Thesisonderzoek in het kader van de master MOV
Contact: elleverheijden@gmail.com – wwww.nji.nl

Samenvatting onderzoek ‘Op weg naar verbetering van de pleegzorg’ en tips voor pleegzorgbegeleiding
Op weg naar verbetering van de pleegzorg
Aanleiding 1: Inhoud van
pleegzorgbegeleiding
onduidelijk: overal in NL
anders

Aanleiding 2: Pleegkinderen
ervaren moeilijkheden in de
pleegzorg: begeleiding
nodig

Kortom: er is onderzoek naar pleegzorgbegeleiding nodig!
Dit onderzoek is uitgevoerd in 3 onderdelen:
1.Interviews met
pleegzorgbegeleiders

2.Analyse
beleidsdocumenten
pleegzorgaanbieders

3.Interviews met
jongeren uit de
pleegzorg

Aanbevelingen voor de praktijk:
Landelijk
onderbouwde
pleegzorgmethodiek

Minder wisselende
begeleiders
voor een pleegkind

Meer kindgerichte en
systeemgerichte
pleegzorgbegeleiding

Hoe gaan we verder met het verbeteren van de pleegzorg?
- projecten – onderzoeken – pleegzorgbeleid – tips voor
pleegzorgbegeleiders -

Tips van jongeren voor pleegzorgbegeleiders
over de begeleiding van jongeren:
1. Ga vertrouwelijk met mijn informatie om (mail of
bespreek het alsjeblieft eerst met mij als je het met mijn
(pleeg)ouders wilt delen)
2. Ben eerlijk tegen me over je bereikbaarheid (‘je kunt me
altijd bellen’ klopt niet altijd. Wie kan ik bereiken buiten
jouw werk tijden als er iets is?)
3. Een persoonlijke benadering vind ik het fijnst (niet alleen
praten over serieuze dingen, ook interesse in mijn leven, af
en toe een keer appen en ook dingen over jezelf vertellen)
4. Richt je ook op mij en niet alleen op de volwassenen,
ga met mij in gesprek en vraag wat ik wil. Ik geef zelf aan
waar ik behoefte aan heb, maar vraag het me in ieder geval.
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