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Interview

Mensen in beeld

Kennis

Voorwoord
In de afgelopen vijf jaar is er heel veel gerealiseerd door 

en voor pleegouders. Mede dankzij de financiële onder-

steuning van de provincie Zeeland, waar we heel blij mee 

zijn. Een groep enthousiaste pleegouders kon daardoor  

activiteiten ontplooien onder de paraplu van wat nu Pleeg-

oudersupport Zeeland is. Activiteiten zoals thema-avonden, 

pleegouderdagen, de samenstelling van een pleegoudermap, 

koffieochtenden, deskundigheidsbevor-dering, pleegouderbi-

bliotheek, enz. En dan hebben we nu dit pleegoudermagazine, 

een speciale en eenmalige uitgave ter gelegenheid van het vijf-

jarig bestaan van Pleegoudersupport Zeeland. Het magazine 

laat kleurrijke en veelzijdige beelden zien ván deze mensen en 

kinderen. Van mensen die uit een wanorde aan kralen, mooie 

patronen laten ontstaan. Zoals in een caleidoscoop.

Het is goed pleegouders op deze wijze in beeld te brengen. Dat 

de zorg wordt getoond die pleegouders hebben voor kinderen 

die weinig kans hadden op een veilige, liefdevolle opvoeding. 

Dat zij hun huis, hun gezin openstellen voor het kind van een 

ander en hoe zij soms de strijd aan moeten binden voor de 

rechten en de toekomst van hun pleegkind. Een magazine dat 

laat zien hoe pleegouders soms moeten balanceren tussen de 

dossiers van de begeleiders en de eigen 24-uurs ervaring met 

een kind. 

Ik hoop dat dit magazine pleegouders en toekomstige pleeg-

ouders zal stimuleren door te blijven gaan hun zorg en liefde 

te geven aan kinderen die het zo hard nodig hebben. Dat zij 

leren van de verhalen van anderen en dat beleidsmakers en uit-

voerenden in de jeugdzorg doordrongen blijven van het belang 

van pleegouders. Want het is een uitdaging om gezamenlijk 

de jeugdzorg op een goed niveau te houden en daarin ook 

pleegouders te erkennen en een uitdrukkelijke rol te geven. Zo 

voorkom je dat te veel kinderen op een institutionele opvang 

zijn aangewezen.

Het zou geweldig zijn als op deze wijze het pleegouderschap 

nieuwe impulsen krijgt voor de toekomst. Tenslotte gun je 

ieder kind een huis dat als een warm en veilig thuis altijd voor 

hem of haar openstaat.

Dank aan een ieder die aan dit prachtige magazine heeft 

bijgedragen. Van schrijvers en samenstellers - ‘eigen’  

mensen en professionals die vrijwillig hun medewerking heb-

ben verleend - tot geïnterviewden en columnisten. 

Op naar de volgende vijf jaar!

Jan-Frans Mulder, 
voorzitter Pleegoudersupport Zeeland



we zien ons leven door een caleidoscoop
je hoeft er maar een kleine draai aan te geven
om er weer heel anders tegen aan te kijken
hoe je aan je persoonlijke caleidoscoop draait bepaal je zelf
je kiest zelf voor de kleuren die je aan je leven geeft
je kunt je leven niet voor jezelf uitstippelen
wel hoe je er naar kijkt
en in mijzelf . . . zitten alle kleuren van de regenboog 

Geertje Hans 
www.geertjehans.nl



Over ‘Pleegouders’
De aanleiding voor het maken van ‘Pleegouders’– u las het al in het 

voorwoord – is het vijfjarig bestaan van Pleegoudersupport Zeeland. 

Vooruit, zes jaar inmiddels; iedere bijdrage aan dit magazine is gedaan 

op vrijwillige basis, en dan duren zaken wel eens wat langer. Maar dat 

is niet belangrijk. Belangrijk is de zorgvuldigheid waarmee gewerkt 

is aan dit magazine. En de bewuste keuze om de veelkleurigheid en 

veelzijdigheid van het pleegouderschap te benadrukken.

Op de Beursvloer Zeeland 2011 vroeg Pleegoudersupport mij of ik wilde meewerken aan 

wat uiteindelijk dit magazine is geworden. Dat wilde ik graag. Het is altijd weer ontzettend 

leuk om samen met anderen een mooi geheel te maken van losse en heel verschillende 

bijdragen. Inhoudelijk was het een kennismaking met een voor mij nieuw terrein. Over 

jeugdzorg heb ik vroeger wel veel geschreven en ik ken één pleegouderfamilie voor wie ik 

veel bewondering heb. Maar de vele ins en outs van de belangeloze zorg die pleegouders 

aan kinderen bieden, waren voor mij onbekend. Mijn bewondering voor die zorg is daarmee 

alleen maar toegenomen. Een goede keuze om de veelzijdigheid ervan in dit magazine te 

benadrukken.

Het openingsartikel geeft blijk van die veelzijdigheid. Rijnie de Witte onderscheidt maar 

liefst twintig competenties en eigenschappen waarover de pleegouder beschikt. Geduld 

hebben, liefde geven, tact en onderhandelingsvaardigheden zijn heel belangrijke compe-

tenties. Tanni Koens vertelt hoe zij met haar cursussen en workshops pleegouders opnieuw 

bewust maakt van hun veelzijdigheid.

Uit de verschillende persoonlijke ervaringen die pleegouders in enkele interviews aan 

Susan van der Beek vertellen, blijkt eveneens het belang van deze vaardigheden. Maar je 

kunt niet van iedere (potentiële) pleegouder verwachten dat hij of zij al deze competenties 

in huis heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat scholing een van de aanbevelingen is 

om pleegouders te ondersteunen. De pleegouders in het artikel van Ondine van der Vleuten 

geven ook andere adviezen, zoals: bied pleegouders voldoende informatie, begeleiding en 

financiële ondersteuning. Ze pleiten voor sneller draaiende ambtelijke molens. Maar zeg-

gen ook: geniet. Geniet van de ontwikkeling van je pleegkind en van de momenten waarop 

die onbekommerd aan het spelen is of bij je op schoot kruipt.

Margriet Baert benadrukt uit eigen ervaring het belang van een back-up gezin.  

Hilbrand Rozema observeert met toenemende verbazing hoe een voormalig pleegkind de 

dupe wordt van de soms ingewikkelde samenwerking van jeugdzorg en pleegzorg. Kan dat 

echt niet anders, vraagt hij zich af? Ook Hans de Win vraagt zich dat af, vanuit een ander 

perspectief. Hij schetst in zijn column een mooi en uitdagend toekomstbeeld.

Maar leest u vooral zelf de verhalen, columns, beschouwingen en meer. En bezie met een 

nieuwe blik het pleegouderschap. Een blik die uiteindelijk gericht is op de toekomst, zoals 

de nabeschouwing van Pim Mesie laat zien. 

Aly Breemhaar,
eindredacteur ‘Pleegouders’
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Je regelt en organiseert. Je hebt eindeloos geduld en 

praat soms de blaren op je tong. Alles in het belang van 

je pleegkind. En je moet overal verstand van hebben. 

Wat moet je allemaal weten als pleegouder? Wat moet 

je kunnen? Een heleboel én een heleboel tegelijk, zo 

blijkt. ‘Dat leer je wel.’ Vier pleegouders aan het woord.



Het ‘functieprofiel’ van de pleegouder

HELMINE POLEIJ IS PLEEGOUDER in Vlissingen. Zoals 
veel pleegouders volgde zij met haar partner Jacoline de Koe bij 
aanvang van het pleegouderschap een introductiecursus.

Enthousiast 

‘Wij volgden de voorloper van de STAP-cursus van Juvent, de 
TOP-cursus van AZZ. Deze cursus was zeer nuttig, want alleen 
ons enthousiasme was onvoldoende. Je redeneert: er zijn zoveel 
kinderen die het nodig hebben en wij hebben de ruimte en de 
kennis om pleegouders te zijn. Ik ben namelijk orthopedagoge 
en Jacoline is predikante. Maar dan blijkt dat je toch niet precies 
weet waar je aan begint. Wij waren bovendien zo enthousiast, 
dat we bij ons eerste pleegkind vroegen om een kind met extra 
problematiek, om een explosief kind. Het mocht van ons geen 
stil type zijn... Wij dachten, dat kunnen we wel aan en dat geeft 
levendigheid in huis. Nou, dat hebben we geweten! Bedplassen, 
extreme woede, afwijzing, hechtingsproblemen. Veel pleegou-
ders zullen dit wel herkennen.’ 

Onderhandelingsvaardigheid
‘Maar die eigenschappen van het kind accepteer je. Want je 
liefde voor het kind overwint alles. Het ergste is de worsteling 

Wat moet je&KENNEN 
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met de instanties, de bureaucratie. Daar 
moet je tegen kunnen en mee om kunnen 
gaan. Daar moet je – zoals dat tegenwoordig 
heet – competent in zijn. Voor mij is daarom 
een belangrijke competentie in het ‘functie-
profiel’ van de pleegouder de vaardigheid in 
onderhandelen en vergaderen met profes-
sionals in de zorg, de jeugdhulpverlening, 
het onderwijs en de gezondheidszorg. De 
samenwerking en – helaas – tegenwerking 
met instanties komt relatief veel meer voor 
met pleegkinderen dan met eigen kinderen. 
Ik vind dat je als pleegouder hiervoor extra 
toegerust moet zijn.’

 Tekst: Rijnie de Witte    Foto’s: Mechteld Jansen


