Pleegzorgers bieden een warm nest!

Themafiche: Pleegzorgers in 2017!

Pleegzorgers geven aan kinderen of aan gasten met een beperking en/of een psychiatrische
problematiek een stabiele opvoedingsomgeving, een thuis. Zonder pleegzorgers die hun huis
open stellen voor niet-eigen kinderen bestaat de dienst Pleegzorg West-Vlaanderen niet. In
deze themafiche beschrijven we wie de pleegzorgers in West-Vlaanderen zijn en welk aanbod
ze geven aan pleegkinderen en pleeggasten in 2017. Cijfers staan niet op zich, maar zijn met
enige uitleg wel indicatief!

Pleegzorg West-Vlaanderen bestaat dankzij de
vrijwillige inzet van 877 pleeggezinnen en
1
gastgezinnen op 31/12/2017. Sinds 2014 is
dit een groei van 24,75%! Deze pleeggezinnen
en gastgezinnen vangen ofwel een onbekend
pleegkind/pleeggast op, ofwel iemand uit het
familiaal of sociaal netwerk. Wanneer ze
iemand onbekend opvangen, noemen ze
bestandspleegzorgers, indien het iemand uit
het familiaal of sociaal netwerk is, zijn het
netwerkpleegzorgers. Voor Pleegzorg WestVlaanderen gebeuren de meeste plaatsingen
binnen het sociale (14,04%) of familiale
(50,41%) netwerk (zie figuur 1).
Netwerkpleegzorg blijft toenemen. Sinds de
start van Pleegzorg West-Vlaanderen in 2014
is het aantal kinderen in een
netwerkpleegplaatsing gestegen met 20,45%.
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Dit zijn de pleeggezinnen in begeleiding. Er
is nog een ‘pool’ aan pleeggezinnen zonder
effectieve plaatsing op 31/12/2017.

Figuur 1: Procentueel aandeel per soort pleegplaatsing.

Bestandspleeggezin
(34,53%)
Pleeggezin in familiaal
netwerk (50,41%)
Pleeggezin in sociaal
netwerk (14,04%)
Niet geregistreerd
(1,02%)
Bron: BinC registratie

Als pleegzorgers de zorg opnemen voor een
volwassene met een beperking of een
psychische kwetsbaarheid dan spreken we van
pleeggasten. De pleeggasten zitten
voornamelijk in een netwerkplaatsing: op
31/12/2017 verblijven van de 138 pleeggasten
25 gasten in een bestandgastgezin en 113 in
een gastgezin binnen het familiaal netwerk (#
90) of het sociaal netwerk (# 23). Momenteel
gebeurt dus 82% van de plaatsingen van
pleeggasten binnen de netwerkpleegzorg. In
2014 was dit nog 76%. Ook voor pleeggasten
blijft het aandeel van netwerkpleegzorg
groeien.

Tussen 2014 en 2017 zakt het aandeel
kinderen, jongeren en gasten in een
bestandspleegplaatsing ten aanzien van het
totaal aantal plaatsingen (of de som van de
netwerkpleegplaatsingen en de
bestandspleegplaatsingen). Sinds 2014 is er
een daling van 13%. Gezien de vraag voor
pleegzorg groot is, zoekt Pleegzorg WestVlaanderen blijvend naar pleegzorgers die een
onbekend kind (of gast) een thuis willen
bieden. Hiertoe zet Pleegzorg WestVlaanderen jaarlijks in op het werven,
informeren, voorbereiden en selecteren van
gezinnen die bestandspleegzorgers worden.
Het traject van werven tot selectie gebeurt
momenteel binnen het voortraject van de
pleegzorgdienst.
Uit het juiste hout gesneden?
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Vanuit het voortraject van Pleegzorg WestVlaanderen vertrokken in 2017 608
informatiepakketten. Dit is een stijging van
52% in vergelijking met 2016. Aan de 6
informatieve infosessies namen 92 gezinnen
deel. 58 gezinnen besloten om na de
informatieve infosessie ook aan te sluiten
voor de inhoudelijke infosessie. Vervolgens
dienden 41 gezinnen de vragenlijst in. Dit wil
zeggen dat zij de screeningsgesprekken tot
pleegzorger/pleeggezin wensten op te
starten.
In 2017 beëindigende 59 gezinnen de
screening (zie tabel 2). Voor 31 gezinnen was
er een positieve afronding wat wil zeggen dat
zij goedgekeurde kandidaat
bestandspleeggezin zijn in afwachting van een
plaatsing. Van deze 31 gezinnen waren er drie
gezinnen die de overstap van
netwerkpleeggezin naar bestandspleeggezin
maakten en twee gezinnen werden
ingeselecteerd als bestandsgezin voor de
opvang van een niet–begeleide minderjarige
vluchteling. Pleegzorg West-Vlaanderen
weigerde 7 gezinnen om als pleeggezin te
starten. Van die 59 gezinnen besloten 21
gezinnen zelf om hun kandidatuur terug te
trekken of werd de verdere screening door
Pleegzorg West-Vlaanderen opgeschort. Voor
2 van de 21 gezinnen was dit omdat ze
startten met een netwerkplaatsing. De
opschorting door Pleegzorg West-Vlaanderen
gebeurde voor 11 gezinnen om diverse

redenen: gezinsuitbreiding, kinderwens,
lopende adoptieprocedure, verbouwingen,
recent nieuwe partner of depressie. Acht
gezinnen haakten ten slotte zelf af. Een
samenvatting is terug te vinden in volgende
tabel 2 (T.2.).

T.2. Screening beëindigd in 2017
Positieve afronding
Geweigerd
Gestart met netwerkpleegzorg
On hold gezet door de dienst
Aanbod zelf teruggetrokken

59
31
7
2
11
8

Bron: Eigen registratie PZWVL

Bij de overgang naar het nieuwe jaar (2018)
waren er 19 kandidaat pleeggezinnen van wie
de screening nog liep.
Belangrijk bij een kandidaatstelling tot
pleeggezin is dat de duur van de screening
niet te lang is. Van de 31 nieuwe
bestandspleeggezinnen in 2017 was de tijd
tussen het ontvangen van de ingevulde
vragenlijst en de start van de screening voor
26 gezinnen korter dan 3 maanden (zie tabel
3 (T.3.).

T.3. Tijdsspanne tussen vragenlijst en start screening
< 3 mdn
3-6 mdn
Som:

Aantal
gezinnen:
26
5
31

Bron: Eigen registratie PZWVL

In de loop van 2016 werd de wachtlijst van
2015 om met de screening tot
bestandspleeggezin te starten volledig
weggewerkt. Sinds 2017 is de wachttijd van
de kandidaten alvorens met de screening te
starten beperkt. Voor 38% van de 31 nieuwe
bestandspleeggezinnen was de tijd tussen de
start van de screening en de opname in de
pool van bestandspleeggezinnen korter dan 3
maanden (tabel 4 (T.4.)). Op zes maanden
betreft dit zelfs 87% van de 31 nieuwe
bestandspleeggezinnen.

T.4. Tijdsspanne tussen start
screening en opname in pool
< 3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
Som:

Aantal
gezinnen:
12
15
3
1
31

Bron: Eigen registratie PZWVL

In 2017 attesteerden we 32 bestandsgezinnen
voor de eerste keer. De datum van een eerste
pleegzorgattest is de datum van de opstart
van een eerste pleegzorgverblijf. Meer dan de
helft van de gezinnen worden binnen de zes
maanden na het beëindigen van de screening
geattesteerd (tabel 5 (T.5.)).
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T.5. Tijdsspanne tussen einde
screening en 1ste pleegplaatsing
< 3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
> 12 maanden
Som:

Aantal
gezinnen
7
10
6
4
5
32

Bron: Eigen registratie PZWVL

De tijd tussen de opname in de pool
bestandsgezinnen en de eerste attestering
heeft te maken met het aanbod dat het gezin
doet. Sommige gezinnen hebben een breder
profiel of doen een ruimer aanbod, bij ander
is het meer ingeperkt. Voor sommige

pleegzorgmodules is er ook meer vraag dan
voor andere.
Op basis van de tijd tussen de start van de
screening en het eerste pleegzorgattest zien
we dat binnen het jaar na de start van de
screening een nieuw bestandspleeggezin een
eerste attestering krijgt.
In 2017 kregen 36 bestandspleeggezinnen voor
het eerste een pleegzorgattest.
T.6. Tijdsspanne tussen start
screening en 1ste attest
< 3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
> 12 maanden
Som:

Aantal
gezinnen
0
5
4
12
11
36

Bron: Eigen registratie PZWVL

Elke vogel zingt zijn lied
Gezinnen kiezen ook gericht welk aanbod dat
ze doen. Dit houdt de keuze in van welke
module van pleegzorg, maar ook keuzes
gerelateerd aan de vraagzijde (bv. aantal
kinderen, welke leeftijd, welk geslacht, ...).
In 2017 was er volgend aanbod bij enerzijds
de nieuw gescreende pleeggezinnen en
anderzijds bestaande pleeggezinnen voor
bijplaatsing (tabel 7 (T.7.)).

T.7. Aanbod volgens module

Aantal gezinnen

Ondersteunende pleegzorg lage frequentie
Ondersteunende pleegzorg korte duur
Ondersteunende pleegzorg crisis + ondersteunende pleegzorg
lage frequentie
Perspectiefbiedende pleegzorg
Crisis + perspectiefzoekende pleegzorg
Perspectiefzoekende + perspectiefbiedende pleegzorg
Ondersteunende pleegzorg korte duur + perspectiefzoekende
pleegzorg
Som

9
6
2
9

Aantal
gezinnen met
bijplaatsing
2
1
9
1

4
1
31

13

Bron: Eigen registratie PZWVL

Dertien actieve bestandsgezinnen vroegen om
een bijplaatsing. Van die 13 gezinnen voor
bijplaatsing waren er twee gezinnen die 2
kinderen bijgeplaatst kregen. Eveneens waren
er 5 van de 9 gezinnen met een
perspectiefbieden pleegzorgaanbod bereid om
in crisis te starten.
Hoe bouwen aan een nest?
Via inzetten op een gevarieerd
begeleidingsaanbod en extra
ondersteuningsmogelijkheden krijgen
pleegzorgers de ruimte om begeleider(s) of
elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.
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Elkaar kunnen ontmoeten is hierin belangrijk.
Vanuit Pleegzorg West-Vlaanderen
ondersteunen we deze
ontmoetingsmogelijkheden. Er zijn de zeer
laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden
met andere pleegzorgers tijdens de
pleegzorgcafés. Hierbij treedt een pleeggezin
op als gastheer en gastvrouw. Deze cafés
worden drie tot vier keer per jaar
georganiseerd. Houd hiervoor best de website
in het oog!
Vervolgens zijn er ook de mogelijkheden om
pleegzorg te verbeteren. Pleegzorg WestVlaanderen organiseert hiertoe op niveau van
de dienst ongeveer een 5 keer per jaar een
ontmoetingsgroep pleegzorgers. Thema’s die
dusdanig belangrijk zijn voor alle partners –
dus ook voor pleegjongeren, ouders en gasten
– kunnen geagendeerd worden op een

participatieraad van waaruit adviezen
omtrent de werking van de dienst vertrekken.
Finaal zijn er nog de dialoogdagen vanuit de
koepelorganisatie Pleegzorg Vlaanderen.
Tijdens deze dialoogdagen worden
beleidsthema’s besproken met pleegzorgers
vanuit heel Vlaanderen.
Voor de data van deze activiteiten, kijk je
best op volgende website:
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/westvlaanderen.
Blijven zoeken naar dat unieke nest!
Gezien de vraag tot pleegzorg groter is dan
het aanbod aan pleeggezinnen, is de
zoektocht naar nieuwe pleegzorgers een
constante!
Pleegzorg West-Vlaanderen onderneemt
hiertoe diverse wervingsacties en zet in op
netwerkonderzoek. Dit wil zeggen dat een
binnenkomende vraag tot pleegzorg op basis
van een onderzoek van het netwerk eventueel
kan worden omgevormd naar een
netwerkpleegplaatsing.
Interesse om een pleegkind een warm nest te
bieden? Snuis dan gerust rond op de website
en houd de agenda van de provinciale
informatieavonden omtrent pleegzorg in het
oog (www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender).
Tot ziens op één van die avonden!

