
Uitgelicht

Pleeggezinnen gezocht!
Opvang vzw: vrijzinnige dienst voor pleegzorg

Opvang vzw is een dienst voor pleegzorg die kinderen 
in pleeggezinnen plaatst en begeleidt. Soms kunnen ou-
ders niet garant staan voor de opvoeding van hun kin-
deren. Dan biedt de tijdelijke plaatsing in een pleeggezin 
een uitkomst. Medewerkers van Opvang begeleiden de 
plaatsing van het begin tot het einde.
 
Dubbele erkenning
Opvang vzw is erkend in het kader van de Bijzondere 
Jeugdbijstand én als dienst voor Gezinsondersteunende 
Pleegzorg (Kind & Gezin). De eerste erkenning laat ons toe 
om minderjarigen die in een problematische opvoedings-
situatie opgroeien in een pleeggezin te plaatsen en te be-
geleiden. Dankzij de tweede erkenning doen we dat ook 
preventief. Zo voorkomen we dat een opvoedingssituatie 
echt uit de hand loopt.

De plaatsing gebeurt in een gezin dat met het pleegkind 
(en ouders, familie, vrienden of kennissen) nog geen con-
tact had. Dit noemen we het bestandsgezin. Was er wél al 
een band met het pleegkind? Dan noemen we de plaatsing 
een netwerkplaatsing.

Gegarandeerd onafhankelijk
Opvang vzw werkt vanuit een vrijzinnige, humanistische vi-
sie. We zijn dus volledig onafhankelijk van elke godsdienst 
of kerk. Onze visie vertaalt zich duidelijk in onze werking: 
we staan open voor álle hulpvragen en pleeggezinnen. 
Ook anders samengestelde gezinnen komen in aanmer-
king, zoals alleenstaanden of homoseksuele koppels. Om-
gekeerd verwachten we dat pleeggezinnen respect heb-
ben voor de eigenheid en opvattingen van het pleegkind 
en zijn familie. 

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat centraal. 
Het moet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot 
een vrije, solidaire, zelfverantwoordelijke persoonlijkheid, 
met respect voor andere mensen. Dwang, straf of schuld 
zijn onaanvaardbaar. Opvoeding betekent voor ons het 
kind helpen om in de samenleving zijn weg te vinden, op 
basis van begrip en overtuiging. Opvoeding betekent ook 
duidelijke grenzen leggen, en zelf het goede voorbeeld ge-
ven. 

Met welk soort vragen kunt u bij Opvang vzw terecht?
Onze belangrijkste opdracht als Dienst voor Pleegzorg is 
minderjarigen in pleeggezinnen plaatsen en opvolgen. 
Waarom een plaatsing? Omdat het kind of de jongere om-
wille van moeilijkheden thuis beter een tijdje in een ander 
gezin woont. Dat andere gezin noemen we een pleegge-

zin. Soms kent het 
kind het pleeggezin 
- het zijn familieleden, 
vrienden of buren. 
Maar er zijn ook men-
sen die een minderja-
rige opvangen waar-
mee zij vooraf geen 
enkele band hadden.

Welke soort opvang? 
Dat hangt af van de 
situatie. We werken met 
korte of langdurende plaatsingen, crisisopvang, depan-
nage, onderbroken plaatsingen, weekend- en vakantie-
plaatsingen. 

Over welke kinderen gaat het?
Opvang vzw begeleidt plaatsingen van minderjarigen: ba-
by’s, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. Soms 
worden meerdere kinderen in hetzelfde pleeggezin ge-
plaatst, bijvoorbeeld broers en zussen.

Een plaatsing gebeurt alleen als de ouders door proble-
men hun kinderen niet meer kunnen verzorgen. Vaak zijn 
die problemen tijdelijk. 

Wie zijn onze opdrachtgevers?
Meestal geeft een comité voor Bijzondere Jeugdzorg of 
een jeugdrechtbank ons de opdracht om een plaatsing in 
een pleeggezin te begeleiden. Het gaat dan om ‘Proble-
matische Opvoedingssituaties’, kortweg POS, waarbij een 
combinatie van problemen de ontplooiingskansen van de 
minderjarige ernstig in het gedrang brengt.

Is de jeugdrechter tussengekomen, dan volgt een gedwon-
gen plaatsing. Een plaatsing in opdracht van een comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg gebeurt met de medewerking 
van de betrokkenen.

Soms komen ouders, of hun vertrouwenspersoon, zelf 
naar Opvang vzw. Ze hebben tijdelijke problemen, waar-
voor een oplossing op korte termijn in het vooruitzicht is. 
Vaak biedt een gedeeltelijke opvang al soelaas. We noe-
men dit Gezinsondersteunende Pleegzorg. Deze formule 
kan alleen voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, of die 
nog op de lagere school zitten.

Voorbeelden van Gezinsondersteunende Pleegzorg: zie-
kenhuisopname van een van de ouders of van een alleen-
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Gezocht:
PLEEGOUDERS!
www.opvang.be of gratis nummer 0800-30181

•

Paula (32j.) en Luc (35j.) zijn pleegouders bij Opvang

‘‘Sinds enkele weken verblijft Harry (8j.) bij ons. Harry’s ouders zijn uit 
elkaar. Zijn mama heeft tijd nodig om de scheiding te verwerken. Over 
twee weken gaat Harry gewoon terug bij zijn mama wonen.’’
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staande ouder, crisissituatie bij echtelijke problemen, acuut 
huisvestingsprobleem, ...

Wie zijn onze pleeggezinnen?
Pleeggezinnen zijn geen supermensen. Het zijn wél men-
sen die een ernstig engagement aangaan. Want een pleeg-
kind in uw gezin opnemen, is niet vrijblijvend. Er zijn ook 
een aantal wettelijke voorwaarden (attest van goed gedrag 
en zeden, medisch attest, …). Daarover leest u meer op 
onze website.

Vaak heeft het pleeggezin geen enkele band met het kind 
of de jongere. We noemen dit een bestandsgezin. Het ge-
zin formuleert tijdens de selectieprocedure een aanbod 
(leeftijd, soort opvang, aantal kinderen, …) dat dan verder 
besproken wordt. Toch blijft de nood aan mensen die be-
reid zijn om een pleegkind tijdelijk in hun gezin op te ne-
men, zeer groot.

Soms heeft het pleeggezin wél al een relatie met het kind. 
Het zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren. Dit 
noemen we een familie- of netwerkgezin. 

Criteria voor pleegzorg
Volgende vaardigheden vinden we bij pleegouders heel be-
langrijk:
• openheid en duidelijkheid in contacten;
• als team samenwerken - ouderschap en verantwoorde-

lijkheid delen;
• kinderen helpen om een positieve kijk op zichzelf te ont-

wikkelen;
• het gedrag van kinderen kunnen veranderen zonder hen 

pijn te doen;
• de effecten van pleegzorg inschatten op de eigen situ-

atie;
• respect opbrengen voor de keuzes van anderen.

Op het einde van de selectiegesprekken willen wij weten of 
een goede samenwerking mogelijk is - met een pleegzorg-
begeleider én met de ouders van het pleegkind. Besluiten 
we om samen te werken? Dan ronden we de selectie af 
met een samenwerkingsovereenkomst, waarin we de af-
spraken en het aanbod van het pleeggezin vastleggen. 

Elke pleegouder krijgt per dag een kostenvergoeding. Dat 
schommelt afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind 
tussen ongeveer 12 € en 20 € per pleegzorgdag. De be-
dragen zijn vrij van belastingen en er worden geen sociale 
zekerheidsbijdragen op afgehouden. Bovenop de kosten-
vergoeding ontvangen pleegouders in de meeste gevallen 
ook de kinderbijslag voor het pleegkind. 

Hoe komt een plaatsing tot stand?
Bij een vraag tot plaatsing, wordt eerst uitgezocht of pleeg-
zorg wel het juiste antwoord is. Daarna wordt onderzocht 
onder welke voorwaarden het kind in een gezin kan ge-
plaatst worden. Pas dan kijken we of er een geschikt gezin 

voorhanden is.
Als een pleeggezin voor de plaatsing in aanmerking komt, 
dan worden concrete afspraken gemaakt en wordt de 
plaatsing voorbereid met alle betrokkenen: het kind, de ou-
ders (familie), het pleeggezin, de doorverwijzende instantie, 
de medewerker van de dienst, … 

Zoals reeds vermeld ontvangt elk pleeggezin binnen jeugd-
bijstand een vergoeding voor de pleegzorg vanuit het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap van bijna 500€ per 
maand.

Welke soort plaatsingen bestaan er?
We kunnen plaatsingen op verschillende manieren indelen. 
Dit is de meest gangbare indeling:
• Crisisopvang: er is onmiddellijk een uithuisplaatsing no-

dig. Er is weinig tijd voor overleg, en nauwelijks kans tot 
voorbereiding. De opvang duurt in principe heel kort.

• Onthaal en weekend- en vakantieopvang: op geregelde 
tijdstippen is er voor enkele dagen opvang nodig.

• Kortdurende opvang: opvang van enkele dagen tot 
maximaal drie maanden.

• Langdurige opvang: de opvang zal vermoedelijk langer 
dan drie maanden duren.

Meer informatie? 
Heeft u interesse om als pleegouder met Opvang samen te 
werken, kent u mensen die daar belangstelling voor heb-
ben of wilt u gewoon meer informatie over onze werking, 
contacteer ons gerust via ons (gratis) telefoonnummer 
0800-30181. U wordt rechtstreeks verbonden met de af-
deling van Opvang in uw buurt. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.opvang.be

WEST-VLAANDEREN Ruddershove 4
 8000 Brugge
 tel. 050 32 72 70
 e-mail brugge@opvang.be
 diensthoofd Jan Goes

ANTENNE KORTRIJK Izegemsestraat 412
 8501 Heule
 tel. 056 22 52 85
 e-mail kortrijk@opvang.be
 verantwoordelijke
 Tinne De Smet

Johan Van der Sypt, directeur
Luc Notredame, voorzitter Raad van Bestuur
Remi Baekelmans, erevoorzitter

Jan Goes, diensthoofd West-Vlaanderen
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