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Opvang is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling bijzondere 
jeugdbijstand, erkend als voorziening categorie 7 ‘diensten voor pleegzorg’ en door 
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O p v a n g   v z w : 
      e e n  v r i j z i n n i g  h u m a n i s t i s c h e  v e r e n i g i n g

Als vrijzinnige vereniging staan we voor volledige 
onafhankelijkheid van gelijk welke godsdienst of 

kerk. Zelf zijn we niet gelovig maar we kunnen heel 
goed begrijpen dat andere mensen dat wel zijn en we 
respecteren ze hierin.

Voor humanisten, dus ook voor ons, heeft elke mens 
en zeker elk kind zijn waarde. Ook als we verschillen 
van opvattingen of het niet eens zijn met elkaar.

We merken dat in onze samenleving veel mensen 
naast elkaar heen leven, min of meer onverschillig 
voor wat er met een ander gebeurt. Elke mens - hoe hij 
ook leeft, waar hij ook vandaan komt - heeft nochtans 
recht op hulp of steun, als hij in grote moeilijkheden 
terecht komt.

We geloven in mensen, ook als ze zich vergissen, 
mislukken, ontsporen, elkaar pijn of geweld aandoen. 
Hen helpen om aan hun leven meer kwaliteit te geven 
is voor ons een uitdaging. 

Levenskwaliteit is, naast gezondheid, comfort en bezit, 
voor ons ook een gezond gevoel van eigenwaarde, 
de grootst mogelijke vrijheid van denken en handelen, 
door anderen aanvaard en gewaardeerd worden, 
kunnen genieten, aan anderen kunnen geven.

Dat komt allemaal in ’t gedrang voor kinderen en 
jongeren die zich niet in gunstige omstandigheden 
kunnen ontwikkelen.

Voor velen onder hen, kan een goed begeleid 
verblijf bij pleegouders een uitkomst zijn. Dáárvoor 
werd OPVANG meer dan vijfentwintig jaar geleden 
opgericht.

Al het vorige inspireert ons om veel belang te hechten 
aan de volgende opvoedingsprincipes:

• aanleren van gepast gedrag en vermijden van het 
bestraffen van ongepast gedrag

• zelf het goede voorbeeld geven
• zelf weten waarom men doet wat men doet en 

kinderen uitleggen wat ze al kunnen begrijpen
• kinderen en jongeren waarderen en belonen voor 

wat ze goed doen en voor wat ze leren
• rekening houden met gevoelens van kinderen en 

jongeren
• geleidelijk vrijheid geven, kinderen en jongeren 

hun eigen keuzes laten uitvoeren en hen leren 
daar verantwoordelijkheid aan te koppelen

We slagen er zelf ook niet altijd in om volgens onze 
principes te reageren: ook wij kunnen boos, moe 
of terneergedrukt worden. Wij zijn niet perfect en 
verwachten dat ook niet van anderen.

Een opvoeding waarbij dwang, straf, of een kind 
zich schuldig laten voelen, centraal staan is voor 
ons onaanvaardbaar. Ook niet met het excuus 
dat pleegkinderen zich soms ongepast en storend 
gedragen.

Het zijn dikwijls de levensomstandigheden van ouders 
die ervoor zorgen dat ze hun opvoedende taak niet 
goed kunnen uitvoeren. Zij kunnen daar best zelf over 
oordelen, onze pleegouders en wijzelf proberen hen te 
begrijpen.
Onze pleegouders staan open voor contacten met 
de ouders van hun pleegkind. Schadelijke contacten 
proberen we in gunstige zin te beïnvloeden, of te doen 
ophouden als dit niet lukt. Onze pleegouders willen 
het ouderschap delen met eigen ouders. Ze willen hen 
ondersteunen bij het terug opnemen van hun ouderrol 
(als dat kan). De band tussen een pleegkind en een 
pleeggezin, mag niet verhinderen dat een pleegkind 
van zijn eigen ouders blijft houden en dat ook mag 
uiten.

Iedereen heeft het recht op een eigen vrije 
meningsvorming en een eigen levensovertuiging. 
Pleegkinderen ook!
Voor beslissingen, zoals de keuze van de school, 
godsdienstlessen of niet, telt de voorkeur van de  
ouders. Ook als deze keuze niet met onze opvattingen 
overeenkomt of met die van de pleegouders. 
De keuze van het pleegkind zelf, zal, naarmate zijn 
leeftijd, meer doorslag geven.

Onze medewerkers streven ernaar open en eerlijk 
te zijn. We bedoelen daarmee: menen wat je zegt 
en zeggen wat je meent, bereid zijn tot luisteren en 
overleggen, zich houden aan gemaakte afspraken.
Wij staan garant voor dezelfde open en eerlijke 
houding bij onze pleegouders. Zo kunnen we in volle 
vertrouwen met elkaar samenwerken.

Op die manier leveren we samen een bescheiden 
bijdrage, om de toekomst van pleegkinderen er beter 
te doen uitzien.

Remi Baekelmans,Remi Baekelmans,  voorzitter Opvang vzw
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Als dienst voor pleegzorg is het onze zorg hoe 
kinderen en jongeren geplaatst en begeleid 
worden in een pleeggezin. Naast het inhoudelijk 
begeleidingsgebeuren en het proces van selectie 
en matching van gezinnen, wordt ook het formeel 
beslissingsproces tot plaatsen kritisch benaderd. 
Vanuit de bekommernis omtrent de wijze waarop 
dit beslissingsproces geschiedt, organiseerde 
Opvang vijf jaar geleden, ter gelegenheid van zijn 
twintigjarig bestaan, een colloquium met als centrale 
vraagstelling “Wanneer kiezen voor pleegzorg ?”. 
Een belangrijke conclusie van dit colloquium was 
dat binnen de Bijzondere Jeugdbijstand te vaak voor 
pleegzorg of voor een andere werkvorm gekozen 
wordt zonder expliciete motivatie. Oplossingen 
worden te veel ad hoc gekozen, zonder een duidelijk 
te verwachten meerwaarde. De nood om dringend 
een oplossing te vinden maakt het vaak onmogelijk 
een oplossingsvoorstel uit te werken dat een 
antwoord biedt op de reële noden. Dit laatste zou de 
toekomstperspectieven van jongeren, wiens kansen 
reeds gehypothekeerd zijn, nochtans verhogen.

Vijf jaar later blijft de Bijzondere Jeugdbijstand ons 
confronteren met gelijkaardige problemen. Binnen 
Opvang deden wij het voorbije jaar onderzoek naar 
de voorgeschiedenis van kinderen die door ons in 
een pleeggezin begeleid worden. Dit onderzoek leert 
ons dat, alle inspanningen ten spijt, veel jongeren nog 
steeds niet de beste hulp krijgen. Dit geldt zowel voor 
de Jeugdzorg in het algemeen als voor de Bijzondere 
Jeugdbijstand in het bijzonder.
50 % van de bij het onderzoek betrokken min 4-jarigen 
had reeds een plaatsing (binnen of buiten de BJB) of 
een andere beschermingsmaatregel achter de rug. Het 
trieste record werd gehaald door een 3-jarige die reeds 
aan zijn zesde maatregel of plaatsing toe was. 70 % 
van de kinderen tussen 6 en 12 jaar heeft voorheen 
reeds van één of meerdere maatregelen genoten. Wij 
kunnen enkel gissen welke cijfers wij zouden bekomen 
mochten wij hetzelfde onderzoek uitvoeren bij jongeren 
ouder dan 12 jaar. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de dwingende nood om 
probleemsituaties op te lossen, gecombineerd met 
het gebrek aan capaciteit, bijdragen tot deze pijnlijke 
realiteit. Beide factoren dwingen er vaak toe om 
hulpvormen in te schakelen die niet beantwoorden 
aan de bestaande noden (ambulante hulp inschakelen 
in afwachting dat residentiële plaatsen vrijkomen, 
een beroep doen op pleegzorg in afwachting van 
thuisbegeleiding).

Om aan deze noden tegemoet te komen, moet een 
aanbod (capaciteit) gecreëerd worden dat aansluit op 
de reëel bestaande behoeften. Adequate en tijdige 
diagnostiek moet aangeven welke hulp voor jongeren 
en gezinnen het meest aangewezen is.
De Integrale Jeugdhulp heeft in dit kader grote 
ambities. Zij wil alle tussenschotten tussen sectoren 
laten verdwijnen. Dit moet de kans verhogen 
dat jongeren toegewezen worden aan de meest 
aangewezen hulpvorm, ongeacht hun eerste 
contacten met Jeugdzorg. De reële opstart over 
gans Vlaanderen, de door veel hulpverleners reeds 
geïnvesteerde uren, haar eigen grootse ambities, 
leggen een grote verantwoordelijkheid bij de 
initiatiefnemers en medewerkers van de Integrale 
Jeugdhulp. Wij hopen dat zij die kunnen waarmaken.
Vanuit Opvang nemen wij alvast onze 
verantwoordelijkheid. Gezien het belang dat wij 
hechten aan diagnostiek organiseren wij in 2005 een 
colloquium rond “Adequate en Tijdige Diagnostiek 
in de Jeugdzorg”. Wij hopen met dit colloquium 
het denken over en het doordacht aanwenden van 
diagnostiek te stimuleren. 

Hoopgevend zijn anderzijds de inspanningen van de 
overheid t.a.v. Gezinsondersteunende Pleegzorg. 
Naast een bijkomende subsidie van personeelskosten, 
zijn werkingskosten voorzien voor werving, selectie en 
vorming van pleeggezinnen. Kind en Gezin kaderde 
de extra middelen in een experimentele regelgeving.  
Wij blijven uitkijken naar een defi nitieve regeling, met 
middelen die een structurele uitbouw garanderen. Dit 
neemt niet weg dat de aangehaalde engagementen 
een nieuwe impuls gaven aan dit maatschappelijk 
verdienstelijk initiatief. Wij maken ons sterk dat de 
resultaten daarvan reeds de eerste maanden van 2005 
zichtbaar zullen zijn.

Johan Van der Sypt, directeur
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De voorbije jaren hebben wij intensief gewerkt 
aan ons kwaliteitsbeleid en ons kwaliteitssysteem. 
Ons kwaliteitshandboek is daar een - voorlopig --
eindproduct van. Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
zijn dynamische begrippen. Kwaliteitsbewaking en 
kwaliteitsplanning zijn dan ook essentiële onderdelen 
van elk werkjaar en geïntegreerd in de dagdagelijkse 
werking.

Een voortdurende bekommernis hierbij is om, wat wij 
doen en wat in ons kwaliteitshandboek geschreven 
staat, blijvend op elkaar af te stemmen. Wij zien hierop 
toe door kwaliteitszorg als vast item te agenderen 
op het directieteam en op de teamvergaderingen 
binnen de diverse afdelingen. Met hetzelfde doel voor 
ogen hebben wij in 2004 het inhoudelijk deel van 
de personeelsdag aan dit thema gewijd. Daarnaast 
is met de administratieve medewerkers een ganse 
dag uitgetrokken om het kwaliteitshandboek en het 
concreet handelen op elkaar af te stemmen.

Om probleemterreinen te detecteren en onze werking 
op verschillende domeinen te optimaliseren, hebben 
wij in 2004 uiteenlopende tevredenheidsmetingen 
uitgevoerd, zowel bij ons personeel, als bij de ouders 
en de pleegouders van de door ons begeleide 
kinderen.
De tevredenheid van het begeleidend personeel is 
bevraagd met de Arbeids-Satisfactie-Index (ASI). 
Deze vragenlijst is in 2003 in Nederland ontwikkeld 
(door van der Ploeg, J.D. en Scholte, E.M.). Het is de 
eerste genormeerde tevredenheidsmeting die zich 
specifi ek richt tot hulpverleners in de jeugdzorg. Voor 
het administratief personeel is een eigen bevraging 
ontwikkeld, gebaseerd op bestaand materiaal en 
literatuur. 
Ook t.a.v. ouders hebben wij een eigen bevraging 
uitgewerkt.
Voor de bevraging van pleegouders hebben wij ons 
geïnspireerd op onderzoeksmateriaal uit Nederlands 
onderzoek.
Voor eind 2004 planden wij een tevredenheidmeting 
bij onze pleegkinderen tussen 12 en 18 jaar. Deze 
bevraging loopt verder in 2005.

Om een algemeen beeld te krijgen van 
probleemterreinen bij pleegkinderen en de begeleiding 
van de individuele pleegkinderen te verbeteren werden 
in 2004 verschillende screenings uitgevoerd.

Om pleegkinderen en ouders adequaat te kunnen 
informeren werd tenslotte het uitwerken van gerichte 
infobrochures gepland.

De onderscheiden evaluatiemomenten (directieteam, 
teambesprekingen binnen de verschillende 
afdelingen, personeelsdag en dag met administratieve 
medewerkers) toonden een grote consistentie 
tussen de inhoud van het kwaliteitshandboek en de 
dagdagelijkse werking.  

Resultaten van de tevredenheidsmetingen:

Personeel:
Een onderscheid werd gemaakt tussen begeleidend 
en administratief personeel.

De bevraging van het begeleidend personeel toonde, 
iedereen samen genomen, een gemiddelde tot tamelijk 
hoge tevredenheid met betrekking tot de algehele 
werksituatie en de hierin onderscheiden deelgebieden 
als: de ondersteuning die vanuit de instelling wordt 
ervaren, de autonomie – mogelijkheden tot zelfsturing 
in het werk, de onderlinge relaties met collega’s en 
de aard van het werk. Lagere scores hadden vooral 
betrekking op arbeidsvoorwaarden waarop de impact 
van de organisatie beperkt is zoals salariëring en 
werkdruk. 
De resultaten verschilden wel tussen diverse 
afdelingen. Ze werden  met de respectievelijke 
diensthoofden besproken. Waar nodig is bijgestuurd 
en wordt de evolutie verder opgevolgd.

De resultaten van de bevraging van het 
administratief personeel zijn onmiddellijk voor 
gans Opvang gebundeld. De resultaten zijn zowel 
op het directieteam als op de vergaderdag met 
het administratief personeel uitvoerig besproken. 
De resultaten waren globaal genomen positief tot 
zeer positief. Domeinen die als uitstekend werden 
beoordeeld hadden betrekking op de zelfperceptie 
i.v.m. het werk, duidelijkheid qua werk, persoonlijke 
inbreng, resultaten en groei. Domeinen die werden 
beoordeeld als zeker niet slecht maar toch de moeite 
om verder te optimaliseren hadden betrekking op 
overleg, ondersteuning, erkenning en waardering. 
Deze worden van nabij opgevolgd. 

1. WAT GEPLAND WAS  VOOR 20041. WAT GEPLAND WAS  VOOR 2004

  2. UITVOERING VAN DE PLANNING, 2. UITVOERING VAN DE PLANNING, 
  DE BELANGRIJKSTE RESULTATENDE BELANGRIJKSTE RESULTATEN
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Ouders:
Om bij deze eerste systematische bevraging zoveel 
mogelijk ouders de kans te geven hun mening te uiten 
over onze hulp- en dienstverlening kozen we voor een 
schriftelijke, anonieme, zelf ontwikkelde vragenlijst. 
De betrouwbaarheid en interne consistentie werd 
statistisch nagegaan en was zeer hoog.  
Alle Nederlandstalige ouders die bij de hulpverlening 
betrokken zijn, ontvingen een vragenlijst. Ouders 
vulden in principe één vragenlijst in, tenzij ze niet 
samenwoonden. Zowel globale tevredenheid als 
tevredenheid over deelaspecten van onze hulp- en 
dienstverlening zijn bevraagd.
47 % van de bevraagde ouders stuurde de vragenlijst 
ingevuld terug. Dit is een goede respons voor een 
anonieme schriftelijke bevraging. Dit wijst, naast 
het feit dat 22 % van de respondenten gebruik 
maakte van de mogelijkheid tot het formuleren van 
bijkomende opmerkingen, op een grote betrokkenheid 
van de ouders. 
Enkele ouders maakten van deze laatste mogelijkheid 
gebruik om een klacht te formuleren. (zie verder onder 
‘klachten’)
Het merendeel der respondenten signaleerde een 
grote tevredenheid, zowel met betrekking tot de 
dienstverlening in het algemeen als met betrekking 
tot de verschillende geselecteerde deelgebieden 
van de hulp- en dienstverlening. Alle onderscheiden 
kwaliteitsdimensies (betrouwbaarheid, responsiviteit, 
competentie, vriendelijkheid, geloofwaardigheid, 
toegankelijkheid, communicatie en begrijpen van de 
cliënt) werden positief tot zeer positief beoordeeld. 
70 tot 93% van de ouders uitten zich in positieve 
termen over de onderscheiden dimensies. Als enig 
verbeterpunt (slechts 60% tevredenheid) is het aantal 
huisbezoeken weerhouden. Het is echter zeer de 
vraag hoe dit kan binnen de huidige subsidiëring.
De positieve resultaten van deze bevraging zijn voor 
ons een stimulans om, waar mogelijk en aangewezen, 
betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun 
kinderen blijvend te ondersteunen.

Tevredenheidsonderzoek pleegouders:
In plaats van ons, in het kader van het 
kwaliteitshandboek, uitsluitend te richten op een 
onderzoek naar de tevredenheid van pleegouders, 
hebben we deze thematiek veel ruimer benaderd. 
We inspireerden ons op een Nederlands onderzoek1 
en pasten het gebruikte onderzoeksinstrument, na 
een vooronderzoek bij 13 pleegouders, aan. Deze 
vragenlijst werd vervolgens anoniem schriftelijk 
aan 299 actieve pleeggezinnen voorgelegd. De 
belangrijkste bedoeling was enerzijds om de 
behoeften van pleegouders aan ondersteuning 

nauwkeurig in kaart te brengen en anderzijds 
om na te gaan of het huidige aanbod vanuit de 
pleegzorgvoorziening door pleegouders als voldoende 
ondersteunend wordt ervaren. 130 pleeggezinnen 
(43,5%) verleenden hun medewerking. De thema’s 
die uit hoofde van de pleegouders ondersteuning 
behoeven werden geïdentifi ceerd en hun onderling 
verband werd onderzocht. Bovendien konden 
de behoeften worden gekoppeld aan andere 
variabelen (bvb. soort plaatsing naar verwantschap, 
geslacht pleegkind, ...). Voorts stelden we vast 
dat de meerderheid van de pleegouders tevreden 
is over de geboden ondersteuning vanuit de 
pleegzorgvoorziening.
Een manuscript met uitvoerige bespreking van de 
resultaten werd ter publicatie aangeboden aan het 
‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’. 

Diagnostiek

In het kader van een deelwerking van de cel 
diagnostiek, nl. de screening, werden verschillende 
onderzoeken uitgevoerd die de individuele begeleiding 
van de pleegkinderen ten goede komt. Hierdoor 
vergroot de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening.
Een bespreking vindt u onder Deel 2, b. Projecten 
– Diagnostiek.

Realisatie van de infobrochures

Binnen de doelstelling ‘onze cliënten beter informeren’ 
realiseerden we in de loop van 2004 twee brochures: 
één met informatie voor ouders, één met informatie 
voor pleegkinderen. In beide brochures is een 
meldingsformulier opgenomen met de mogelijkheid tot 
het formuleren van suggesties, vragen of klachten.
Meer over onze brochures kunt u lezen onder het 
Deel 2, c. P.R. activiteiten.

1 Loeffen, M.M. & Portengen, M.C. (1998). Opvoedingsondersteuning in de pleegzorg. Een behoeftepeiling bij 75 pleegzorgadressen. 
Tijdschrift voor orthopedagogiek, 37, 200-210.
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We ontvingen in 2004 acht klachten. 

Alle klachten zijn, in overleg met de directie, op 
afdelingsniveau afgehandeld.
Alle klachten betroffen begeleidingsmaterie. In één 
situatie is voor een andere begeleider geopteerd. De 
andere klachten verwezen naar een verschil in visie of 
bleken, na onderzoek, ongegrond. 
In elke situatie zijn inspanningen geleverd om, mits 
openhartige gesprekken, wederzijdse verduidelijking 
te creëren. Wij hebben de indruk dat dit ook telkens 
gelukt is.

Drie van de acht klachten werden geformuleerd 
naar aanleiding van de tevredenheidsbevraging. 
Wij wezen er reeds op dat enkele ouders van de 
tevredenheidsbevraging gebruik maakten om een 
klacht te formuleren. Ze gaven hierbij hun identiteit vrij. 
We vonden dat we deze klachten dan ook niet konden 
negeren, en stuurden deze mensen een brief waarin 
gevraagd werd de directeur binnen de tien dagen te 
contacteren indien zij liever hadden dat aan hun klacht 
geen verder gevolg gegeven werd. Elke betrokkene 
verkoos dat wij de klacht wel formeel behandelden.

                                                    4. INSPECTIE4. INSPECTIE

In het kader van de hererkenningen is in 2004 één 
afdeling van Opvang geïnspecteerd. Het betrof een 
nulmeting. De inspectie was geldig voor gans Opvang. 
Deze inspectie werd door ons als zeer intensief en 
constructief ervaren. Enkele aandachtspunten werden 
weerhouden. Aan deze aandachtspunten wordt een 
gepast gevolg gegeven.

Om alle personeelsleden maximaal te sensibiliseren 
t.a.v. het kwaliteitsproces houden we binnen Opvang 
‘proefi nspecties’.  In 2004 is dit gebeurd in de afdeling 
West-Vlaanderen, in 2005 is dit gepland in de 
afdelingen Antwerpen en Brabant-Limburg.

       

Kwaliteitszorg doorkruist als permanente bekommernis 
alle aspecten van onze dagelijkse werking.

Zo is kwaliteitszorg als vast agendapunt geagendeerd 
op het directieteam en op de teams binnen de 
verschillende afdelingen. Het kwaliteitshandboek 
blijft op die manier een getrouwe weergave van de 
concrete werking. Op alle domeinen van onze werking 
heeft dit een weerslag. Onderstaand vermelden we de 
belangrijkste plannen voor 2005.
 
De selectieprocedure voor kandidaat-pleeggezinnen 
is in het recente verleden grondig bijgestuurd. De 
werkgroep selectie plant in 2005 een systematische 
evaluatie van deze vernieuwde selectiemethode. 
Naderhand zal de selectieprocedure in het 
kwaliteitshandboek aangepast worden.

Een werkgroep VTO (vorming, training, opleiding) 
zal zich buigen over de uitbouw van een degelijk en 
werkbaar plan voor VTO. Permanente bijscholing en 
deskundigheidsbevordering van ons personeel in al 
haar geledingen is een belangrijke bezorgdheid van 
Opvang. Een tijdspad moet nog opgemaakt worden.
Vorming van pleeggezinnen gebeurt het meest in het 
pleeggezin zelf, op maat van de situatie. Regelmatig 
terugkerende vragen zullen door de selectiewerkgroep 
verwerkt worden in de werkmappen voor kandidaat-
pleeggezinnen.

Met het installeren van een centrale server voor 
het computernetwerk van heel Opvang, worden de 
mogelijkheden voor elektronische verwerking van 
gegevens uitgebreid. 

Een nieuw, doelmatiger en functioneler registratie 
geënt op de processen en procedures binnen Opvang, 
zal uitgedacht worden zodat de schat aan gegevens 
waarover we beschikken beter benut kan worden.  

De tevredenheidmeting bij jongeren van 12j. tot 
18j. (20j.) loopt sinds eind december 2004. Voor de 
zomervakantie verwachten we hiervan de resultaten.

We plannen ook een evaluatie van onze verscheidene 
brochures, zowel qua vorm als qua inhoud.

                                                  3. KLACHTEN3. KLACHTEN
                    5. PLANNING EN DOELSTELLINGEN  5. PLANNING EN DOELSTELLINGEN                              
                                                         VOOR  2005 VOOR  2005
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a 2.  K w a l i t e i t   e n   r e n d e m e n t   i n   p l e e g z o r g ,
    e e n   ( o n - ) m o g e l i j k e   c o m b i n a t i e ?
  

Voor we uitspraken kunnen doen over de kosteneffectiviteit van de organisatie van  hulpverlening, moeten wij een 
antwoord hebben op volgende essentiële vragen:

1. Welke hulp hebben deze cliënten (deze cliëntsystemen) nodig?
2. Kan die hulp ook effectief geboden worden?

De eerste vraag verwijst naar de nood aan een grondige diagnose met indicatiestelling van de hulpvragen.
De tweede vraag verplicht tot voortdurende kritische refl ectie over variatie en kwantiteit van het hulpaanbod en tot het 
vervullen van voorwaarden om een aangepast aanbod te creëren. 
De antwoorden op beide vragen leggen de grenzen vast waarbinnen het rendementsdenken gewettigd (verantwoord) 
en mogelijk is.
Een gunstig rendement van de zorg zelf nl., dit cliëntsysteem is met deze hulp ook op de meest effi ciënte manier 
(kosten - baten) geholpen, kan slechts een gevolg zijn van het beantwoorden van de twee uitgangsvragen en van een 
effi ciënt beheer door overheid en diensten.
Deze gedachtegang geldt voor de organisatie van hulpverlening in het algemeen en uiteraard voor alle concrete 
hulpvormen, dus ook voor pleegzorg in het bijzonder.

In termen van rendement naar de organisatie van pleegzorg kijken kan o.a. vanuit twee gezichtspunten nl. het 
gezichtspunt van de overheid en het gezichtspunt van de diensten voor pleegzorg.

De overheid bezint zich uit rendementsoogpunt, minstens over volgende twee zaken:
1. ‘Hoeveel middelen zullen we investeren?’ 
2. ‘Welke regelgeving zullen we aan die investering koppelen?’

1. Middelen  
In de prestatiebegroting 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WVC, Administratie 
Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand vinden we volgende cijfergegevens die ons 
aanduidingen geven over aantallen en middelen:

Evolutie plaatsing in pleeggezinnen sinds 1987 (aantal minderjarigen continu aanwezig in pleeggezinnen, 
gemiddelde begeleidingsduur 1380 dagen)

1. HET STANDPUNT VAN DE OVERHEID1. HET STANDPUNT VAN DE OVERHEID
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Kostprijs in euro per begeleiding en per hulpverleningsvorm op jaarbasis (2003)

   

Bovenstaande tabel toont dat pleegzorg voor de overheid duidelijk de minst dure hulpverleningsvorm is: 
     
 - Op jaarbasis bedraagt de totaalkost van één pleegzorgplaatsing (€ 7.328) nog geen 18% van de totaalkost 
               van één plaatsing in een begeleidingstehuis (€ 40.806). 

 - de klantkost (nl. de dagvergoeding per minderjarige) is van dezelfde grootteorde als andere residentiële   
   oplossingen, maar is wel de minst dure.

 - de werkingskost bedraagt nog geen 70% van de verder minst dure hulpverleningsvormen nl. BZW en   
   Thuisbegeleiding en bedraagt slechts 30% van de andere residentiële werkvormen.

 - de vergelijking qua personeelskost is nog sprekender en bedraagt minder dan 1/17 van de OOOC’s   
     en minder dan 1/11 van de Begeleidingstehuizen, en zelfs minder dan de, qua personeel, goedkoopste   
   hulpverleningsvorm nl. Thuisbegeleiding.

  
Deze kostprijsberekening (2003) creëert de verwachting dat een effi ciënt beherende overheid een pleidooi voor 
stimulering van pleegzorg houdt. 
Hiervan valt helaas weinig te merken. Jaarlijks verblijft meer dan 1/3 van de totale populatie van minderjarigen, die 
gebruik maken van de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand, in pleegzorg. Toch laat de overheid nog steeds 
na de onschatbare inzet van pleegouders meer erkenning te geven, noch via een degelijke vergoeding voor het kind 
dat ze opvangen, noch via degelijke begeleidingsmodaliteiten. Dezelfde prestatiebegroting plant voor pleegzorg zelfs 
een beheersing van de subsidie-uitgaven tussen 2000 en 2005. Dit is niet te rijmen met een effi ciënt beleid.

Deze houding valt wellicht gedeeltelijk te verklaren door gebrek aan continuïteit in beheersbeslissingen van de 
voorbije legislaturen en door de afwezigheid van programmatie in de werkvorm pleegzorg wat in theorie een 
oneindige stijging toelaat. Eén duidelijk effect van de resolute afbouw van begeleidingstehuizen was het stijgend 
aantal pleegzorgplaatsingen (zie curve hiervoor). Inhoudelijk was deze beslissing toen alleen maar toe te juichen. 
De verwachting was immers dat zij, naast een grotere kostenbeheersing, zou leiden tot meer emancipatorische 
hulpverlening (hopelijk werd dit intussen gerealiseerd). Cliëntbelang én overheidsbelang werden tegelijkertijd gediend. 
Daar geen investering in de veel goedkopere pleegzorg tegenover plaatsen kan enkel kortzichtig genoemd worden. 
Meer gefaseerd, bedachtzamer en over een langere tijdsspanne afbouwen én investeren in pleegzorg als alternatief, 
leek ons toen ook al raadzamer. Dit had opvang gegarandeerd voor de blijvende groep cliënten die nood heeft aan 
residentiële opvang. 

Nu zien we dat pleegzorg meer en meer oneigenlijk gebruikt wordt. Steeds meer worden diensten voor pleegzorg 
verplicht om kostbare tijd te besteden aan aanvragen die met pleegzorg niet gebaat zijn maar die er, bij gebrek aan 
andere residentiële capaciteit, toch aangemeld worden. Volgens Nederlands onderzoek (Robbroeckx) bedroeg 
dit percentage in 1997 in Nederland reeds 30% en daar wordt wel met een duidelijke indicatiestelling gewerkt. De 
toekomst stemt evenmin hoopvol. De nieuw gecreëerde ‘Integrale Jeugdhulp’ voorziet geen ruimte voor activiteiten die 
gericht zijn op pleegouders.

              14

Begeleidingsvorm Werkingskost Klantkost Personeelskost Totaalkost Begeleidingen

Begeleidingstehuis 2.112 3.850 34.844 40.806 2.836

Gezinstehuis 2.232 3.727 24.719 30.679 83

OOOC 2.134 3.905 52.678 58.717 296

Dagcentrum 1.584 1.155 21.549 24.288 643

Thuisbegeleiding 1.017 0 11.095 12.112 1.018

BZW 1.018 2.762 13.057 16.837 338

Pleeggezinnen 694 3.536 3.099 7.328 2.809
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2. Regelgeving.
Regelgeving kan de noodzaak aan investering van middelen verhogen of verlagen.
Het principe van subsidiariteit bijvoorbeeld (bij gelijk te verwachten effect, de minst ingrijpende oplossing kiezen), 
dient tegelijkertijd het belang van de cliënt én van de overheid, op voorwaarde dat het met deskundig inzicht wordt 
toegepast. Het aantal kinderen en jongeren met een lange hulpverleningsvoorgeschiedenis, dat in pleegzorg 
aangemeld wordt, laat ons minstens twijfelen aan een correcte inschatting of vaststelling van de hulpbehoefte. De 
eerste uitgangsvraag voor rendementsdenken levert voorlopig dus slechts een bedenkelijk antwoord.

Ook bij de toename van het aantal netwerkplaatsingen werkt het principe van subsidiariteit in verschillende 
richtingen. Een bestendiging van een relatie tussen familie (of netwerk) die al bestaande of begonnen was, lijkt 
minder ingrijpend dan een plaatsing in een bestandsgezin. Netwerkgezinnen inschakelen is in sommige gevallen 
zeker drempelverlagend en te verkiezen boven bestandsplaatsingen, maar het bij voorbaat afwegen van de 
slaagkansen, is voor ons even noodzakelijk als bij een bestandsplaatsing. Op die manier nemen we beroepshalve 
medeverantwoordelijkheid over de hulpverlening.
Het voorzien van professionele begeleiding, zeker bij vrijwillig engagement, is noodzakelijk. Geen budgettaire ruimte 
voorzien of creëren voor diegenen die hierbij medeverantwoordelijkheid moeten dragen of dit moeten ondersteunen 
en honoreren is de kansen van deze ‘subsidiaire’ hulpverlening beknotten.  

 

Vanuit het gezichtspunt van de diensten voor pleegzorg kan men de activiteiten van het personeel van een dienst voor 
pleegzorg als volgt uitsplitsen:
   

1. Aanbod genererende activiteiten t.t.z.: a) nieuwe pleeggezinnen werven,selecteren
   en vormen of voorbereiden op algemeen 
   niveau,   
   b) netwerkgezinnen screenen op hun 
   geschiktheid voor de opvang van een 
   specifi eke minderjarige.

Deze inspanningen zijn onontbeerlijk om pleegzorg te kunnen realiseren.

2. Vraag behandelende activiteiten t.t.z.: c) onderzoeken of  pleegzorg een geschikt 
   antwoord is op de hulpvraag, zo ja,
   d) het meest geschikte gezin zoeken en indien
   dit voorhanden is 
   e) het gezin en het kind of jongere en zijn 
   leefomgeving voorbereiden op specifi ek  
   niveau, indien positief 

Deze inspanningen dienen rechtstreeks als basis voor begeleiding.
   f)  de kinderen of jongeren en het pleeggezin bij    
   elkaar brengen en integrale begeleiding      
   bieden bij alle aspecten van dit verblijf.

Enkel deze laatste inspanningen worden als basis voor subsidiëring gehanteerd.

Om geslaagde pleegzorg te kunnen waarborgen dient zorgvuldig en voldoende aandacht en tijd aan elk van deze 
onderdelen gespendeerd te worden. Pleegzorgwerk kan in volgende combinaties voorkomen:

[a],
[a + c],
[a + c + d],
[a + c + d + e],
[a + c + d + e + f],
[b + c],
[b + c + e],
[b + c + e + f]
    
In elke combinatie moet uiteraard één van de aanbodgenererende activiteiten voorkomen.

    15
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Behalve bij het werven, selecteren en voorbereiden van bestandspleegouders, is onderzoek van de hulpvraag steeds 
nodig, dit resulteert immers in een behoefteprofi el dat aan het aanbodsprofi el van de pleegouders kan gekoppeld 
worden.
Begeleiding, de enige gesubsidieerde activiteit kan enkel in combinatie met minstens 3 andere activiteiten 
aangeboden worden en komt slechts in 2 combinaties voor.
Met uitzondering van begeleiding, gaat een gedeelte van de inspanningen bovendien volledig verloren, vb. een 
kandidaat-pleeggezin dat na 2 gesprekken afhaakt, een aanmelding waarvoor een behoefteprofi el van de minderjarige 
opgemaakt werd en die teruggetrokken werd of waar geen geschikt gezin voorhanden was….De vaststelling dat 
dezelfde kinderen soms bij drie diensten voor pleegzorg (welke alledrie toch ongeveer hetzelfde werk leveren) zonder 
resultaat aangemeld worden, doet ons alvast besluiten dat rendement in pleegzorg ver zoek is.
Wat de bijzondere jeugdzorg betreft nemen activiteiten a en b, 12 tot 15% van onze personele inzet in beslag en 
activiteiten c, d, en e,  5 tot 8%.
 
Hieronder bekijken we de activiteiten die niet rechtstreeks als basis voor subsidiëring gehanteerd worden tegen onze 
cijfergegevens van 2004.

1. Activiteiten a en b.
We behandelden 184 kandidaturen van bestandsgezinnen waarvan er uiteindelijk slechts 29 in ons 
pleeggezinnenbestand werden opgenomen. In realiteit werden hiervoor volgende inspanningen geleverd:

- de wervingscampagnes door onze P.R.verantwoordelijke
- alle kandidaten werden telefonisch of via een informatiepakket, of in een persoonlijk gesprek geïnformeerd 

over pleegzorg en onze dienstverlening.
- met 60 kandidaten werd een selectie en voorbereidingsprogramma gestart, dit betekent dat met deze mensen 

minstens één maar meestal meerdere gesprekken werden gevoerd.
- 29 kandidaten doorliepen het volledige selectie - en voorbereidingsprogramma en werden weerhouden. Dit 

betekent dat er minstens 6 gesprekken werden gevoerd, gespreid over een periode van ongeveer 2 maanden, 
waarvan uitgebreid verslaggeving werd opgemaakt en waaraan minstens 2 teambesprekingen werden gewijd. 

Van  de 79 nieuwe netwerkgezinnen waar we dit jaar mee samenwerkten werd de helft gescreend. Met deze mensen 
werden eveneens 3 voorafgaande gesprekken gevoerd, er werden verslagen opgemaakt en teambesprekingen 
gevoerd. 

2. Activiteiten c, d, en e.
We beperken ons hiervoor tot de tabel ‘Aanvragen Bijzondere Jeugdzorg gespreid naar gevolg’ op pagina 30. In 
deze tabel zien we dat zo goed als 68% van de aanmeldingen niet resulteert in een plaatsing of onder activiteit f. Dit 
percentage staat voor 5 tot 8% personele inzet. Het percentage aanmeldingen, in dezelfde tabel zichtbaar, dat niet 
kan beantwoord worden omwille van een gebrek aan geschikte gezinnen bedraagt 37,5. De tweede uitgangsvraag 
voor rendementsdenken nl. ‘Kan de hulp ook effectief geboden worden?’ moet alvast, wat ons betreft voor méér dan 
1/3e  negatief beantwoord worden.

Samengeteld leveren onze medewerkers dus 17 tot 23% aan inspanningen die slechts in rekening kunnen gebracht 
worden als effectief ook acitiviteit f (begeleiding) plaatsvindt.   

Van overheidswege probeert men momenteel via Integrale Jeugdhulp de hulpverlening aan minderjarigen effi ciënter 
te organiseren. De basis van deze hulp zijn modules, eenheden van hulp die de onderscheiden voorzieningen 
aanbieden en die, gecombineerd met elkaar, naadloze hulp aan de cliënt moeten bieden. Modules worden gemaakt 
aan de hand van functies gekozen uit een vastgelegde functielijst. 
Het lijkt logisch dat deze modules in de toekomst als basis voor subsidiëring zullen gebruikt worden. Helaas krijgen 
diensten voor pleegzorg op geen enkele manier de mogelijkheid om al hun activiteiten die op bestandpleegouders 
gericht zijn in deze modules onder te brengen. Enkel activiteiten die rechtstreeks contact met cliënten inhouden 
kunnen beschreven worden. Screeningsactiviteiten zouden wel aangeboden kunnen worden aangezien hierbij het 
behoefteprofi el van de minderjarige in kwestie getoetst wordt aan het aanbod van het pleeggezin en dit onmogelijk is 
zonder rechtstreeks contact met die minderjarige. 
De afhankelijkheid van het effectief realiseren van een plaatsing als voorwaarde tot subsidiëring, ondermijnt de 
kwaliteit van onze zorg. Pleegzorg doet bij uitstek beroep op actieve solidariteit tussen medemensen. Deze werkvorm 
zwaar belasten in een tijdsgeest waarin deze solidariteit soms ver zoek is , eist zijn tol. Van een ‘zorgzame’ overheid, 
die terecht veel belang hecht aan kwaliteit, verwachten we een meer doordachte behandeling van deze, toch 
kwetsbare, hulpverleningsvorm.
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         b.  P r o j e c t e n

De activiteiten van de cel diagnostiek zijn grotendeels 
in 2 luiken onder te brengen, nl. screening - 
groepsonderzoek en individueel onderzoek.

1. Screening – groepsonderzoek.
Onder screening vallen activiteiten waarbij een groot 
deel van onze populatie wordt benaderd waarbij 
gebruik gemaakt wordt van psychodiagnostisch 
materiaal. Deze screenings kunnen met verschillende 
doeleinden worden uitgevoerd :

• onderzoeksmatig : ze leveren ons 
belangrijke informatie op aangaande 
bvb. de prevalentie van bepaalde 
problemen in onze populatie

• ondersteuning van de begeleiding : 
ze leveren gegevens op die belangrijk 
zijn voor de individuele begeleider van 
de pleegzorgsituatie

• methodiekontwikkeling : ze doen 
dienst als voorbereiding voor een 
methodiekontwikkeling die de 
kwalitatieve uitbouw van onze 
dienstverlening moet verbeteren

In ieder geval wordt bij ieder onderzoek aandacht 
besteed aan de nodige omkadering : het wordt 
uitvoerig uitgelegd aan de betrokkenen en hun 
begeleider en steeds individueel naar de betrokkenen 
teruggekoppeld zodat de bevindingen ook in het 
individuele hulpverleningsproces kunnen worden 
aangewend. Het verbeteren van de zorg voor de 
pleegzorgsituatie staat immers altijd voorop. 
In 2004 werden verschillende screeningsonderzoeken 
uitgevoerd of gefi naliseerd :

A. Onderzoek naar het verband tussen structurele 
kenmerken van pleeggezinnen en het functioneren 
van pleegkinderen

In 27 pleegzorgsituaties werd gepolst naar de beleving 
van de gezinssituatie aan de hand van individuele 
afnamen van de Gezinssysteemtest bij pleegkinderen 
en pleegouders en de Child Behavior Checklist bij 
pleegouders.
De beleving van de pleegkinderen met betrekking 
tot de onderzochte gezinskenmerken blijkt vrij 
goed overeen te stemmen met de beleving van 
de pleegouders. Betrokkenen beschrijven vooral 
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evenwichtige gezinsstructuren en lijken het niet 
enkel eens te zijn over het goed functioneren 
van het pleeggezin, hun weergave van de ideale 
situatie verschilt nauwelijks van de huidige situatie. 
Dit kan erop wijzen dat zowel de pleegouders als 
de pleegkinderen tevreden zijn over hun huidige 
gezinssituatie. Dit ondanks het feit dat pleegouders 
meer gedrag - en emotionele problemen ervaren 
dan ouders in gewone opvoedingssituaties. De 
door pleegouders ervaren gedrag - en emotionele 
problemen bij hun pleegkind staan niet los van de 
onderzochte structurele gezinskenmerken.
Dit onderzoek werd reeds in 2003 gefi naliseerd maar 
leidde in 2004 tot een wetenschappelijke publicatie, 
nl. : Van Holen, F. & Vlaminck, B. (2004). Structurele 
kenmerken van pleeggezinnen en het functioneren 
van pleegkinderen: een verkennend onderzoek. 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en 
Klinische Kinderpsychologie, 29, 2, 88-98.

B. Ontwikkelingsonderzoek bij pleegkinderen op 
voorschoolse leeftijd
In 2003 ging dit project in de afdeling Brabant - 
Limburg van start om in 2004 een vervolg te kennen 
in de andere afdelingen van Opvang. In totaal zijn 
48 pleegkinderen op voorschoolse leeftijd op hun 
ontwikkeling gescreend. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van volgende instrumenten : Denver Ontwikkelings 
– Screeningstest als screeningsinstrument en 
Bayley Ontwikkelingsschalen of de Mc Carthy 
Ontwikkelingsschalen om de ontwikkeling meer 
gedifferentieerd in kaart te brengen.
Het leverde interessante gegevens op m.b.t. de 
prevalentie van ontwikkelingsachterstanden in onze 
populatie (29% van de populatie had een ontwikke-
lingsachterstand), maar was vooral gericht op het 
vroegtijdig opsporen van problemen teneinde, in een 
zeer gevoelige periode voor groei en ontwikkeling van  
de hersenen, zo snel en gericht mogelijk te kunnen 
ingrijpen. 
In de praktijk leidde dit werk tot concrete adviezen in 
verband met verdere opvolging en behandeling. Het 
is onze bedoeling om een ontwikkelingsscreening 
standaard in de reguliere werking te integreren.
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nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot 
de plaatsing van deze kinderen.

De onderzoeken die in 2004 plaatshadden probeerden 
een antwoord te geven op de volgende vragen: 

- Hoe beleeft dit kind zijn/haar leefsituatie?
- Hoe beleeft dit kind het contact met zijn/

haar ouders en met het pleeggezin?  
- Hoe is de ontwikkeling van de hechting 

van dit kind? Welk is de kwaliteit van de 
hechtingsrelaties?

- Hoe is de algemene ontwikkeling van dit 
kind? Heeft dit kind een ontwikkelings-
achterstand? Hoe is de emotionele 
ontwikkeling van dit kind?

- Is pleegzorg aangewezen voor dit kind?
- Wat is de betekenis van de confl icten die 

zich voordoen tussen de jongere en zijn of 
haar omgeving? 

- Wat heeft dit kind nodig om hem of haar te 
helpen met deze problemen?

Elk individueel diagnostisch onderzoek verloopt in 
fasen.

Bij het uitvoeren van een individueel diagnostisch 
onderzoek is het ons inziens belangrijk vanaf het 
moment van de vraagstelling stil te staan bij het kader 
waarbinnen een individueel diagnostisch onderzoek 
kan plaatsvinden.
Wanneer het kader vooral een hulpverleningskarakter 
heeft, zijn de adviezen die voortvloeien uit 
het onderzoek erop gericht de betrokkenen 
(therapeutische) hulpmiddelen te verschaffen bij de 
zorg voor hun kind of pleegkind.
Wanneer het onderzoek plaats heeft op vraag van 
bijvoorbeeld de Jeugdrechtbank, dan is het onderzoek 
er doorgaans op gericht informatie en advies te 
verschaffen, op basis waarvan eventueel ingrijpende 
beslissingen genomen kunnen worden ten aanzien 
van de toekomst van het kind.
Deze zaken worden van bij de vraagstelling duidelijk 
besproken met alle betrokkenen, dus ook met het kind 
of de jongere. 

a) We starten bijgevolg met het maken van een 
analyse van de hulpvraag. De volgende vragen 
kunnen daarbij aan bod komen: Wie heeft een 
hulpvraag? Heeft ook het kind een hulpvraag? 
Wat willen de betrokkenen middels het onderzoek 
bereiken? Welke zijn de verwachtingen van de 
betrokkenen? Zijn deze verwachtingen gelijklopend? 
Welke zijn de vragen die eventueel schuilgaan 
achter de vraag naar een individueel diagnostisch 
onderzoek? 
  

C. Onderzoek naar de wijze waarop pleegouders 
de opvoedingssituatie beleven en gedrags- 
en emotionele problemen die ze bij hun 
pleegkinderen aanduiden’
In het kader van een licentiescriptie psychologie werd 
bij de pleegouders van 77 pleegkinderen tussen 6 
en 12 jaar oud uit de verschillende afdelingen de 
Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie en 
de Children Behavior Checklist afgenomen.
De uitkomsten van de vragenlijsten gaven nuttige 
informatie voor de individuele begeleiding. Zij 
zijn uitvoerig besproken met de respectievelijke 
begeleiders.
De algemene resultaten m.b.t. de beleving van 
de opvoedingssituatie door pleegouders en de 
beschrijving van gedrag - en emotionele problemen bij 
hun pleegkinderen zijn gebundeld in een scriptie.

D. Vroegkinderlijke ontwikkeling, gedrags- en 
emotionele problemen bij pleegkinderen en 
ouderlijke stressbeleving bij pleegouders 
In het kader van een licentiescriptie psychologie wordt 
een proefgroep van een 30-tal pleegkinderen op 
voorschoolse leeftijd (begeleid door de diensten voor 
pleegzorg Opvang en Sopeh) vergeleken met een 
referentiegroep van thuis opgroeiende kinderen. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt in kaart gebracht 
m.b.v. de ‘Bayley Scales of Infant Development-II’, 
de stressbeleving van de pleegouders middels de 
‘Nijmeegse Ouderlijke StressIndex’  en de gedrags- en 
emotionele problemen van de pleegkinderen middels 
de ‘Child Behavior Checklist’.
Dit onderzoek wordt in de loop van 2005 afgerond.
Ook hier zijn de belangrijkste bevindingen individueel 
met de begeleider besproken en zijn de algemene 
resultaten anoniem verwerkt ten behoeve van een 
scriptie.
       

2. Individueel Diagnostisch Onderzoek

De individuele diagnostische onderzoeken die in 
2004 plaatshadden waren erop gericht de algemene 
ontwikkeling én de beleving van de betrokken 
kinderen en jongeren na te gaan.

De aanmelding is vaak gebaseerd op gedrag van 
het kind dat de begeleider zorgen baart, bijvoorbeeld 
wanneer de taalontwikkeling achterblijft, wanneer 
een kind veel weent of een kind moeilijk contact met 
volwassenen kan leggen.

De individuele onderzoeken werden uitgevoerd in 
overleg met, of in opdracht van de Jeugdrechtbank of 
het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en werden door 
de Jeugdrechter of de consulent gebruikt voor het 
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b) Een volgende stap kan omschreven worden als 
het in kaart brengen van alle noodzakelijke informatie 
om te kunnen komen tot de uitwerking van een 
onderzoeksontwerp. Middels een intakegesprek met 
de begeleider, de ouders, de pleegouders en het kind 
zelf, proberen we een zo volledig mogelijk beeld te 
krijgen van alle relevante informatie met betrekking tot 
de hulpvraag. 
De volgende thema’s komen daarbij aan bod: 

- Het verzamelen van anamnestische 
informatie verschaft ons een beeld van de 
ontstaansgeschiedenis van de problematiek 
waarvoor hulp gevraagd wordt;

- Door het reconstrueren van het plaatsings- -
en of hulpverleningsverleden voegen we 
relevante informatie toe om de problematiek 
waar het kind mee te kampen heeft, beter te 
begrijpen;

- Het huidig functioneren van het kind, in 
verschillende contexten, wordt zo goed 
mogelijk in beeld gebracht. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van vragenlijsten die ingevuld 
worden door de ouders, de pleegouders, de 
opvoeders of leerkrachten. Dit gebeurt steeds 
in overleg met de betrokkenen. 

c) Het onderzoeksontwerp omvat ondermeer het 
formuleren van hypotheses over de aard van de 
problematiek waarmee het gezin geconfronteerd wordt 
en de keuze van de instrumenten en de methode die 
het onderzoeken van deze hypotheses moet toelaten. 
Bij elke vraagstelling worden alle voorgaande fases 
doorlopen. 
 
d) Het  individueel diagnostisch onderzoek omvat 
doorgaans een 5-tal individuele sessies met het kind of 
de jongere.
Naast de gesprekken en observatiegegevens maken 
we gebruik van onderzoeksinstrumenten. 
De keuze van een onderzoeksinstrument wordt  
bepaald door: de gestelde hypothese, de leeftijd van 
het kind, de mogelijkheden en beperkingen van het 
kind, voorgaande diagnostische testafnamen, de 
taalvaardigheid van het kind, de beschikbaarheid van 
een instrument.
Veel gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn 
intelligentietests, ontwikkelingsschalen, projectieve 
testen en vragenlijsten. Projectief materiaal is een 
nuttig hulpmiddel om het relationeel functioneren, 
het ontwikkelingsniveau van de ik -functies en de 
belangrijke thema’s in het leven van het kind in 
beeld te brengen. Vragenlijsten zijn nuttig om de 
aanwezigheid van probleemgebieden te screenen.

e) De resultaten van het onderzoek worden – in de 
mate van het mogelijke – eerst met het kind of de 
jongere besproken. De eindbespreking heeft plaats  
met de ouders, de pleegouders en de begeleider.

f) Van elk diagnostisch onderzoek wordt een verslag 
opgemaakt dat aan de begeleider en de plaatsende 
instantie bezorgd wordt. 

De voorbije jaren was binnen Opvang een 
werkgroep diversiteit actief. Dunya (werking 
voor en door allochtonen in Antwerpen) en het 
integreren van allochtone werknemers vormden 
hiervan het uitgangspunt. Vorig jaar hebben wij dit 
diversiteitsdenken binnen Opvang verruimd naar 
andere doelgroepen: vrouwen in leidinggevende 
functies, arbeidsgehandicapten en oudere 
werknemers. De mogelijkheden om hieromtrent 
doelstellingen te realiseren in het kader van de 
aanwerving van nieuwe personeelsleden zijn evenwel 
beperkt voor een Dienst voor Pleegzorg zoals Opvang.

De focus van de werkgroep is daarom enerzijds 
verruimd naar onthaal en verdere begeleiding 
van personeel, anderzijds naar de wijze waarop 
medewerkers van Opvang diversiteitsdenken kunnen 
uitdragen naar cliënten en (kandidaat-)pleegouders. 
Openheid voor verscheidenheid en respect voor 
andere uitgangspunten vormen een leidraad bij onze 
omgang met (kandidaat-)pleegouders, door ons 
begeleide jongeren en hun gezin van herkomst.

Gepland is op de personeelsdag in 2005 ideeën 
hieromtrent te stofferen en verder te concretiseren.

 DIVERSITEIT DIVERSITEIT
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Op 28/04/2004 keurde de Raad van bestuur 
van Kind en Gezin een voorstel van regelgeving 
goed. We vermelden hieruit volgende, voor 
gezinsondersteunende pleegzorg specifi eke, 
inhoudelijke en budgettaire items:

Gezinsondersteunende pleegzorg is opvang in een 
pleeggezin, gedurende een korte periode, naar 
aanleiding van een opvoedingscrisis, of onderbroken 
opvang over een lange periode om de bestaande 
zwakke draagkracht van de ouders te versterken.
De opvang is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar of uit 
het basisonderwijs, op uitdrukkelijke vraag van de 
ouder(s) en gebeurt door bemiddeling van een dienst 
voor gezinsondersteunende pleegzorg.
Het opvoedingsperspectief blijft in het natuurlijk gezin. 
Complementair aan de opvang van het kind in een 
pleeggezin wordt de begeleiding van het natuurlijk 
gezin gegarandeerd, door de dienst of in samenwerking 
met een andere hulpverleningsinstantie.

De opvang duurt maximaal 90 dagen. Bij onderbroken 
opvang kan deze duur gespreid worden over maximaal 
2 jaar. 

De dienst begeleidt jaarlijks minimaal 35 kinderen.

Er werd een maximale personeelssubsidie bepaald op 
basis een gemiddelde weging van de werking van de 
diensten in de jaren 1994 t.e.m. 2002.
De werkingskosten en de kosten voor werving, 
selectie en vorming van de pleeggezinnen bedragen 
respectievelijk 15% en 5% van de personeelssubsidie.

De dagvergoeding (indexafhankelijk) bedraagt 13,58 
euro per dag voor een kind jonger dan 3 jaar en 14,48 
euro voor een kind ouder dan 3 jaar.

De ouders betalen een ouderbijdrage die gelijkgesteld 
wordt aan 1/300e van hun maandinkomen. De bijdrage 
ligt tussen 2,48 euro en 9,92 euro per dag per kind.
Bij gelijktijdige opname van meerdere kinderen uit 
hetzelfde gezin wordt de totale ouderbijdrage volgens 
de volgende formule berekend: x.n – a.n (x = dagelijkse 
ouderbijdrage voor 1 kind, a = 10%, n = het aantal 
opgevangen kinderen).
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Deze regelgeving is van toepassing in 2004 en 2005. 
In 2005 wordt deze regelgeving geëvalueerd en zal er 
een voorstel op lange termijn worden uitgewerkt.
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                                                       c.   P. R.  a c t i v i t e i t e n

21

Beeldvorming en werving zijn essentieel voor pleegzorgwerk dat bij uitstek door de samenleving gedragen wordt.
In onze beeldvorming en wervingscampagnes trachten we in eerste instantie positieve en algemene informatie over 
onze organisatie te geven en vragen we aandacht voor de permanente behoefte aan nieuwe pleegouders.

Hieronder vatten we de geleverde inspanningen en resultaten samen:

- Op 27 mei 2004 vierden we het 20-jarig bestaan van onze afdeling te Antwerpen en het 5-jarig bestaan van de 
Dunya-werking in de Rubenszaal te Berchem. 

 
 De persconferentie die ter deze gelegenheid gehouden werd resulteerde in de publicatie van 3 krantenartikels en 
 een interview:
     

- “ Eén op drie pleegkinderen heeft ontwikkelingsachterstand” op 23/5/’04 in krant De Standaard door Veerle 
Beel.

-  “20 jaar vrijzinnige pleegzorg” op 9/6/’04 in weekblad Passe-Partout door Marc Wouters.
- “Dunya heeft 5 jaar ervaring met allochtone pleegouders” op 16/06/’04 in de krant De Standaard door Veerle 

Beel.
- Interview met Karolien Vandijck, afdelingshoofd van Antwerpen en Dunya-medewerksters Zahera Belekhrif en 

Saida Kastit, op Radio 1 ‘Het Vrije Woord’, op Radio 2  en op ATV, de Antwerpse regionale zender. 

- Op 19 november 2004 werd, in samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Morele Dienstverlening, in de 
kantoren van Opvang Hasselt een  persconferentie gehouden naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van Opvang 
Antenne Limburg. Thema: 
“5 jaar Opvang vzw Antenne Limburg” en “Bekendmaking eigen onderzoeksgegevens omtrent plaatsing en 
ontwikkelingsachterstand bij pleegkinderen.”  Prof. Dr. Frank De Fever hield er een voordracht over: ‘Het herkennen, 
opvoeden en behandelen van kinderen met stemmingsstoornissen’. 

 Deze persconferentie resulteerde in de publicatie van 3 artikels: 

- “Een derde van pleegkinderen heeft ontwikkelingsachterstand” op 20/11/’04 in krant De Morgen, Katern ‘Ego 
– Lichaamstaal’.

-  “Psychodiagnostiek in pleegzorg” door David Nolens in tijdschrift Weliswaar nr 62 – februari - maart 2005.
-  “5 Jaar antenne Limburg”  door Pia Van Wiele in pleegzorgkrant “Onder Dak” december 2004 van de 

Federatie Pleegzorg in Vlaanderen.  

- Naar jaarlijkse traditie werden in 2004 affi ches en folders verspreid in alle Vlaamse provincies bij plaatselijke 
gemeentebesturen, bibliotheken, ziekenhuizen, culturele instellingen en sportcentra. Er werd opnieuw een mailing 
bezorgd bij alle gemeentebesturen met de vraag om gratis een artikel of advertentie in hun infoblad te plaatsen. Een 
15-tal gemeentebladen verspreid over Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
gingen in op onze aanvraag. 
Vanaf  mei 2004 verscheen er wekelijks over gans Vlaanderen een advertentie van Opvang vzw in het Weekblad
“De Zondag” en het regionaal blad “De Streekkrant”.
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- De nieuwe subsidieregeling van Kind en Gezin liet ons toe een informatieve folder en affi che te ontwerpen over 
Gezinsondersteunende Pleegzorg. De folder werd eveneens in het Frans (“Assistance Familiale”)  en Engels (“What 
is family-supporting fostering?”) vertaald. 
Een aantal instanties zoals wijkgezondheidscentra, consultatiebureaus K&G, regiohuizen K&G Comités voor 
Bijzondere Jeugdzorg, Vertrouwenscentra, Sociale Diensten van Ziekenhuizen kregen deze folders en affi ches 
toegestuurd. 

- In het kader van onze kwaliteitszorg en om onze cliënten nog beter te informeren werden de folders “Informatie 
voor Ouders” en “Informatie voor Pleegkinderen” ontworpen en verspreid onder de afdelingen. 

- Er werd eveneens een Representatiemap met een algemene voorstelling van Opvang vzw en een Sponsordossier 
ontworpen en in gebruik genomen. 

Ter gelegenheid van dit jaarverslag wensen wij onze particuliere schenkers en de onderstaande verenigingen, 
ondernemingen of instanties te danken voor de steun die wij in 2004 mochten ontvangen. Ook onze pleeggezinnen 
wensen wij te danken voor hun inzet zonder dewelke Opvang niet zou kunnen bestaan.

Het bedrijf “Nycomed Christiaens”, een farmaceutische onderneming gevestigd in Brussel en actief in de Benelux, 
sponsorde Opvang dit jaar opnieuw. Dankzij General Manager Marc Keysers, konden dit jaar de pleegkinderen van 
de provincie Antwerpen hun hele pleeggezin een daguitstap aanbieden naar het pretpark Six Flags Belgium te Wavre. 
We danken dit bedrijf en de heer Keysers hiervoor.

De vzw Ernest De Craene steunde ons zoals elk jaar met een gift.

De Beigemse brocante steunde het Project Diagnostiek.

Verder kregen wij steun van:

                 U.V.V.
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  d.  V o r m i n g s -   e n   o n t m o e t i n g s d a g e n

Ter ondersteuning van de werking organiseerden onze afdelingen in 2004 onderstaande vormingsmomenten en meer 
informele ontmoetingsdagen voor pleegouders, pleegkinderen of begeleiders:

  ANTWERPENANTWERPEN

Georganiseerd door de afdeling zelf

11/09/2004: Pleeggezinnendag uitstap naar Six-fl ags gesponsord door Nycomed Christiaens

Georganiseerd in samenwerking met het Antwerps Vormingsoverleg

12/10/2004: Praatcafé voor pleegouders
Thema : “Wat betekent het om pleegkind te zijn?”
Getuigenissen van 3 pleegkinderen

  BRABANT-LIMBURGBRABANT-LIMBURG

Georganiseerd in samenwerking met het Brabants Vormingsoverleg Pleegzorg

27/04/2004: Praatcafé voor pleegouders 
Voorstelling van het boek van Annemie Willemse:  “Elke dag is pleegzorgdag.
Alles voor en over pleeggezinnen”, Tielt, Lannoo.

26/09/2004:  Pleeggezinnendag 
Uitstap naar ‘De Zoete Waters’ Heverlee

21/10/2004:  Praatcafé voor pleegouders
 Kansarmoede i.s.m. “De Link” vzw.

25/11/2004:  Praatcafé voor pleegouders 
Eigen kinderen van pleegouders, a.d.h.v. fragmenten uit het boek
‘Een mussenjong in het eksternest’ van Brigitte Minne

Antenne LimburgAntenne Limburg

In samenwerking met het Limburgs Overleg Pleegzorg

12/02/2004:  Praatcafé 
   Thema: Straffen en belonen in de opvoeding. Spreker: Ludo Driesen

10/06/2004: Praatcafé 
  Thema: Omgaan met pubers. Spreker: Ludo Driesen

26/09/2004: Pleeggezinnendag in het Cultureel Centrum Alden Biesen in Rijkhoven.

Georganiseerd door de antenne zelf

19/11/2004: Viering 5 jarig bestaan van de antenne
  Thema: ‘Het herkennen, opvoeden en behandelen van kinderen met Stemmingstoornissen.’
  Spreker: Prof. Dr. Frank De Fever 23
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  OOST-VLAANDERENOOST-VLAANDEREN

Georganiseerd in samenwerking met Oost-Vlaamse diensten voor pleegzorg

03/01/2004:  Filmvoorstelling: “Finding Nemo”.

25/03/2004: Vormingsavond voor pleegouders
  Thema: ‘Het pleegkind als puber en adolescent’
  Spreker: Mevr. Sabine Bracke

03/10/2004:  “Familiedag Pleegzorg” in samenwerking met de Federatie Pleegzorg 

WEST-VLAANDERENWEST-VLAANDEREN

Georganiseerd in samenwerking met andere instanties

18/03/2004:  “Van liefde en Smeerkaas” over relatieproblemen tussen ouders en kinderen
Theaterproduktie
Initiatief van CMD en Opvang vzw afdeling West-Vlaanderen

28/04/2004: “Rouw en verliesverwerking bij kinderen”
Spreker: Manu Keirse
Initiatief van CMD en Opvang vzw afdeling West-Vlaanderen

29/04/2004:  “Kinderen van ouders met psychiatrische problemen, KOPP”
Spreker: Viviane Vandekerckhove
Initiatief van Overleg Pleegzorg West-Vlaanderen

18/11/2004:  “Pubers in Pleegzorg”
Spreker: Jan Hoet
Initiatief van Overleg Pleegzorg West-Vlaanderen 

Georganiseerd door de afdeling zelf

28/08/2004:  Pleeggezinnendag
  Uitstap naar Bellewaerde

24
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C i j f e r m a t e r i a a l

De tabellen en bijhorende grafi eken die handelen over evoluties in globale cijfergegevens voor alle afdelingen samen, 
werden in procenten weergegeven. In alle andere werden uitsluitend absolute cijfers weergegeven. 

  a.  AANBODa.  AANBOD

1. TOTAAL

In 2004 werden in totaal 101 nieuwe pleeggezinnen in ons pleeggezinnenbestand opgenomen. Slechts 29 daarvan waren 
gezinnen die zich spontaan kandidaat stelden zonder voorkennis van een specifi eke problematische opvoedingssituatie. 
Deze doorliepen allemaal het volledige voorbereidings- en selectieprogramma. 72 gezinnen werden opgenomen omdat 
ze (een) minderjarige(n) wilden opvangen die tot hun familie of sociale netwerk behoorde(n). Ongeveer de helft daarvan 
werd door ons gescreend, de andere helft waren begeleidingsvragen waarbij de consulenten zelf al uitgemaakt hadden 
dat het aanbod van deze gezinnen geschikt was voor de opvang van een specifi eke minderjarige.

2. BESTANDSGEZINNEN

Selecties bestandsgezinnen afgerond in 2003

Bovenstaande cijfers geven een beeld van de afhandeling van kandidaturen in 2004. De 184 afgehandelde kandidaturen 
bevatten ook pleeggezinnen die zich reeds in 2003 aanboden (+43). De kandidaturen die eind 2004 niet afgehandeld 
waren (-79) zijn hierin niet opgenomen. Het grote aantal nog openstaande kandidaturen is gedeeltelijk verklaarbaar 
door vernieuwing in de selectieprocedure waarbij het informatieve gedeelte sterk uitgebreid werd. Dit leidt ertoe dat 
een selectieprogramma gemiddeld 2 maanden duurt en de kandidaten meer stof krijgen tot nadenken. Op die manier 
kunnen zij uiteindelijk zelf tot een meer gefundeerd besluit over hun engagement komen. 
In totaal meldden zich in 2004 dus 220 nieuwe kandidaten aan. 
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Totaal 2003 Totaal 2004 Zelf afgehaakt Doorverwezen Niet weerhouden Weerhouden

Totaal 2004 184 144 1 10 29

Totaal 2003 207 174 1 11 21

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Zelf afgehaakt vóór de 
selectie

18,9% 52,1% 72,5% 66,7% 67,4% 56,8% 56,8% 66,5% 72,9% 66,8%

Zelf afgehaakt tijdens de 
selectie

47,4% 20,2% 8,0% 8,0% 8,7% 19,5% 22,6% 15,3% 11,1% 11,4%

Doorverwezen 2,9% 3,8% 3,5% 2,4% 2,3% 0,5% 1,2% 0,8% 0,5% 0,5%

Niet weerhouden 18,3% 8,9% 8,0% 10,8% 8,7% 7,9% 4,7% 2,9% 5,3% 5,4%

Weerhouden 12,6% 15,0% 8,0% 12,0% 12,8% 15,3% 14,8% 14,5% 10,1% 15,8%

Evolutie in de selecties van de bestandsgezinnen
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3. NETWERKGEZINNEN

Dat familie en andere sociale netwerken heel ondersteunend kunnen zijn naar ouders en kinderen is een bekend 
gegeven. Dit geldt zowel wanneer de opvoeding vlot verloopt als wanneer zij problematisch is. In dit laatste geval komen 
deze mensen bij ons terecht. Onze hulpverlening is er op gericht om deze natuurlijke steunbronnen op te waarderen. 

Als ouders of minderjarigen, in overleg met een consulent van een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of van een 
Jeugdrechtbank, zelf een gezin vinden  dat voor hun problemen een oplossing biedt, wordt er soms op onze ervaring 
beroep gedaan om te onderzoeken of een minderjarige daar op een veilige en verantwoorde wijze kan verblijven. Dit 
uitzoeken kan het makkelijkst als de minderjarige nog niet in het gezin verblijft. Dit zijn screeningsopdrachten en ze 
houden een voorbereidings- en selectieprogramma op specifi ek niveau in. 
Bij begeleidingsopdrachten doen consulenten beroep op ons om het verblijf van een minderjarige in een zelf gekozen 
gezin te begeleiden. Zij hebben dan zelf al uitgemaakt dat het aanbod van een bepaald gezin beantwoordt aan de 
behoeften van de betrokken minderjarige. In de eerste fase van de begeleiding gaat nog volle aandacht naar de 
geschiktheid van de kandidatuur als pleeggezin. 

In 2004 werden op deze manier 72 gezinnen in ons bestand opgenomen. 

Ook de gezinnen die zelf afhaken worden geïnformeerd over pleegzorg in het algemeen en over onze werking. Dit 
gebeurt in een informatiegesprek of via het opsturen van een informatiepakket.
Van de 33,4% waarmee we het voorbereidings- en selectieprogramma startten werd uiteindelijk 47,5% weerhouden, 
wat dus 15,9% van het gehele eerste aanbod betekent. 
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1. TOTAAL

Al onze afdelingen samen behandelden het afgelopen jaar 772 aanmeldingen voor kinderen en jongeren. Daarvan 
verkeerden er 531 in problematische opvoedingssituaties waarvoor de Bijzondere Jeugdzorg een oplossing zocht. Voor 
241 kinderen zou een kort verblijf in een pleeggezin voldoende perspectief bieden om moeilijke leefomstandigheden 
niet te laten ontsporen in problematische opvoedingssituaties. Deze aanmeldingen pasten in het concept opvoedings- 
en gezinsondersteuning van Kind en Gezin. 

Onderstaande tabel en bijhorende grafi ek drukt de procentuele evolutie uit van alle aanmeldingen verdeeld in 
leeftijdscategorieën. Rekeninghoudend met het sedert 2000 dalend aantal aanmeldingen (net als de begeleidingen) 
voor gezinsondersteunende pleegzorg (bijna allemaal in categoriën 0-5 jaar en 6-11 jaar), kunnen we hieruit een 
toenemende tendens van aanvragen voor kinderen vanaf 12 jaar en adolescenten (in BJB) besluiten. 

 b.  AANMELDINGEN b.  AANMELDINGEN
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Leeftijdscategorie 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %

0 - 5 jaar 40,20 42,60 42,50 37,30 35,70 39,40 36,30 29,50 35,00 39,50

6 - 11 jaar 23,40 29,60 23,50 30,30 33,10 27,00 28,70 28,30 29,60 25,40

12 - 14 jaar 10,40 11,43 13,00 12,00 11,40 14,60 13,50 14,30 14,10 14,30

15 jaar en ouder 14,25 15,07 19,00 17,30 16,20 16,60 19,60 20,50 19,90 19,90

Ongeboren of onbekend 11,70 1,30 2,00 2,10 3,50 2,40 1,90 7,30 1,40 0,90
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Hieronder zien we welk gevolg al deze aanmeldingen samen kregen. We lieten de vragen die teruggetrokken 
of doorverwezen werden of niet ontvankelijk waren hierbij buiten beschouwing en berekenden de percentages op 
het totaal aantal aanmeldingen dat beantwoord werd met ‘geen geschikt gezin’, ‘bestandsplaatsing’ of ‘opgenomen 
begeleidingsvraag’. Dit noemen we in de naam van de tabel ‘effectief gevolg’. Voor de andere aanvragen leverden we 
ook inspanningen. Het initiatief voor het gevolg ‘vraag teruggetrokken’ ligt grotendeels bij de verwijzer. Niet ontvankelijke 
en doorverwezen vragen zijn grotendeels vragen om advies. 

1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %

Geen geschikt gezin 13,2 10,0 16,9 15,5 25,5 28,8 34,6 37,7 45,0 51,0

Plaatsing in 
bestandsgezin

63,7 67,0 58,8 68,3 59,3 57,5 46,8 46,2 39,7 32,3

Opgenomen 
begeleidingsvragen

23,1 23,0 24,3 16,2 15,2 13,7 18,6 16,1 15,3 16,7

Evolutie in het totaal aantal aanvragen gespreid naar effectief gevolg

Zeer  duidelijk  zetten  de trends van de afgelopen jaren zich verder, een verder dalend aantal plaatsingen in 
bestandsgezinnen, verder stijgend tekort aan geschikte gezinnen en een vrij gelijklopend aantal opgenomen 
begeleidingsvragen. In de rubriek begeleiding zullen we zien  dat de verhouding bestandsplaatsingen - netwerkplaatsingen 
hierdoor steeds meer verschuift naar een gelijke verdeling. 
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2. BIJZONDERE JEUGDZORG

In 2004 behandelden al onze afdelingen samen 531 nieuwe plaatsingsaanvragen van Jeugdrechtbanken en 
Comité’s voor Bijzondere Jeugdzorg. Hiervan waren er 432 vragen naar een bestandsgezin en 99 onderzoeks- of 
begeleidingsopdrachten. De verdeling jongens-meisjes blijft al jaren nagenoeg gelijk. 53,5% zijn kinderen onder 12 jaar, 
46,5% zijn tussen 12 en 18 jaar. Over de afgelopen 3 jaar stijgt het aantal +12-jarigen.

Aanvragen bijzondere jeugdzorg gespreid naar leeftijd

Leeftijd Totaal 2004

ongeboren 2

0 - 2 jaar 101

3 - 5 jaar 77

6 - 8 jaar 52

9 - 11 jaar 50

12 - 14 jaar 98

15 - 17 jaar 148

18 jaar 3

Totaal 2004 531

Totaal 2003 570

Aanvragen bijzondere jeugdzorg gespreid naar aanvrager

JRB CBJ Ouders/familie Jongere Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 143 (26,9%) 265 (49,9%) 12 (2,3%) 1 (0,2%) 110 (20,7%) 531 (100%)

Totaal 2003 161 (28,3%)     258 (45,3%)         24 (4,2%) 3 (0,5%) 124 (21,7%) 570 (100%)

Bijna de helft van de aanvragen wordt rechtstreeks door consulenten van Comités voor Bijzondere Jeugdzorg gesteld. 
Bijna 27% rechtstreeks door consulenten bij de Jeugdrechtbanken. In 20% van de aanmeldingen delegeren de 
consulenten de vraagstelling aan een andere instantie na overleg. Redenen hiervoor kunnen zijn dat andere instanties 
vaak over meer gedetailleerde informatie beschikken omtrent reeds gerealiseerde hulp. 
Ouders en jongeren in problematische opvoedingssituaties richten zelden rechtstreeks hun vraag aan een dienst voor 
pleegzorg. 

Aanvragen bijzondere jeugdzorg gespreid naar vraag
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Crisisopvang Korte opvang/
depannage

Langdurig Vakantie- 
weekend-
opvang

Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 90 (16,9%) 70 (13,2%) 329 (62,0%) 29 (5,5%) 13 (2,4%) 531 (100%)

Totaal 2003 97 (17,0%)       57 (10,0%)    348 (61,1%) 56 (9,8%) 12 (2,1%) 570 (100%)
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De vragen naar langdurige opvang blijven toenemen. We hadden het in onze inleiding al over het effect van de afbouw 
van residentiële plaatsen ten voordele van ambulante hulp zoals dagcentra, diensten voor thuisbegeleiding en begeleid 
zelfstandig wonen. Dat met die afbouw de groep minderjarigen waarvoor een langdurige uithuisplaatsing aangewezen 
lijkt zou afnemen, zou wel echt verwonderlijk zijn geweest. Een gedeelte van die groep belandt in pleegzorg, waar er 
geen capaciteitsgrenzen gelden. Deze vaststelling gecombineerd met de toenemende tendens dat pleegouders zich 
steeds meer alleen voor kortere periodes willen engageren (uiteraard op zich een zeer waardevol aanbod) zorgt ervoor 
dat de diensten voor pleegzorg aan de grotere vraag, zelfs ongeacht de duur, niet tegemoet kunnen komen. We blijven 
de vraag stellen naar een ernstige indicatiestelling zodat alleen minderjarigen aangemeld worden voor wie pleegzorg 
het juiste antwoord is op de hulpvraag. De inspanningen van de overheid komen evenmin tegemoet aan de toenemende 
vraag. Op die manier dreigt de overheid zelf, ondanks pedagogische en economische argumenten, de toekomst van 
pleegzorg te hypothekeren.   

Aanvragen bijzondere jeugdzorg gespreid naar gevolg (openstaande vragen 2004 (32) afgetrokken, openstaande uit 2003 (27) 
bijgeteld)

Dezelfde tendensen van de afgelopen jaren zetten zich verder. Beduidend minder opname in bestandsgezinnen, 
toenemende opname van begeleidingsvragen, stijging van het gebrek aan geschikte gezinnen. 
De ingetrokken en niet ontvankelijke vragen buiten beschouwing gelaten komen we, voor wat de Bijzondere Jeugdzorg 
betreft, bij 54% aanmeldingen die we niet kunnen beantwoorden omwille van het gebrek aan geschikte gezinnen. Bijna 
25% resulteert in een opname in een bestandsgezin en bijna 22% zijn netwerk- of familieplaatsingen. Bijna 1/3e van de 
behandelde aanvragen resulteren effectief in een plaatsing waarvoor we uiteindelijk gesubsidieerd worden. De overige 
2/3e vragen dienen ook behandeld en nauwkeurig onderzocht te worden. Soms reikt dit tot voorbereiding van een 
plaatsing (met bezoeken en weekend verblijf in het pleeggezin) die uiteindelijk niet gerealiseerd kan worden. Dit zijn 
gedeeltelijk verloren, niet gehonoreerde, inspanningen. 
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Vraag 
ingetrokken

Doorverwezen 
of niet 

ontvankelijk

Geen 
geschikt gezin

Opname in 
bestandsgezin

Opgenomen 
begeleidings-

vraag

Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 99 (18,8%) 61 (11,6%) 197 (37,5 %) 90 (17,1%) 79 (15,0%) 526 (100%)

Totaal 2003 96 (17,0%)       54 (9,6%)    205 (36,3%) 131 (23,1%) 79 (14,0%) 565 (100%)
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3. GEZINSONDERSTEUNENDE PLEEGZORG

In totaal werden in 2004 bij onze afdelingen 241 kinderen voor gezinsondersteunende pleegzorg aangemeld. 
De verdeling jongens - meisjes is nagenoeg gelijk. Ook de verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën blijft 
over de jaren heen vrij stabiel. We kiezen er al twee jaar voor om de aanmeldingen voor jongeren boven 12 jaar ook 
op te nemen, hoewel als leeftijdsgrens voor subsidiëring van Kind en Gezin bij deze plaatsingen nog steeds 12 jaar 
gehanteerd wordt.  We willen hiermee de noodzaak aan een regulier, laagdrempelig, gezinsondersteunend aanbod voor 
deze jongeren aantonen. Het gaat bij deze aanmeldingen soms over broers en zussen die net 12 geworden zijn. De 
uitzonderingen op de regelgeving die we hiervoor aanvragen, worden meestal toegestaan. Op vragen voor jongeren 
boven 12 jaar die zonder jongere zus of broer aangemeld worden kunnen we niet ingaan. 

Aanvragen gezinsondersteunende pleegzorg gespreid naar leeftijd

Leeftijd Totaal 2004

ongeboren 5

0 - 2 jaar 58

3 - 5 jaar 69

6 - 8 jaar 54

9 - 11 jaar 40

12 - 14 jaar 12

15 - 17 jaar 3

18 jaar 0

Totaal 2004 241

Totaal 2003 204

Aanvragen gezinsondersteunende pleegzorg gespreid naar aanvrager

In veel gevallen stellen andere hulpverlenende instanties samen met de ouders een vraag naar kortdurende opvang. 
Opvallend blijft dat een aantal voorzieningen bijzondere jeugdzorg (zoals thuisbegeleidingsdiensten) en ook consulenten 
van Comités voor Bijzondere Jeugdzorg van de gezinsondersteunende pleegzorg gebruik willen maken. We investeerden 
dit jaar weer in bekendmaking van dit aanbod bij een ruim aantal hulpverleningsinstanties. We kunnen dit niet bij 
potentiële gebruikers van deze hulpverleningsvorm omdat we hen vooraf niet kennen. Cliënten van thuisbegeleidings
diensten hebben vaak nood aan adempauzes, waarbij de kinderen eventjes elders ondergebracht dienen te worden. 
Voorlopig laat de regelgeving in deze gevallen geen soepele combinatie, thuisbegleiding - pleegzorg voor éénzelfde 
cliënt toe. 
De implementatie van integrale jeugdhulpverlening bedoelt o.a. hieraan te verhelpen. 
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CBJ Ouders/familie Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 20 (8,3%) 68 (28,2%) 153 (63,5%) 541 (100%)

Totaal 2003     16 (7,8%)       65 (31,9%) 123 (60,3%) 204 (100%)
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Aanvragen gezinsondersteunende pleegzorg gespreid naar vraag

De aanvragen voor langdurige opvang zijn gedeeltelijk aanvragen voor onderbroken opvang en gedeeltelijk vragen 
waar we niet kunnen op ingaan omdat het problematische opvoedingssituaties betrof. Ook in de weekend- en 
vakantieopvang zitten vragen voor onderbroken opvang maar dan wel gespreid over kortere periodes vb. gedurende 3 
maanden elk weekend. 

Aanvragen gezinsondersteunende pleegzorg gespreid naar gevolg (openstaande vragen 2004 (17) afgetrokken, openstaande uit 
2003 (8) bijgeteld)

De trend van vorig jaar zet zich verder. 
Een selectiever optreden van onze medewerkers ten opzichte van vorige jaren resulteert in meer doorverwijzingen 
en een dalend aantal plaatsingen in bestandsgezinnen (zowel absoluut als procentueel). Het toenemend aantal 
netwerkplaatsingen, zij het nog steeds zeer miniem, is het gevolg van de nieuwe regelgeving bij deze werkvorm. 

Crisisopvang Korte opvang/
depannage

Langdurig Vakantie- 
weekend-
opvang

Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 40 (16,6%) 93 (38,6%) 17 (7,0%) 78 (32,4%) 13 (5,4%) 241 (100%)

Totaal 2003 34 (16,6%)       94 (46,1%)    8 (3,9%) 55 (27,0%) 13 (6,4%) 204 (100%)

Vraag 
ingetrokken

Doorverwezen 
of niet 

ontvankelijk

Geen 
geschikt gezin

Opname in 
bestandsgezin

Opgenomen 
begeleidings-

vraag

Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 48 (20,7%) 58 (25,0%) 54 (23,3%) 69 (29,7%) 3 (1,3%) 232 (100%)

Totaal 2003 39 (19,4%)       55 (27,4%)    30 (14,9%) 76 (37,8%) 1 (0,5%) 201 (100%)
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  c. BEGELEIDINGENc. BEGELEIDINGEN

1. TOTAAL

Al onze afdelingen samen begeleidden het afgelopen jaar 774 kinderen en jongeren. Hierbij ging het om 695 
bijzondere jeugdzorgplaatsingen in 524 gezinnen, 79 gezinsondersteunende pleegzorgplaatsingen in 33 gezinnen. 
Sommige pleeggezinnen verzorgen zowel opvang binnen het kader van de bijzondere jeugdzorg als binnen de 
gezinsondersteunende pleegzorg. 
In 2004 werden in totaal 241 nieuwe begeleidingen opgestart en 228 beëindigd.

In de bijzondere jeugdzorg waren net geen 53% van de kinderen en jongeren geplaatst in bestandsgezinnen en iets meer 
dan 47% in netwerkgezinnen. Het gemiddeld aantal bijzondere jeugdzorgplaatsingen dat Opvang per dag begeleidde 
bedroeg dit jaar 519 (offi ciële plaatsingsdagen gedeeld door 366). In 2004 bedroeg het totaal aantal aanwezigheidsdagen 
in de gezinsondersteunende pleegzorg 1.955.

Hieronder de evolutie in de absolute cijfers van de verschillende pleegzorgformules samen.

Evolutie in het totaal aantal begeleidingen

ee
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Totaal 606 637 668 712 759 848 821 845 830 774

De spreiding naar plaatsende instantie en de evolutie daarin laat een stijging van het aantal bijzondere 
jeugdzorgbegeleidingen zien ten opzichte van vorig jaar en een forse daling van het aantal gezinsondersteunende 
pleegzorgbegeleidingen over de laatste 4 jaar. Hoewel gezinsondersteunde pleegzorg als principe een zeer zinvolle 
werkvorm kan genoemd worden en zijn nut meer dan voldoende bewezen heeft eist de jarenlange ‘verwaarlozing’ op 
vlak van subsidiëring door Kind en Gezin nu zijn tol. Reeds sedert 2000 daalt dit aantal begeleidingen steeds verder. 
Uiteraard zullen wij ook de komende jaren inspanningen leveren om deze trend om te buigen. 

Begeleidingen gespreid naar plaatsende instantie

JRB CBJ K&G Totaal privé Totaal 2004 (%) Totaal 2003 (%)

Totaal 2004 274 (35,4%) 421 (54,4%) 79 (10,2%) 0 774 (100%)

Totaal 2003 287 (34,6%) 428 (51,5%) 112 (13,5%) 3 (0,4%) 830 (100%)
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Evolutie in begeleidingen gespreid naar plaatsende en/of betalende instantie

1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %

JRB 39,8 38,0 37,6 37,0 34,4 32,4 32,9 33,2 34,6 35,4

CBJ 43,2 43,5 43,4 41,1 41,6 43,3 46,2 48,8 51,6 54,4

Kind en Gezin 16,0 18,0 18,5 21,5 23,6 23,5 20,2 16,8 13,4 10,2

Privaat 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 1,2 0,4 0

De evolutie in het aantal offi ciële plaatsingsdagen wordt in de grafi ek hieronder weergegeven. 
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Leeftijd Totaal 2004

0 - 6m 3

6m - 1j 3

1j - 3j 9

3j - 5j 12

5j - 12j 49

12j+ 3

Totaal 2004 79

Totaal 2003 112
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Begeleidingen gezinsondersteunende pleegzorg gespreid naar leeftijd

Leeftijd Totaal 2004

0 - 2 jaar 201

3 - 5 jaar 140

6 - 8 jaar 91

9 - 11 jaar 78

12 - 14 jaar 81

15 - 17 jaar 102

18 - 20 jaar 2

Totaal 2004 695

Totaal 2003 715

Begeleidingen bijzondere jeugdzorg gespreid naar leeftijd

In onderstaande tabellen zijn de spreidingen naar leeftijd voor de bijzondere jeugdzorg en de gezinsondersteunende 
pleegzorg apart te zien. Hoewel de vergelijking met de spreiding naar leeftijd bij de aanmeldingen niet helemaal opgaat 
is het toch treffend dat bij de Bijzondere Jeugdzorgaanmeldingen de helft kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar 
betreft. In onderstaande tabel vertegenwoordigen ze nog geen derde van de begeleidingen. Het aanbod van onze 
gezinnen richt zich eerder tot kinderen onder 12 en kortdurend. 
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2. BEEINDIGDE BEGELEIDINGEN

In 2004 werden in totaal 228 begeleidingen afgesloten. 

Terug naar  
huis of naar 

familie

Zelfstandig 
wonen 

met/zonder 
begeleiding

Afsluiting 
dossier maar 

blijft in 
pleeggezin

Naar
begeleidings-

tehuis of 
OOOC

Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 47 (29,4%) 13 (8,1%) 31 (19,4%) 41 (25,6%) 28 (17,5%) 160 (100%)

Totaal 2003 74 (38,2%) 14 (7,2%) 18 (9,3%) 40 (20,6%) 48 (24,7%) 194

Beëindigde bijzondere jeugdzorgbegeleidingen gespreid naar gevolg

8 van de 10 dossiers met als bestemming ‘blijft in pleeggezin’ bij einde plaatsing waren dossiers die overgingen naar de 
Bijzondere Jeugdzorg. 2 begeleidingen stopten bij overlijden moeder en de kinderen bleven in pleeggezin. 
Van de 10 dossiers met als bestemming ‘andere’ werd 1 kind geadopteerd, bij 3 viel de reden van plaatsing weg, 
2 hadden een niet nader gespecifi ceerde reden, 3 kinderen gingen naar een CKG en één kind werd overgeplaatst naar 
een ander pleeggezin. 
Eén kind werd bij einde plaatsing opgevangen in een OOOC omdat tijdens het verblijf aan het licht kwam dat er heel 
wat problemen waren. 
47 kinderen gingen terug naar huis of familie. 
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Het grote aantal afsluitingen van dossiers waar jongeren toch in pleeggezin blijven is dit jaar te wijten aan 11 jongeren 
die meer dan 20 werden, 3 kinderen werden geadopteerd, 4 werden meerderjarig en verbleven verder in hun pleeggezin 
zonder begeleiding van onze dienst, bij 2 viel de reden van plaatsing weg maar bleven ze toch in hun pleeggezin wonen, 
bij 6 kinderen veranderde de plaatsende instantie (vb. van Comité naar Jeugdrechtbank of omgekeerd, naar Vlaams 
Fonds, naar Franstalige Gemeenschap), in 5 dossiers was er nog een andere reden vb. verhuis van het pleeggezin naar 
andere provincie en werd de begeleiding overgenomen door een andere afdeling of dienst voor pleegzorg.
Bij 29 van de 41 jongeren die naar een OOOC of begeleidingstehuis gingen was dit omwille van problemen in pleeggezin 
of met de ouders. In 5 gevallen viel de reden van plaatsing weg en was de opvang in een pleeggezin dus een oplossing 
in afwachting van een plaats in een begeleidingstehuis of OOOC, 2 jongeren gingen naar een begeleidingstehuis om 
kamertraining te beginnen als voorbereiding op zelfstandigheid, voor 3 kinderen had dit een nog andere, niet nader 
gespecifi ceerde reden, 1 dossier ging naar een begeleidingstehuis van de Franstalige Gemeenschap, 1 kind ging naar 
een begeleidingstehuis omwille van wijziging van plaatsende instantie. 
De 28 andere bestemmingen bevatten 14 dossiers van kinderen of jongeren die overgeplaatst werden naar een ander 
pleeggezin, al dan niet binnen Opvang of binnen één afdeling, van 3 dossiers was het nieuwe verblijf niet gekend, 
in 3 dossiers sloot men de plaatsing af omwille weglopen van de jongere, 2 kinderen werden geadopteerd door een 
adoptiegezin, 1 dossier werd afgesloten omwille van overlijden van pleegouder, 6 dossiers hadden andere bestemmingen 
vb. bij vriend gaan wonen. 

    

    Beëindigde gezinsondersteunende pleegzorgbegeleidingen gespreid naar gevolg

Terug naar  
huis of naar 

familie

Afsluiting 
dossier maar 

blijft in 
pleeggezin

Naar
begeleidings-

tehuis of 
OOOC

Andere Totaal 2004 Totaal 2003

Totaal 2004 47 (29,4%) 10 (14,7%) 1 (1,5%) 10 (14,7%) 68 (100%)

Totaal 2003 74 (38,2%) 16 (16,0%) 3 (3,0%) 7 (7,0%) 100 (100%)
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De evolutie in de bestemmingen bij alle beëindigde begeleidingen samen ziet er procentueel als volgt uit:

Evolutie in het totaal aantal beëindigde begeleidingen gespreid naar gevolg

De blijvende daling van het percentage kinderen en jongeren dat na een gezinsverblijf terugkeert naar huis heeft 
vooral te maken met een dalend aantal gezinsondersteunende plaatsingen die steeds een terugkeer naar huis 
beogen. 

Einde verslagjaar waren in  totaal nog 547 kinderen en jongeren in begeleiding.
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1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %

Terug naar huis of naar 
familie

54,8 60,0 59,0 58,9 64,0 56,7 61,9 57,3 50,3 41,2

Zelfstandig wonen met 
of zonder begeleiding

9,2 6,0 6,5 3,7 5,3 4,0 5,3 2,6 4,7 5,7

Kind bleef in het 
pleeggezin, dossier werd 
afgesloten

11,3 9,0 11,0 11,1 11,5 8,2 7,2 6,6 11,5 18,0

Naar instelling 15,6 12,5 10,5 10,7 13,5 11,6 10,5 17,9 14,9 18,4

Andere 9,1 12,5 13,0 15,6 5,7 19,5 15,1 15,6 18,6 16,7




