 

ontwikkeling. Contact met jeugdige houden, passend bij de leeftijd. Het initiëren van extra hulp als 

dit voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is. 

 Afstemming en verantwoording met de verwijzer (lokale toegang, huisarts/jeugdarts of 

gecertificeerde instelling). 

 Bijdrage aan de ontstane hulpvraag binnen het netwerk van de jeugdige onderzoeken. 

 Inzet t.b.v. opvoedbesluit / toekomstperspectief pleegkind in samenspraak met diverse 

betrokkenen en eventuele rapportage aan kinderrechter. 

 Inzet van een gedragswetenschapper, als consultant of ondersteuner van de pleegzorgwerker. 

Biedt incidenteel directe ondersteuning aan de ouders en/of kind. 

 Bij het bereiken van de 17-jarige leeftijd van het pleegkind met jongere en alle betrokken partijen 

in gesprek om te horen wat behoefte van de jongere is en samen een Plan voor de toekomst 

maken (werkprocessen inzet pleegzorg na 18 jaar). 

 

Begeleiding aan ouders  

 Ouders betrekken bij de match tussen kind en pleegouders. De match met het kind is leidend, 

maar er is ook oog voor de match tussen ouders en pleegouders. 

 Een risico-inventarisatie en evaluatie invullen over ouders en minimaal jaarlijks evalueren. 1 

 Ondersteuning bij de samenwerking tussen ouders en pleegouders.  

 Begeleiding van de ouders in hun ouderrol, gerelateerd aan de plaatsing van hun kind in een 

pleeggezin, inclusief coaching van ouders in roldifferentiatie. Indien er meer aan begeleiding van 

ouders nodig is, neemt de pleegzorgwerker contact op met de verwijzer.  

 Inzet van een gedragswetenschapper, als consultant of ondersteuner van de pleegzorgwerker. 

Biedt incidenteel directe ondersteuning aan de ouders en/of kind. 

 

Begeleiding aan pleegouders 

 Het tot stand brengen van een match tussen een kind en een pleeggezin. 

 Het ondersteunen bij de samenwerking tussen ouders en de pleegouders. 

 Het samen met de pleegouders opstellen van een pleegcontract en een begeleidingsplan (waarbij 

de doelen van het gezinsplan leidend zijn), het afnemen van een veiligheidscheck, en zowel het 

plan als de check regelmatig evalueren. 

 Het begeleiden van het pleeggezin, door op gezette tijden de gang van zaken door te nemen en 

mee te denken in oplossingen. 

 Overleg met pleegouders over de financiële regelingen en ondersteuning, en het uitvoeren van 

die regelingen die adequaat zijn voor het betreffende pleeggezin en de betreffende situatie. 

 Voorlichting op het gebied van financiële thema’s. 

                                                           
1 De verwijzer doet de veiligheidscheck bij ouders, vrijwillig: gemeentelijke toegang, OTS/ voogdij: GI.  



 Het behartigen van de rechtspositie van pleegouders, zoals vastgelegd in de wet verbetering 

positie pleegouders. Voorlichting op het gebied van juridische thema’s. 

 Inzet van een gedragswetenschapper, als consultant of ondersteuner van de pleegzorgwerker. 

Biedt incidenteel directe ondersteuning aan de pleegouders. 

 Het verzorgen van een 7 maal 24 uurs bereikbaarheid voor de pleegouders, in situaties waarbij 

spoedadvies nodig is, of een directe interventie. 

 Het aanbieden van algemene deskundigheidsbevordering en scholing. 

 

De cliëntgebonden hulpverlening (begeleiding van ouders en kind en pleegouders, met uitzondering 

van de aanvullende specialistische hulp) betreft gemiddeld 3,5 uur per 6 weken op jaarbasis 30 uur 

(directe cliëntcontacttijd2). De uren kunnen naar eigen inzicht over het jaar verdeeld worden. 

 

Screening netwerkpleeggezinnen 

Momenteel hebben we nog geen antwoord op de vraag of netwerkscreening wel of niet onder het 

product pleegzorg valt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt een nieuwe versie van dit 

document en komt deze versie te vervallen. Tot die tijd continueren we de tijdelijke afspraak waarbij 

voor netwerkscreening aanvullende ambulante hulp voor 30 uur wordt beschikt. 

 

Partiele pleegzorg 

In het geval van partiele pleegzorg kan de pleegzorgmedewerker minder begeleiding aan kind, ouders 

en pleegouders bieden dan bij voltijd pleegzorg. Uitgaande van 30 uur begeleiding per jaar bij voltijd 

pleegzorg, gaan we bijvoorbeeld bij deeltijd pleegzorg van 2 dagen per week uit van 8,5 uur (2/7 * 30) 

begeleiding per jaar. In sommige situaties is het bijbehorend aantal uur niet toereikend. Dan moet de 

pleegzorgwerker goed onderbouwd aangeven wat er meer aan ambulante hulp nodig is.  

 

Het maximaal (dus niet standaard) aantal uren ambulante jeugdhulp voor de begeleiding die onder het 

product pleegzorg valt (zoals beschreven in dit document) dat aanvullend beschikt kan worden is 30 

uur -/- het aantal uren begeleiding dat onderdeel uitmaakt van de partiele pleegzorg. Dus bij 2 dagen 

betreft dat 30 -/- 8,5 = 21,5 uur. Hierbij moet ook gekeken worden of er al andere hulpverleners bij het 

gezin betrokken zijn. Het aantal te beschikken uren is mede hiervan afhankelijk. 

 

Aanvullende specialistische hulp (te bepalen door de toegang (gemeente of GI)) 

Eventuele aanvullende (specialistische) hulp wordt door de pleegzorgaanbieder aangevraagd bij de 

toegang. De pleegzorgaanbieder geeft de te bereiken doelen en de motivatie voor de aanvullende 

(specialistische) hulp aan. De toegang doet vervolgens nader onderzoek. Indien nodig beschikt de 

toegang de aanvullende (specialistische) hulp. De aanvullende (specialistische) hulp is nodig om 

nader onderzoek te doen of omdat er sprake is van specifieke andere doelen en resultaten dan de 

inhoud van het product pleegzorg zoals in dit document benoemd. Voorbeelden van aanvullende 

specialistische hulp zijn therapie voor het kind, intensieve procesmatige hulp bij ouders, begeleide 

omgang van ouders met het kind voor een afgebakende periode met specifieke doelen, een 

specialistisch programma ter versterking van de situatie in het pleeggezin, behandeling door 

gedragswetenschapper, intensivering van begeleiding vanwege een spoedmachtiging uithuisplaatsing 

of dreigende breakdown, etc.  

 

Randvoorwaardelijke activiteiten 

 PR en werving van pleegouders algemeen en kindgericht 

                                                           
2 Directe cliëntcontacttijd: de uren waarbij de hulpverlener direct contact heeft met de jeugdige, ouder, verzorger, familie of 

directe omgeving ten behoeve van de begeleiding. Dit kan zowel face-to-face als telefonisch of elektronisch zijn.  
De directe cliëntcontacttijd is gericht op de begeleiding van de jeugdige en levert handvatten voor omgeving om de effecten van 
de begeleiding richting de jeugdige te versterken. 



 Voorbereiding & screening aspirant pleegouders 

 Meting en verantwoording op basis van wettelijke vereisten: doelrealisatie, 

pleegoudertevredenheid, cliënttevredenheid en voorkomen breakdown. 

 Administratieve taken: betaling pleegouders (incl. toeslagen en bijzondere kosten), 

verzekeringen pleegkind, dossiervorming etc. 

 De algemene overhead, zoals de apparaatskosten en de centrale diensten, maken integraal 

onderdeel uit van de genoemde posten. 

 

Tenslotte; pleegzorg betreft specialistische jeugdhulp en kan alleen worden ingezet bij een hulpvraag 

(waarbij begeleiding van de pleegzorgwerker wordt ingezet). Indien de vraag enkel betrekking heeft op 

een financiële vergoeding is er geen sprake van pleegzorg.  

 

Ingangsdatum van deze afspraken: 15 oktober 2019 

 

 


