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VOORWOORD 

 
 

Deze masterproef betekent het sluitstuk van mijn opleiding master sociaal werk. Elk sluitstuk 

vereist een terugblik en een vooruitblik. Als ik nu terugblik op wat ik vijf jaar geleden wilde 

verwezenlijken en de idealen die ik koesterde en nu nog steeds koester, zie ik dat ik nu wat ‘wijzer’ 

en misschien wel iets ‘nuchterder’ ben geworden. Zo heb ik geleerd dat wat voor mij betekenisvol 

en zinvol lijkt, dat niet zozeer voor de andere is of hoeft te zijn. Dat wij, als sociaal werkers ergens 

aan de slag gaan en handelen in situaties die mensen aangaan. Hierbij heb ik geleerd dat het 

belangrijk is om niet zomaar te handelen, maar net die handelingen die je verricht steeds te 

bevragen en te verantwoorden. Kortom, de opleiding Master in het Sociaal Werk heeft mij geen 

‘zekerheden’ gebracht, integendeel, meer twijfels, meer denkwerk en meer reflectie over wat ik 

steeds doe en niet doe. Maar net hierin schuilt ‘de schoonheid’ van onze professie: onzekerheden 

en twijfels laten de ruimte open voor verschillende interpretaties en mogelijkheden en laat hier nét 

de kern van onze opdracht liggen: het creëren van die mogelijkheden zodat mensen zich op hun 

beurt in hun handelingsmogelijkheden verbreed en vergroot voelen. 

Alvorens ik het werkveld kan ‘induiken’ restte mij nog het schrijven en indienen van deze 

masterproef. Het schrijven van deze masterproef kenmerkte zich als een intense, vermoeiende 

maar bovenal leerrijke periode. Met enige trots kan ik ook zeggen dat mijn masterproef mij toeliet 

om het perspectief van biologische ouders, als één van de weinigen, ‘vast te leggen’ en aan de 

buitenwereld te laten horen. 

In de eerste plaats wil ik mijn promotor dr. Lieselot De Wilde bedanken. Zij was degene die mijn 

interesse aanwakkerde voor het onderwerp. Het schrijven van deze masterproef zou immers niet 

mogelijk zijn geweest zonder uw oprechte interesse in mijn onderwerp, de constructieve feedback 

en de uitstekende begeleiding. Ik kon altijd terecht met al mijn vragen en onzekerheden bij u. Tot 

op het laatste moment, zo’n 24u voor de deadline, kon ik steeds rekenen op uw begeleiding en 

motivering. Hiervoor wil ik u ook hartelijk danken. 

Daarnaast wil ik ook al mijn ‘ouders’-respondenten bedanken, ook zonder hen zou deze 

masterproef niet mogelijk geweest zijn. Bedankt om mij te laten binnenkijken in jullie levens want 

zoals uit deze masterproef zal blijken, waren de interviews met de ouders meer dan alleen een 

‘interview’. Het is het verhaal van hun leven en ik voel mij oprecht bevoorrecht dat ik dit mocht 

vastleggen. 
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Ten slotte is er ook nog mijn nabije omgeving. Allereerst wil ik mijn ouders bedanken: Maryam 

Mohammed Abdalla & Abdikarim Said Salem. Zonder hen zou niet enkel deze masterproef 

mogelijk zijn geweest, maar alles in zijn geheel. Het is dankzij mijn ouders dat ik hier vandaag kan 

en mag staan met een afgewerkte masterproef en een diploma. Jullie hebben jullie toevlucht naar 

een onbekend land gezocht en dit alleen maar om ons een betere toekomst te geven. Ik geloof 

dat ik met het behalen van mijn diploma jullie dromen en wensen verwezenlijkt heb. Ook mijn 

lieve tante, mijn tweede ‘mama’, Fatima, een bijzondere dankjewel aan jou. Zonder jouw steun 

en geloof zou ik hier vandaag ook niet staan. In het bijzonder bedank ik graag mijn oom, Fabrizio, 

mijn nummer één supporter. Wat had ik graag gehad dat je deze masterproef naast al je andere 

‘collecties’ of ‘verzamelingen’ van uw ‘Ruwayda-gerief’ kon stellen, zoals je het altijd zei. Ik weet, 

dat je ergens, hierboven, trots meekijkt. Daarnaast verdient mijn vriend, Lazlo, een oprechte 

dankjewel. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun, liefde, begrip en hulp de afgelopen 8 jaar 

en in het bijzonder de voorbije 5 jaar. Zonder al uw naleeswerk zou deze masterproef er 

vandaag niet staan.  

Ten slotte bedank ik graag al mijn lieve vriendinnen voor de mooie en onvergetelijke tijden die 

we samen aan de UGent (en daarbuiten) hebben beleefd. Jullie hebben mijn studententijd 

mooier en leerrijker gemaakt. Enkele van mijn vriendinnen bedank ik graag in het bijzonder: 

lieve Leni, vaak wordt er gezegd dat er in uw studententijd de mooiste vriendschappen ontstaan 

en als ik naar die van ons kijk, kan ik dit alleen maar volmondig beamen. Ook jou wil ik graag 

bedanken, voor de steun, de peptalks, de telefoontjes tijdens het studeren en om mij steeds te 

laten vooruitkijken. Ook bedank ik graag Julie, we zijn samen maar elk apart aan onze dromen 

begonnen en we zijn steeds in elkaar blijven geloven. ‘De masterproef’ vormt voor ons beiden 

het sluitstuk van een boeiende periode en de start van iets ‘onbekends’, maar we zijn er 

helemaal klaar voor! 
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1. INLEIDING 

 

Ouders zijn soms, door verschillende redenen, tijdelijk of langdurig niet in staat om de zorg van 

hun kinderen op zich te nemen (Kruithof, 2008). Het is op dit snijpunt, tussen het private en het 

publieke, dat de overheid een verantwoordelijkheid te vervullen heeft. In een poging tegemoet te 

komen aan de fundamentele behoeften van kinderen die buitenshuis zijn geplaatst, hebben 

overheden verschillende vormen van zorg ontwikkeld, variërend van residentiële zorg tot 

pleegzorg (De Wilde, Devliegere, Vandenbroeck & Vanobbergen, 2019). Door het interveniëren 

in de private sfeer van de gezinnen willen overheden wijzen op het gegeven dat het ouderlijk 

gezag niet langer meer onaantastbaar is en dit in het belang van het kind (Kruithof, 2008). Hoewel 

in Vlaanderen pleegzorg als de beste optie naar voor wordt geschoven wanneer kinderen niet 

langer meer thuis kunnen opgroeien, is de impact van zo’n interventie weliswaar niet te 

onderschatten (Leysen, 2018a). De ouderlijke macht wordt, al dan niet vrijwillig, ingeperkt en deels 

of tijdelijk afgenomen door uithuisplaatsing. Hoewel er uiteraard heel veel ouders zijn die op een 

vrijwillige basis kiezen voor pleegzorg, is het tussenkomen in de ouder-kindrelatie het 

verregaandste waartoe de staat mag en kan gaan (Kruithof, 2013). Concreet betekent deze 

interventie dat er een soort van uitweg geboden wordt aan kinderen die in een thuissituatie leven 

die niet langer wenselijk wordt geacht. Echter, elke uithuisplaatsing laat littekens na en er zijn altijd 

ouders die achterblijven (Leysen, 2018b). 

‘Kind afgepakt? Dan zullen ze het wel verdiend hebben’ (Martin, 2018). Ouders die te maken 

krijgen met uithuisplaatsingen van kinderen, kunnen doorgaans op weinig maatschappelijk begrip 

rekenen. Zo getuigt een moeder van twee dat er zich weinig mensen over haar ontfermden 

(Martin, 2018). Een belangrijk gevolg van het verlies van een kind aan publieke diensten is het 

verdriet dat langdurig en moeilijk los te laten is (Broadhurst & Mason, 2017). Zogenaamd 

‘Disenfranchised grief’ van Doka (1999) gaat over het verdriet dat volgt op het persoonlijk verlies 

van een kind, een verdriet dat niet gemakkelijk zal worden erkend of gelegitimeerd in de 

samenleving. Waar rechters van mening zijn dat een kind best gebaat is bij een permanente 

uithuisplaatsing, verdwijnen de biologische ouders meestal uit het oog van de diensten of 

ondervinden ze moeilijkheden om ondersteuning te vinden voor hun eigen verlies (Broadhurst & 

Mason, 2017). Dit roept vragen op omtrent de rol van biologische ouders gezien de recente 

keuze in pleegzorg om steeds meer en prominenter het belang van het kind centraal te stellen. 
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Pleegzorg wordt gedefinieerd als de zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van 

een dienst voor pleegzorg en tegen een onkostenvergoeding, één of meerdere pleegkinderen 

en/of pleeggasten opvangt. Een pleeggezin neemt tijdelijk de zorg over in samenwerking met de 

biologische ouders of netwerk en hulpverlening (Pleegzorg Vlaanderen, 2018). Belangrijk in deze 

definitie is het tijdelijk karakter en de samenwerking met de biologische ouders die tevens ook het 

grootste verschil met adoptie duidt. Vormt reünificatie met de biologische ouders nog steeds een 

sluitstuk in dit verhaal van gedeelde zorg en ouderschap? 

Zowel bij pleegzorg als adoptie groeit een kind of een volwassene op in een ander gezin dan het 

gezin van herkomst (Pleegzorg Vlaanderen, 2018). Toch zijn er een aantal wezenlijke verschillen 

tussen pleegzorg en adoptie. Pleegzorg betreft een specifieke vorm van hulpverlening binnen de 

integrale jeugdhulpverlening (IJH) en vindt zijn reglementering in het decreet van 29 juni 2012 

houdende de organisatie van pleegzorg (Agentschap Jongerenwelzijn, z.d.). In die zin hebben 

pleegzorgers geen volledige zeggenschap over het kind en worden belangrijke beslissingen 

steeds overlegd met de biologische ouders. De biologische ouders blijven nog steeds de ouders 

van het kind (Scoor Pleegzorg, z.d; Vandenbroeck, 2018). Bij adoptie daarentegen is er sprake 

van overdracht van ouderschap, het kind wordt een juridisch kind (Scoor Pleegzorg, z.d.; De 

Wilde, 2019). Dit betekent dat het kind de achternaam van de adoptieouders krijgt (Pleegzorg 

Oost-Vlaanderen, 2018; Vandenbroeck, 2018). Daarnaast onderhoudt het kind vaak geen contact 

met de biologische ouders bij adoptie (Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 2018; De Wilde, 2019). 

Er gaan echter stemmen op om het tijdelijk karakter van pleegzorg in te perken of in vraag te 

stellen. Het nieuw wetsvoorstel betreffende het mogelijk maken van een gewone adoptie in een 

jeugdhulptraject is één van deze tendensen (Parys, van der Vloet, Sleurs, Jans, Godderis-T’Jonck 

& De Meulemeester, 2018). Dit voorstel vertrekt vanuit de context van kinderen die opgroeien in 

een voorziening of een pleeggezin en bijgevolg nauwelijks of geen contact hebben met hun 

biologische ouders (Parys et al, 2018). Het gaat hier over een groep kinderen die opgroeien in 

een systeem van ‘jeugdhulp’. Een systeem dat enerzijds zijn best doet om betrokken te zijn maar 

anderzijds er niet volledig in slaagt om die afstand weg te werken (Vrijens & Clé, 2017). Een 

jeugdhulpsysteem dat niet voldoet aan de eisen en rechten van een kind op een gewoon 

gezinsleven. Wanneer kinderen opgroeien in een nieuw samengesteld gezin en één van de 

ouders is niet langer meer instaat om voor het kind te zorgen, is er meestal maar niet altijd een 

tweede ouder die de zorg op zich kan nemen: de zogenaamde stiefouderadoptie (Parys et al, 

2018). Echter, wanneer ouders die zich in de jeugdhulpverlening bevinden en niet langer meer in 

staat zijn om die zorgen op zich te nemen, bestaat er momenteel geen juridische omkadering die 



11 
 

andere volwassenen de volle juridische verantwoordelijkheid geeft (Jeugdrecht, 2015). Deze volle 

juridische verantwoordelijkheid kan niet mogelijk gemaakt worden zonder de toestemming van de 

biologische ouders. Kortom, in de praktijk zijn adopties zonder de toestemming van de biologische 

ouders niet mogelijk, de stiefouderadoptie vormt hier een uitzondering bij (Jeugdrecht, 2015). In 

de context van jeugdhulp in Vlaanderen komt gewone adoptie nooit voor (Parys et al, 2018). Het 

is vanuit dit standpunt dat Parys, van der Vloet, Sleurs, Jans, Godderis-T’Jonck & De 

Meulenmeester (2018) pleiten voor het mogelijk maken van een gewone adoptie zonder de 

toestemming van biologische ouders vermits het de positie van het kind in een ander gezin 

duurzamer zou maken. Adoptie kan uiteraard, in sommige gevallen, een oplossing zijn voor alle 

partijen. De vraag komt dan van de jongere zelf in samenspraak met de pleegouders. Het wordt 

echter problematisch wanneer adoptie een module wordt binnen de IJH en er een systematische 

screening gebeurt naar kinderen die adopteerbaar zijn binnen de IJH 

(Kinderrechtencommissariaat, 2018). Dit komt niet alleen door het gegeven dat adoptie en 

jeugdhulp twee systemen zijn, maar ook omdat het uniek karakter van adoptie op die manier dreigt 

te verdwijnen (Kinderrechtencommissariaat, 2018). 

Wanneer er sprake zou zijn van het toegankelijker maken van gewone adoptie voor pleegkinderen 

of kinderen in een jeugdhulpvoorziening, is het uitermate belangrijk om te beseffen dat pleegzorg 

en plaatsing in een jeugdhulpvoorziening maatregelen zijn van de jeugdhulp (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2017). Het gaat in de eerste plaats om kwetsbare kinderen en jongeren die 

toevertrouwd zijn aan pleegzorg, waarvan de ouders door de situatie waarin ze zich bevinden niet 

in staat zijn om ten volle hun taken op zich te nemen. Op die manier dreigt pleegzorg een opstap 

naar adoptie te zijn, terwijl het in werkelijkheid om twee verschillende systemen gaat met een 

andere finaliteit (kinderrechtencommissariaat, 2018). 

De hedendaagse voorkeur voor pleegzorg vertrekt vanuit het gegeven dat kinderen zoveel 

mogelijk in een gezinscontext moeten kunnen opgroeien waar ze zekerheid en stabiliteit kennen 

(Stroobants, 2017; Vanderfaeillie, Damen, Pijnenburg, Van den Bergh & Van Holen, 2014; De 

Wilde, Devliegere, Vandenbroeck & Vanobbergen, 2019; De Maeyer, Vanderfaeillie, 

Vanschoonlandt, Robbrechts & Van Holen, 2013; Leloux-opmeer, Kuiper, Swaab & Scholte, 

2017). De zekerheid op een gezin zou het hechtingsproces van het kind bevorderen. Op die 

manier zou het kansen creëren voor kinderen om zich ergens te wortelen, ergens thuis te horen 

en laat dit nu de belangrijkste reden zijn om het zeggenschap van de biologische ouders te 

ontnemen en te handelen in het belang van het kind (De Wilde, Devlieghere, Vandenbroeck & 

Vanobbergen, 2019). 
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In Vlaanderen is er vooral een tendens waarneembaar waarbij er eerder ingezet wordt op het 

versterken van de rechten van kinderen en pleegzorgers dan de rechten van biologische ouders. 

Dit is eveneens een internationaal fenomeen. Zo wordt in de Verenigde Staten de federale wet 

van Adoptie en Veilige Gezinnen in 1997 beschreven als een verschuiving van familiebehoud naar 

een nadruk op de behoeften aan gezondheid, veiligheid en de zorgcontinuïteit van kinderen 

(Whitt-Woosely & Sprang, 2014). Deze wetgeving geeft de opdracht aan instanties voor 

kinderbescherming en de rechtbanken om de beëindiging van de rechten van ouders te 

bespoedigen, waarbij ouders de kans niet krijgen om hun situaties te verbeteren (Broadhurst & 

Mason, 2017). In Engeland zijn er soortgelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving waarbij 

ondersteuning door meerdere partijen voor adoptie de voorkeur genieten voor baby's en jonge 

kinderen waarbij uithuisplaatsing aangewezen is (Departement for Education, 2013). 

Opeenvolgende hervormingen van de primaire en secundaire adoptiewetgeving, nu 

geconsolideerd door de Children and Families Act 2014, benadrukken eerdere verwijdering en 

plaatsing bij adoptieouders, waarbij kinderen niet in de zorg van hun geboortefamilies of 

uitgebreide familienetwerken kunnen blijven (Broadhurst & Mason, 2017). In Australië heeft het 

meest recente amendement op de zorg- en beschermingswet van kinderen en jongeren ook een 

tijdsschema van 6 maanden ingevoerd voor permanente beslissingen die betrekking hebben op 

baby's (Fernandez, 2014). 

1.1 “Uitgangspunt is legitiem, de weg ernaartoe is problematisch.” 

 
Het nieuwe wetsvoorstel bevindt zich op de doorsnede tussen pleegzorg en adoptie. De 

beweegredenen van de conceptnota om aan elk kind een thuisgevoel en een sense of belonging 

te geven vertrekt vanuit een legitiem en erkend verlangen van kinderen. Wat een thuis is of moet 

zijn, is echter voor elk kind verschillend. De conceptnota hanteert een enge invulling van het 

thuisconcept. Een thuis, althans volgens de conceptnota, is een omgeving waar kinderen in één 

gezin kunnen opgroeien voor een onbepaalde duur. Tal van onderzoeken hebben echter 

uitgewezen dat kinderen in verschillende gezinscontexten kunnen opgroeien, zolang de regeling 

ervan niet continu verandert. Een voorbeeld bij uitstek zijn kinderen van gescheiden ouders die 

zich heen en weer bewegen tussen twee huizen. Deze kinderen groeien niet in één thuis op maar 

in meerdere waarvan ze in beide rust en stabiliteit kunnen vinden. Dit geldt evenzeer voor kinderen 

die op internaat zitten en slechts in het weekend naar huis gaan of kinderen die in pleeggezinnen 

verblijven en om de zoveel tijd hun biologische ouders zien (kinderrechtencommissariaat, 2018). 
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Het kinderrechtencommissariaat (2018) kan zich vinden in de argumenten van de indieners van 

de conceptnota. Gezien de nauwe samenwerking met kinderen en ouders kan het 

kinderrechtencommissariaat beamen dat ook zij met die vragen/verlangen/wensen van kinderen 

geconfronteerd worden die met jeugdhulpverlening in aanraking komen. Toch kunnen ze zich niet 

achter het voorstel vinden om van gewone adoptie een nieuw sluitstuk te maken in het huidige 

integrale jeugdhulplandschap. Door gewone adoptie een plaats te geven binnen de integrale 

jeugdhulp (IJH) wordt er geen weg geopend om kinderen en jongeren in de jeugdzorg een 

thuisgevoel te bezorgen (kinderrechtencommissariaat, 2018). 

Adoptie kan uiteraard, in sommige gevallen, een oplossing zijn voor alle partijen. De vraag komt 

dan van de jongere zelf in samenspraak met de pleegouders. We kunnen besluiten dat de 

doelstelling en missie van de jeugdhulp bestaat uit het tegemoet komen aan de behoeften en 

vragen van de kinderen, jongeren en hun ouders, het beantwoorden van die hulpvragen op zo’n 

flexibel mogelijke manier, het aanbieden van zorg en hulp op maat van de minderjarigen en de 

ouders en ten slotte vormt het aangaan van een samenwerking en een engagement de rode draad 

doorheen deze vorm van hulpverlening (kinderrechtencommissariaat, 2018). 

Het kinderrechtencommissariaat (2018) geeft ook aan dat de ouders en minderjarigen een 

centrale en belangrijke rol krijgen waarbij subsidiariteit het uitgangspunt vormt binnen de 

hulpverlening. Concreet betekent dit dat kinderen in de jeugdhulp altijd thuis zouden moeten 

kunnen opgroeien wanneer ambulante hulp het verschil kan maken. Dit kan waargemaakt worden 

door het aanbieden van gezinsondersteuning. Wanneer dit niet mogelijk is, moet er ingezet 

worden op pleegzorg als eerste optie in het geval van uithuisplaatsing (Pleegzorg Vlaanderen, 

2018; Stroobants & Van den Buel, 2017). 

Overheden kampen ook vandaag met de vraag op welke manier een samenleving het best kan 

omgaan met kinderen die om verschillende redenen uit huis dienen geplaatst te worden en hoe 

ze die zorg voor hen kunnen organiseren (Kahan, 1967; Scholte, 1997; Colton & Hellinckx, 1994, 

Leloux-Opmeer et al, 2017; Rietveld-van Wingerden, 2017). In theorie kan er gesteld worden dat 

pleegzorg altijd al als de meest ‘ideale vorm’ van uithuisplaatsing aanschouwd werd. Dit is niet 

altijd zo geweest. In de 19e en 20e eeuw eindigden heel wat kinderen in residentiële 

voorzieningen, grotendeels als gevolg van een afwezig wettelijk kader omtrent pleegzorg en de 

slechte matching tussen pleegkinderen en pleegouders. Als gevolg hiervan bleven residentiële 

voorzieningen groeien tot op het einde van de jaren ’60 (De Wilde, in press). Het is pas doorheen 

de jaren ’80 en ’90 dat pleegzorg een prominente rol begon te spelen bij kinderen die nood hadden 
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aan uithuisplaatsing. Vanaf midden jaren ’90 kunnen we spreken van een onafgebroken voorkeur 

voor pleegzorg, zowel nationaal als internationaal (De Wilde, in press). In het algemeen wordt er 

aangenomen dat pleegzorg meer in lijn is met het ‘gewone’ gezinsleven. De karakteristieken van 

het ‘gewone’ gezinsleven zoals liefde, warmte, sterke hechting, ouderlijke figuren en een sterke 

garantie voor stabiliteit en continuïteit van zorg zijn aanwezig binnen deze vorm van tijdelijke 

overname van zorg (De Maeyer, Vandefaeillie, Vanschoonlandt, Robberechts & Van Holen, 2013 

; Leysen, 2018). 

 
De keuze voor pleeggezinnen wordt internationaal verdedigd als een beter alternatief voor 

residentiele voorzieningen en dit vanuit het perspectief van de rechten van het kind (Pleegzorg 

Vlaanderen, 2018). Hoewel er gebrek aan onderzoek is die aantoont dat pleegzorg niet dezelfde 

problemen heeft als residentiële zorg, is de laatste jaren toch een groeiende tendens 

waarneembaar binnen pleegzorg. In 2017 is het aantal kinderen in pleegzorg gestegen met 9% 

in Vlaanderen. Deze stijging is eveneens terug te vinden bij het aantal gezinnen die zich als 

pleeggezin ter beschikking stellen (registratierapport, 2017). Eind 2017 stelden zich maar liefst 

5181 gezinnen zich vrijwillig ter beschikking, dit is een stijging van 8%. Deze evolutie naar een 

duidelijke keuze voor pleeggezinnen wordt vooral internationaal verdedigd als een beter 

alternatief voor residentiële zorg, omdat het meer beschouwd wordt als ‘in het belang van het 

kind', ervan uitgaande dat pleegzorg een stabiele, vervangende plaatsing van ouderlijke zorg biedt 

en voldoet aan de behoeften van het recht van het kind op ouders en een gezin (De Wilde, 

Vanobbergen, Vandenbroeck & Devlieghere, 2019). 

Het 'belang van het kind' wordt op deze manier gebruikt voor het legitimeren van allerlei 

interventies met betrekking tot uithuisplaatsingen (De Wilde, in press). Deze interventies worden 

gemedieerd door middel van de rechten van het kind dat als leidend principe fungeert. De 

verschillende nationale kinderwetten aan het begin van de twintigste eeuw - ‘de eeuw van het 

kind’ - wezen erop dat 'de belangen van het kind' een belangrijke toetssteen vormde in deze 

beslissingen (Kruithof, 2008). Dit heeft als gevolg dat de kinderwetten de koppeling mogelijk 

maken tussen recht en hulp. Aldus werden er de afgelopen jaren een aantal beslissingen 

genomen in ‘het belang van het kind’. Het voorbije jaar werd een verlenging van pleegzorg tot 25 

jaar mogelijk gemaakt. Dit heeft als doel om de minimumleeftijd waarop pleegkinderen en 

pleeggasten het huis verlaten te verhogen. Een aangehaald argument, die tevens als het grote 

voordeel wordt gezien voor deze langdurige plaatsing, is dat het voor rust kan zorgen bij de 

pleegkinderen/pleeggasten, ouders en pleegouders. De mogelijkheid voor een kind om zich te 
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wortelen in een gezin vormt een cruciaal aspect, zeker wanneer een terugkeer naar huis niet 

gewenst is (Huyhebaert, 2017). 

 
Er is niet enkel een tendens waarneembaar in het versterken van de rechten van de kinderen, 

maar ook de rechten van de pleegouders krijgen steeds meer een plaats. Sedert 2017 is er een 

wettelijke regeling die het mogelijk maakt dat pleegouders alledaagse beslissingen kunnen nemen 

voor een pleegkind en/of kunnen optreden in situaties waarbij dringende medische zorg vereist is. 

Met dit statuut kunnen pleegouders meer fundamentele beslissingen nemen omtrent de 

opvoeding van een pleegkind. Daarnaast krijgen de pleegouders het recht om contact te 

onderhouden met hun pleegkinderen wanneer deze al meer dan een jaar deel uitmaakten van het 

gezin (Nicolaï, Maes & Berghmans, 2018). 

 
We kunnen besluiten dat er vooral een focus ligt op het kind en de continuïteit van zijn zorg. 

Enerzijds heeft een kinderrechtenkader een sterk mobiliserend effect op de hulpbronnen voor 

kinderen. Anderzijds zien we dat er veel minder mobiliserend draagvlak is voor de ouders in 

kwestie (Formysn et al, 2017). Door het isoleren van de kinderen binnen het rechtenkader wordt 

ervoor gezorgd dat alle structurele elementen van bij die biologische ouders worden weggeknipt. 

Uit onderzoek kunnen we concluderen dat er vaak geïntervenieerd wordt ten aanzien van 

gezinnen in armoede (Roose & Bouverne-De Bie, 2010). In essentie gaat dat om de aloude 

discussie over wie wel of niet de deserving parents zijn. De deserving parents zijn de ouders die 

de kansen die ze krijgen wel ten volle benutten. Ze verdienen met andere woorden de 

ondersteuning die hen geboden wordt. De undeserving parents daarentegen zijn de ouders die 

op de eerste plaats niet voldoen aan de verwachtingen die gesteld worden binnen de 

samenleving. Daarbovenop maken ze onvoldoende gebruik van de ondersteuning die hen 

geboden wordt. Dit is eveneens een discours die heel hard doorsijpelt in het pleegzorgdebat. Op 

die manier wordt vaak een stereotiep beeld van arme ouders geschetst waarbij er bevestigd wordt 

dat arme ouders doorgaans slechte opvoedingskeuzes maken (Vanobbergen, 2017). Pleegzorg 

wordt zo al te gemakkelijk gereduceerd tot een specifieke vorm van hulpverlening voor een 

selectieve groep van ouders uit lagere sociale klassen die nood zouden hebben aan een 

heropvoedingsbeleid (Reynaert & Nachtergaele, 2015). Aldus lijkt er de afgelopen jaren, 

processueel, minder terughoudendheid te bestaan om machteloze ouders met zachte of harde 

overheidsdwang herop te voeden (Kruithof, 2008). 
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Derhalve betekent het versterken van de rechten van de kinderen al snel een inperking van de 

rechten van de biologische ouders (De Wilde, 2018). ‘Het belang van het kind’ is bijgevolg een 

concept dat tegelijkertijd niets en alles dekt. De laatste decennia hebben we te maken met een 

duidelijke verschuiving van klemtoon binnen pleegzorg. Waar voordien het behouden van 

contacten met het gezin en inzetten op de reünificatie met de biologische ouders het sluitstuk 

vormden, wordt er vandaag vooral geopteerd om in te zetten op de veiligheid en zorgcontinuïteit 

van de kinderen te garanderen. Op die manier krijgen we, binnen de hulpverlening, een eenzijdige 

focus op kinderen. Zo kent men in Nederland een meer doorgedreven focus op de rechten van 

het kind, waarbij men het samengaan van het perspectief van de ouders en het perspectief van 

de kinderen stilaan verlaten heeft. Concreet betekent het hanteren van een kinderrechtenbril een 

hefboom voor kinderen maar tegelijkertijd krijgen we een perspectief waarbij de ouders uit het oog 

worden verloren (De Wilde, 2018). De opvattingen van de betrokken ouders zijn historisch vaak 

verwaarloosd, vanwege het feit dat de ouders vaak worden gepresenteerd als 'slechte ouders' 

omdat er een tendens was om zich uitsluitend te richten op het perspectief van het kind (De Wilde, 

in press). Zo’n beleid kan echter perverse effecten genereren die een weerslag kunnen hebben 

op het breder sociaal beleid waardoor de context van de ouders losgekoppeld wordt van de 

context van de kinderen (Roets et al, 2014). Daarnaast wordt vandaag, in verschillende Europese 

landen, de welvaartsstaat uitgefaseerd en vervangen door een steeds grotere nadruk op de 

individuele verantwoordelijkheid van burgers, die de structurele ongelijkheden maskeert. In deze 

geest zijn er tekenen van een hernieuwd burgerlijk offensief jegens ouders in sociaal kwetsbare 

situaties, vaak ondersteund door het argument dat dit in het belang van het kind is. Dit resulteert 

in een soort pleegzorg waarbij de rechten van kinderen lijken te worden gebruikt om de rechten 

van de biologische ouders uit te sluiten (De Wilde, in press). 

 
Centraal in dit onderzoek staat dan ook de vraag naar de betekenis, de rol, en positie van de 

biologische ouders in de verschuiving naar een tendens in het belang van het kind, in de context 

van uithuisplaatsing. Concreet poogt deze masterproef een antwoord te bieden op de volgende 

deelvragen: 

(1) “Wat kan een mogelijke (nieuwe) rol zijn voor biologische ouders in het herdefiniëren van 

het ouderschap binnen pleegzorg?” 

(2) “Wat is de betekenis van reunification voor biologische ouders in pleegzorgpraktijken?” 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 De leefwereld van gezinnen: hun omgeving als uitgangspunt 

2.1.1 Het gezin als primair opvoedingsmilieu 

 

Ouders of, al naar gelang de situatie, de wettige voogden zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 

en de ontwikkeling van het kind (IVRK, 1989). De overheid dient de omstandigheden te creëren 

zodanig dat het haalbaar is voor de ouders om de opvoeding van hun kinderen te realiseren. 

Opvoeding gaat immers over een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen de private en 

de publieke sfeer. Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van hun kinderen maar 

tegelijkertijd draagt ook de samenleving de verantwoordelijkheid om enerzijds de voorwaarden te 

creëren opdat kinderen en jongeren kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen en anderzijds 

zodat de betrokken opvoedingsverantwoordelijken hun engagement kunnen waarmaken ten 

aanzien van hun kinderen en de samenleving (De Mulder, Groenez, Vandenbroeck, 

Vandenbroucke & Verduyckt, z.d). Om die redenen hebben kinderen steeds het recht om samen 

met hun ouders te leven en op te groeien. Als de ouders de opvoeding niet of onvoldoende kunnen 

dragen, moet er hulp of passende bijstand en bescherming verleend worden door de overheid 

(Kruithof, 2008). Het belang van het kind vormt hierbij hun allereerste en allerbelangrijkste zorg 

(Kalverboer; 2014; IVRK, 1989). Dit kan de overheid doen door sterk in te zetten op diverse 

vormen van preventieve gezinsondersteuning gaande van voorlichting, vorming of training (Van 

den Bruel & Stroobants, 2016). Het IVRK situeert hierbij de overheid op een tweede plaats 

wanneer het aankomt op de opvoeding en zorg van kinderen (Kruithof, 2008; IVRK, 1989; Van 

den Bruel & Stroobants, 2016). De overheid mag alleen interveniëren tussen ouders en kinderen 

wanneer de ouders niet handelen in het belang van het kind of wanneer blijkt dat ouders niet in 

staat zijn om de opvoeding van hun kinderen op zich te nemen (Kruithof, 2008). Of althans 

wanneer het door anderen zo geoordeeld wordt. 

Historisch kan er aangetoond worden dat de nadruk op de ouders als eerste 

opvoedingsverantwoordelijken tevens eerder een nadruk legt op de ouderlijke individuele 

verantwoordelijkheid dan op de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen gezin en 

samenleving (Vandenbroecke, 2019). Het gevaar van zo’n individualistische kijk op opvoeding is 

dat ouders als slechte ouders worden bestempeld. ‘Slechte’ ouders zijn dan ouders die zich 

moeten aanpassen of worden aangepast aan de voorgeschreven dominante discoursen over wat 

nu een ‘goed gezin’ is of zou moeten zijn (Roose, Reynaert & Bouverne-De Bie, 2010; 
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Vandenbroeck, 2018). Vaak worden echter de condities waarin dat de ouders die opvoeding 

moeten waarmaken uit het oog verloren of buiten beschouwen gelaten (Vandenbroeck, 2018). 

Kortom, het gezin als primair opvoedingsmilieu houdt ook een kritische analyse in van hoe dit 

primair opvoedingsmilieu geconstrueerd wordt in relatie tot de andere, secundaire of tertiaire 

opvoedingsmilieus, hoe de constructie tussen “publieke” en “private” al dan niet begrepen wordt 

en hoe die relatie nu net vormt krijgt (Vandenbroeck, 2018). Het zijn vaak atypische gezinnen (de 

grootte van het gezin, het gezinstype,…) die een significant hogere kans hebben op een maatregel 

binnen de bijzondere jeugdzorg (De Bie, Rosseel, Impens, Visscher, Willems & Delens-Ravier, 

2010). Volgens artikel 3 van het IVRK is het belang van het kind een van de belangrijkste zaken. 

Meestal, hoewel niet altijd spelen de ouders een belangrijke rol bij de bescherming van de 

kinderrechten, wat ook erkend wordt door het IVRK. Het algemene doel van het IVRK is niet om 

een beeld van kinderen te creëren als individuen die gescheiden zijn van hun families. Integendeel 

volgens het IVRK zijn zorgzame gezinsomgevingen het meest geschikt om kinderrechten te 

bevorderen. Op die manier wordt de kernrol van de biologische ouders in de opvoeding van hun 

kinderen en de vitale rol die staten spelen bij het bieden van passende ondersteuning benadrukt 

(Sandbaek, 2017). Dit betekent concreet dat de kernrol van de biologische ouders onder druk 

komt te staan in situaties van uithuisplaatsing. 

2.1.2 De notie interventie 

Voor 1912 was het tussenkomen in de private sfeer van het gezin een zeer uitzonderlijk gebeuren. 

De opvoeding van de kinderen was tot dan een private aangelegenheid en een zaak van de 

ouders. In het stelsel van de jeugdbescherming wordt het wel een publieke aangelegenheid 

(Roose, 2016). Er wordt geïntervenieerd vanuit een logica van expertise: wij als professionals 

weten wat goed is en we moeten dit aanleren aan de ouders. Als sociaal werkers komen we 

bijgevolg in de jeugdhulp en jeugdbescherming tussen in leefsituaties van mensen op 

verschillende gronden. Dit wordt gedaan voor situaties die verontrustend (VOS) of 

normoverschrijdend (MOF) worden geacht. De vraag voor tussenkomst kan zowel van de ouders 

en/of de kinderen komen of door een derde gemeld worden. Deze tussenkomsten zijn 

gemandateerd of gefinancierd door de overheid (Roose, 2016). Concreet betekent dit dat de 

opvoeding en ontwikkeling van kinderen niet langer meer gezien wordt als private zaak maar als 

een publieke aangelegenheid. Het interveniëren in de private sfeer van het gezin verwijst naar 

een bepaalde opvatting over opvoeding die in de late middeleeuwen ontstaan is en samenhangt 

met de ontwikkeling van de stedelijke burgerij (De Vos, 2016). Hierbij wordt er een paradox 
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gevestigd, namelijk dat opvoeding als private aangelegenheid ook een publieke functie heeft: de 

productie van geïntegreerde burgers. Het (beter) opvoeden van de kinderen in de huiselijke 

kringen leidt tot goede burgers die later kunnen functioneren in de samenleving. 

De notie interventie wijst logischerwijs op het constructivistische element in het pedagogisch 

handelen. Hiermee wordt er bedoeld dat er altijd meerdere definities mogelijk zijn van situaties en 

de wijze waarop professionals elementen in die situaties definiëren heeft een belangrijke impact 

op het verdere verloop van ervan. De notie interventie betekent ook dat pedagogisch handelen 

de situaties in verschillende richtingen kan sturen die mogelijks, maar niet noodzakelijk, positief 

zijn. 

2.1.3 Uithuisplaatsing 

Kinderen en jongeren groeien bij voorkeur op in hun eigen gezinssituatie (Van den Bruel & 

Stroobants, 2016; Bartelink, ten Berge & van Vianen, 2017). Echter, soms kan de veiligheid en de 

gezonde ontwikkeling van een kind bedreigd worden door ongunstige kinder- of 

familieomstandigheden of beide (Vanschoonlandt, Vanderfaille, Van Holen, De Maeyer & 

Robbrechts, 2013; Bhatti-Sinclair & Sutcliffe, 2012). De Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp 

en jeugdbescherming (2017) voorziet ook in een aantal aanbevelingen en één van die 

aanbevelingen is om uithuisplaatsing te voorkomen en in te zetten op ambulante interventies. In 

zo’n situatie wordt er in de eerste plaats een hulpverlener ingeschakeld om in de thuissituatie te 

helpen en tussen te komen (Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming; 2017). 

Het voorkomen van uithuisplaatsing is tevens een belangrijke doelstelling vanuit de Internationale 

Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van Kinderen (VN, 2010). Onder de algemene beginselen en 

perspectieven wordt het volgende gesteld: 

“Aangezien het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt en de natuurlijke omgeving voor 

de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van kinderen is, moeten alle inspanningen er in 

de eerste plaats op gericht zijn dat het kind onder de zorg van zijn/haar ouders kan blijven of 

worden teruggebracht of, in voorkomend geval, onder die van naaste familieleden. De staat 

moet waarborgen dat gezinnen toegang hebben tot ondersteuning bij hun zorgtaken.” (VN, 

2010) 

Wanneer interne ondersteuningsdiensten dergelijke risicovolle omstandigheden niet effectief 

kunnen oplossen, overwegen deskundigen het kind eerst (24 uur) buitenshuis te plaatsen waarbij 

uithuisplaatsing als een nuttige alternatieve strategie gezien wordt tot de thuissituatie zich 

gestabiliseerd heeft (Vanschoonlandt et al, 2013; Bhatti-Sinclair & Sutcliffe, 2012). Een 
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uithuisplaatsing wordt als optie naar voorgeschoven wanneer het blijkt dat er een disbalans is 

ontstaan tussen de opvoedings- en ontwikkelingsnoden van kinderen en de 

opvoedingscapaciteiten van de ouders (Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en 

jeugdbescherming; 2017). Een uithuisplaatsing is een erg ingrijpende en niet te onderschatten 

maatregel. Dit zowel voor het kind als voor de ouders (Leysen, 2018). Het gaat regelrecht in 

tegen het basisrecht van de ouders en kinderen om samen te leven en samen op te groeien 

(Stroobants, 2017). Omwille van deze redenen vereist een uithuisplaatsing een grondige en een 

zorgvuldige besluitvorming. 

2.1.4 Besluitvorming inzake uithuisplaatsing 

Vanderfaeillie, Pijnenburg, Damen & Van Holen (2015) spreken in die zin over een dynamische 

besluitvorming. Dit houdt in dat er niet alleen nood is aan informatie over de beginsituatie maar 

ook over de historiek van het probleem, over de hulpverlening die al reeds verleend is in het 

verleden en over de toekomstige situatie. Wat is het uiteindelijke doel en hoe kan dan mogelijk 

gemaakt worden? Indien het doel van de uithuisplaatsing bestaat uit het bieden van een veilige 

omgeving aan het kind in afwachting van een hereniging is het belangrijk om het gezin te 

begeleiden in functie van en met het vooruitzicht op een terugplaatsing. Wanneer men uiteindelijk 

de keuze maakt dat een terugkeer wenselijk is moet er nagegaan worden of de ouder 

daadwerkelijk de opvoeding opnieuw kan opnemen (Van den Buel & Stroobants, 2016). 

Uithuisplaatsing is een ingrijpende jeugdhulpmaatregel voor zowel het kind, de ouders en de 

samenleving en vereist daarom de inbreng van bijkomende zekerheden of garanties. Allereest 

wordt de beslissing in een team genomen. Belangrijk bij deze bespreking is de afweging van de 

verschillende alternatieven en het plaatsen van de pro’s en de contra’s tegenover elkaar. De 

betrokkenen moeten voldoende bemiddelings- en bijstandsmogelijkheden gegeven worden opdat 

ieders belangen en rechten gerespecteerd worden. Ten derde wordt er gepleit voor het betrekken 

van een onafhankelijke derde die niet onmiddellijk betrokken is bij de hulpverlening maar wel 

vanop afstand het traject opvolgt en mee vorm geeft en eveneens toekijkt op de continuïteit van 

de zorg. Het gaat hier om een onafhankelijke partij die kan ondersteunen of soms zelf kan 

overnemen waar het moeilijk loopt. Een partij die kan inschatten in welke mate de nodige stappen 

al reeds ondernomen zijn of in welke mate geplande stappen in het traject voorzien worden. Deze 

onafhankelijke derde maakt best tijdig zijn intrede. Zeker wanneer het over jonge kinderen gaat 

wordt de rol van deze derde benadrukt in het traject. Het betreft een ‘wakend oog’ omwille van de 

ingrijpendheid van de beslissing inzake uithuisplaatsing (Van den Buel & Stroobants, 2016). 
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Eens er tot uithuisplaatsing is beslist doet zich de vraag voor over welke vorm van uithuisplaatsing 

het meest aangewezen is en welke dat er mogelijk zijn (Bartelink, ten Berge & van Vianen; 2017; 

Van den Buel & Stroobants, 2016). In Vlaanderen wordt er een klassieke indeling gemaakt tussen 

pleegzorg en residentiele voorzieningen. Beide met sterktes en zwaktes en met heel wat 

differentiatiemogelijkheden. Toch is er in de Vlaamse context een uitgesproken voorkeur voor één 

van de twee hulpverleningsvormen (De Maeyer, Vanderfaille, Vanschoonlandt, Robbrechs & Van 

Holen, 2013). 

2.2 Pleegzorg 

2.2.1 Een terugblik op de geschiedenis: het ontstaan van een georganiseerde vorm 

van pleegzorg 

De vragen over hoe kinderen die uit huis dienen geplaatst te worden, het best opgevangen worden 

en welke vervangopvoeding het beste is voor kinderen die niet langer bij de eigen ouders kunnen 

verblijven blijft tot op vandaag dezelfde, alleen de antwoorden die de samenleving geeft zijn 

onderworpen aan verandering (Vandenbroeck, 2018). In de negentiende eeuw was het lot van 

kinderen die niet langer konden opgroeien bij hun ouders, al vooraf bepaald. Zo kreeg een deel 

van de kinderen een bestemming in een weeshuis en een ander deel van de kinderen werden 

uitbesteed bij gezinnen op het platteland. Daar wachtte hen een hard leven waar ze dienden te 

werken in een bedrijf of te helpen in het huishouden. Slechts een klein deel van de kinderen werd 

bespaard van dit erbarmelijke leven. Ze hadden het geluk van geplaatst te worden in een 

pleeggezin. De opname– en beleidsplaatsing van deze kinderen is moeilijk te achterhalen 

(Vandenbroeck, 2018). Waarom het ene kind in een weeshuis terecht kwam en het andere in een 

pleeggezin heeft niet zo zeer te maken met gefundeerde argumenten (van Lieshout, 2016). 

In België was men dus van oudsher vertrouwd met pleegzorg wat in het begin een caritatief 

initiatief was en georganiseerd of gereglementeerd werd door de plaatselijke armenzorg 

(Lepoutre, 2012). Uiteindelijke werd er in 1868 bericht over de positieve ontwikkelingen van deze 

kinderen wat reeds te danken was aan de selectie van de pleegouders, de kostenregeling en de 

controle en de begeleiding (van Lieshout, 2016). Hoe goed ook de bekommernissen waren van 

de kinderbeschermers en hun inrichtingen, een gesticht kon het gezinsleven niet evenaren 

(Kruithof, 2008). De predikant Scheltema beschouwde de tehuizen als “de doodskisten der 

levenden” en verkoos radicaal ‘gezinsverpleging’, waarbij een vaderlijke en moederlijke leiding 

was, boven het ‘gesticht’ (van Lieshout, 2016; Vandenbroeck, 2018). 
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Vanuit overheidszijde was er tot op het einde van de 19e eeuw weinig maatschappelijke 

belangstelling voor verwaarloosde kinderen en hun ‘verwaarlozende’ ouders (Kruifhof, 2008; 

Lepoutre, 2012). De zorgen omtrent de opvoedkundige vaardigheden van de ouders groeide in 

de loop van de negentiende eeuw. De stijging van het aantal kinderen in de lagere scholen legde 

bloot wat er zich achter de gesloten deuren van gezinnen afspeelden: onverzorgdheid, slechte 

opvoeding en slecht gevoed. Verwaarlozing werd een sleutelbegrip bij het stellen van een 

‘diagnose’. Dit ging gepaard met het idealiseren van het gezinsleven in de politieke kringen en 

hoe een gezin er zou moeten uitzien. Het waren bijgevolg de ouders die hun opvoedkundige taken 

niet aankonden. Hun tekortkomingen op opvoedkundig vlak werk gezien als de oorzaak van alle 

kinderleed en van de overlast die veroorzaakt werd door diezelfde kinderen ten aanzien van de 

samenleving (Lepoutre, 2012; Kruithof, 2008; Vandenbroeck, 2018). Het absolute recht van de 

ouders om hun kinderen op te voeden bleek een groot obstakel bij het aanpakken van 

jeugdcriminaliteit. Er bestond een grote bezorgdheid omtrent het opvoedende vermogen van de 

ouders en er was met andere woorden nood aan overheidsbemoeienis in geval van “mislukte 

opvoeding” (Vandenbroeck, 2018). Dit vooral ten aanzien van ouders die arm waren. De keuze 

tussen een gezin en een instelling bleef dan ook doorheen de twintigste eeuw voorwerp van 

onderwerp, vooral voor de hulpbehoevende kinderen die voor een korte of een lange tijd werden 

gescheiden van hun ouders (Vandenbroeck, 2018; van Lieshout, 2016). Steeds meer werd het 

ideale opvoedingsmilieu voor kinderen gezinnen binnen een gezins– en schoolcontext gesitueerd. 

Door de angst op de verstichting van het kind, klonken de kritieken jegens de bestaande 

residentiële zorg almaar luider en luider. Het debat of en hoe kinderen uit hun thuissituatie moeten 

worden gehaald, is opgelaaid als gevolg van een groeiend aantal volwassenen dat getuigden van 

ervaringen met fysiek, seksueel en emotioneel misbruik wanneer zij in een dergelijke residentiele 

voorziening verbleven. Residentiële voorzieningen verdronken uiteindelijk in de vloed van 

beschuldigingen en zorgen, wat leidde tot een onophoudelijke toename van de hoeveelheid 

pleegplaatsingen in de Westerse wereld (De Wilde, in press). 

2.2.2 Lange geschiedenis in pleegzorg 

Zoals de geschiedenis aantoont kent Vlaanderen een lange traditie van pleegzorg voor verlaten 

kinderen, weeskinderen en daklozen (Grietens, 2007). In 1912 verschenen de eerste 

kinderbeschermingswetten in België. Deze beweging omtrent de bescherming van het kind 

ontwikkelde zich over heel Europa en de Verenigde Staten en is tevens merkbaar in de nieuwe 

wetbepalingen ter bescherming van kinderen waaronder het verbod op kinderarbeid (1889) en de 
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wet op de leerplicht (1914) (Vandenbroeck, 2018). Dit was een mijlpaal, aangezien pleeggezinnen 

nu een gelegaliseerde en officiële manier werden om kinderen en ouders met problemen te 

helpen. Pleegzorg stond destijds onder het beschermheerschap van rijke mensen uit de 

bourgeoisie. Commissies werden geïnstalleerd om stages te coördineren en op te volgen. Er werd 

een financiële bijdrage aan de pleegouders gegeven. Het aantal kinderen in pleeggezinnen 

groeide. Na de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw een sterke toename van het aantal kinderen 

in pleeggezinnen (wezen, in de steek gelaten kinderen, vluchtelingen) (Vandenbroeck, 2018). De 

comités werden geleidelijk vervangen door pleegzorgdiensten, de eerste dienst werd in 1953 in 

Brussel opgericht. In 1965 werden de kinderbeschermingswetten vernieuwd en dus werd de 

pleegzorg verder geprofessionaliseerd. De eerste pleegzorgdienst werd in 1973 gesubsidieerd. In 

de tussentijd werd pleegzorg geleidelijk aan een alternatief voor residentiële zorg. De wetten voor 

kinderbescherming werden in 1981 verfijnd en sinds die tijd begon de federale overheid de staat 

te hervormen. De eerste Vlaamse regering (en later het parlement) werd gevormd en het welzijn 

werd een 'communautaire aangelegenheid'. Vlaanderen volgde de internationale trend van 

deïnstitutionalisering en het aantal kinderen in pleeggezinnen groeide, terwijl het aantal kinderen 

in de thuiszorg van jaar tot jaar daalde. Pleegzorgdiensten werden meer geprofessionaliseerd en 

konden meer aandacht besteden aan de selectie van kandidaat-pleegouders, de follow-up van 

pleegzorgplaatsingen en het 'pedagogisch project' van pleeggezinnen (Grietens, 2007; De Wilde 

et al, 2019; Vandenbroeck, 2018; van Lieshout, 2016). 

Tot op heden worstelen overheden met de vraag hoe een samenleving het best omgaat met 

kinderen, jongeren die om verschillende redenen uit huis moeten worden geplaatst en hoe het de 

zorg kan organiseren (De Wilde, Devliegere, Vandenbroeck & Vanobbergen, 2019; Agora, 2017). 

Bij het rechtvaardigen of het vermijden van een uithuisplaatsing wordt het 'belang van het kind'- 

beginsel door veel regeringen naar voren gebracht en is daarom ook sterk ingebed in nationale 

en internationale richtlijnen met betrekking tot residentiele zorg. Het gaat echter om een term die 

doorheen de jaren verschillende invullingen gekregen heeft en voor een stuk meebepaald hoe 

(snel) er geïntervenieerd wordt in het gezin (Kuithof, 2008; De Wilde, Devliegere, Vandenbroeck 

& Vanobbergen, 2019; Levering & Kinneging, 2007). 

2.2.3 Pleegzorg in Vlaanderen 

Pleegzorg kan een actueel antwoord zijn voor kwetsbare of gekwetste kinderen, jongeren en 

volwassenen die door een samenloop van omstandigheden niet langer meer thuis kunnen wonen 

(Lepoutre, 2012; De Maeyer, Vanderfaeillie, Vanschoonlandt, Robberechts & Van Holen, 2013; 
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Kapp & Vela, 2003; Leloux-Opmeer, Kuiper, Swaab & Scholte, 2017; De Wilde et al 2019). Het 

gaat om een bijzondere combinatie van kinderen en volwassen die een warm nest verdienen, de 

vrijwillige en toegewijde inzet van de pleegzorgers en ten slotte het op proef gestelde gezinsmilieu 

en ouderschap van de biologische ouders. Pleegzorg is aldus een vorm van 

vermaatschappelijking van de zorg. Een gezin neemt, vrijwillig, het engagement op om voor een 

korte of lange tijd voor kinderen, jongeren of volwassenen, die tijdelijk niet in hun gezin van 

herkomst kunnen of mogen blijven, op te vangen (Vandenbroeck, 2018, Pleegzorg Vlaanderen, 

2018, Agentschap Jongerenwelzijn, z.d & Lepoutre, 2012). Deze vorm van hulp doet pas zijn 

intrede wanneer blijkt dat het voor het kind, de jongeren of volwassenen een passende oplossing 

is en gedurende die opvangperiode worden zowel het kind(eren), de ouders en de pleegzorgers 

begeleid door een begeleider verbonden aan een pleegzorgdienst (Vandenbroeck, 2018; 

Pleegzorg Vlaanderen, 2018). Pleegzorg Vlaanderen richt zich op vier te onderscheiden 

doelgroepen. Allereerst heb je de kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar, volwassenen met een 

beperking en/of psychische kwetsbaarheid en ten slotte kunnen ook niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen of vluchtelingengezinnen terecht bij pleegzorg (Vanderfaeillie et al, 2012). Zowel bij 

pleegzorg en adoptie groeit het kind op in een ander gezin dan het gezin van herkomst. Toch zijn 

er wezenlijke verschillen tussen adoptie en pleegzorg in Vlaanderen (Pleegzorg Vlaanderen, 

2018). Waar adoptie voor altijd is, heeft pleegzorg een tijdelijk karakter. Bij adoptie is er ook sprake 

van het verbreken van alle juridische en feitelijke banden met het gezin van oorsprong. Bij adoptie 

neemt het kind de achternaam aan van de ouders en krijgen de adoptieouders het volledig 

ouderlijk gezag toegewezen. Bij pleegzorg daarentegen wordt het ouderlijk contact als een 

vlampunt gezien in het behouden en herstellen van de relaties in het oorspronkelijk gezinsmilieu 

(Kiraly & Humphreys, 2012). Pleegouders worden met andere woorden nooit volledig ouders van 

het kind. Ze blijven het ouderschap delen met het gezin van het kind en wanneer de situatie in het 

gezin zich gestabiliseerd heeft, wordt er gewerkt aan een terugkeer naar huis (Vandenbroeck, 

2018). 

2.2.4 Vrijwillige pleegzorg: hoe vrijwillig is vrijwillige pleegzorg? 

Bij pleegzorg staan er twee besluitvormingen centraal: vrijwillige of buitengerechtelijke en 

gedwongen of gerechtelijke pleegzorg. Dit betekent dat pleegzorg vanuit twee verschillende 

kaders vertrekt om hulpverlening mogelijk te maken. Bij een vrijwillige pleegzorg staan de ouders 

achter de plaatsing van het kind in een pleeggezin (Nederlandse Jeugdinstituut, 2019). De ouders 

kunnen hiervoor terecht bij de twee gemandateerde voorzieningen, het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK) en het Ondersteuningcentra Jeugdzorg (OCJ). Bij een vrijwillige 
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pleegzorg kunnen de ouders op alle momenten de beëindiging ervan aanvragen mits overleg met 

alle betrokkenen. Er wordt nagegaan of de stopzetting al dan niet in het belang van het kind is 

(Vandenbroeck, 2018). Bij een gedwongen pleegzorg daarentegen staan de ouders niet achter 

de plaatsing maar wordt de beslissing genomen door de jeugdrechter. De jeugdrechter beslist dan 

of de veiligheid en de ontwikkeling van het kind in het gedrang zijn en het oorspronkelijk 

gezinsmilieu niet langer meer in staat is om dit te garanderen (Nederlandse Jeugdinstituut, 2019). 

De jeugdrechter wijst eveneens de gepaste hulpverlening toe en bepaalt ook hoe lang deze kan 

en moet duren. Gezinnen kunnen in de gedwongen hulpverlening terecht komen wanneer blijkt 

dat een minderjarige de wet overtreden heeft, zich in een verontrustende opvoedingssituatie 

bevindt, er een acute situatie zich voordoet of wanneer ouders tekortschieten in de opvoeding van 

hun kinderen (Vandenbroeck, 2018). 

Maar in hoeverre is vrijwillige hulpverlening echt vrijwillig? Een overzicht van klachten over 

jeugdzorg bij het kinderrechtencommissariaat (2010) laat zien dat sommige vormen van vrijwillige 

hulpverlening als niet zo ‘vrijwillig’ worden ervaren door de ouders en jongeren. Bij gedwongen 

hulpverlening wordt er door de consulenten vaak een ‘stok achter de deur’ principe gehanteerd, 

waardoor de vrijwilligheid meer afgedwongen wordt. In talrijke onderzoeken is reeds aangetoond 

dat ouders die meewerken met sociale werkers of diensten meer gepercipieerd worden als 

verantwoordelijke ouders waarbij tussenkomen minder noodzakelijk wordt geacht dan bij ouders 

die moeilijker bereikbaar zijn of minder vlot meewerken (Roose et al, 2010). Kortom, er is sprake 

van vrijwilligheid in zoverre dat de externe diagnose van het probleem wordt gevolgd door de 

gezinnen (Roose, 2016). Ouders voelen zich hierdoor vaak niet altijd even respectvol behandeld 

en krijgen te maken met een soort van wantrouwen van de hulpverlening (Nederlands 

Jeugdinstituut, 2019). 

2.2.5 De verschillende vormen van pleegzorg 

Sinds het Decreet Pleegzorg (2012) kunnen we in Vlaanderen 5 vormen van pleegzorg 

onderscheiden (Pleegzorg Vlaanderen, 2018; Vandenbroeck, 2018). Zowel plaatsing bij 

verwantschappen als niet-verwantschappen is mogelijk binnen pleegzorg. Als gevolg hiervan 

kunnen pleegkinderen worden geplaatst bij familieleden of in een onbekend gezin. Het 

pleegzorgbesluit kan vrijwillig of verplicht van aard zijn, in het laatste geval heeft de jeugdrechter 

de maatregel genomen. Sinds 2012 is de pleegzorg in Vlaanderen opgesplitst in korte- en lange 

termijnplaatsingen, crisis- en behandelingspleegzorg. 'Korte termijn plaatsingen' zijn bedoeld voor 

ouders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen. De plaatsingen duren maximaal 
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zes maanden en zijn eenmalig verlengbaar voor nog eens zes maanden, gedurende deze tijd 

wordt een duidelijk lang termijnplan voor het pleegkind ontwikkeld. De tweede vorm van 

pleegzorg, 'lange termijn plaatsingen', verwijst naar gevallen waarin een kind gedurende een 

langere periode (meer dan een jaar) bij zijn pleeggezin verblijft. De plaatsingen hebben een 

duurzaam en ononderbroken karakter. Het pleegkind kan zelfs bij zijn pleegouders blijven tot de 

meerderjarigheid of daarna. In tegenstelling tot het pleegproces in de Verenigde Staten, is het 

adopteren van een pleegkind (in plaats van plaatsing in langdurige pleegzorg) zeer ongewoon in 

Nederland en andere Europese landen. De derde vorm genaamd 'crisis pleegzorg' treedt op 

wanneer een plotselinge familiecrisis eist voor een noodopvang van het kind in een pleeggezin 

(De Maeyer, Vanderfaellie, Vanschoonlandt, Robberechts & Van Holen, 2013; Vandenbroeck, 

2018). In deze gevallen is het doel om een veilige haven voor het kind te creëren en zijn 

herkomstgezin te versterken, zodat het kind zo snel mogelijk naar huis kan terugkeren (Leloux- 

Opmeer, Kuiper, Swaab & Scholte, 2017). Deze noodplaatsingen worden niet vaak gebruikt in 

pleeggezinnen en gaan meestal over op andere vormen van pleegzorg. In 2016 werd het 

bijvoorbeeld 123 keer ingezet terwijl er in totaal 6062 pleegzorgplaatsingen waren. 'Behandeling 

pleegzorg' verwijst naar een overkoepelende behandeling voor minderjarigen met een mentale 

en/of fysieke beperking, maar kan ook verwijzen naar volwassenen met psychische of andere 

problemen die verblijven in een pleeggezin (Vandenbroeck, 2018). 

De verschillende vormen van pleegzorg vertalen zich altijd in een verblijfsmodule en een 

begeleidingsmodule die nooit apart van elkaar kunnen worden ingezet, behandelingspleegzorg 

vormt hier een uitzondering bij. Ondersteunende en crisispleegzorg voor pleeggasten is altijd 

rechtstreeks toegankelijk. Bij perspectiefzoekende en perspectiefbiedende pleegzorg gaat het 

over een niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Ten slotte is behandelingspleegzorg 

een laatste vorm die aangeboden wordt bovenop perspectiefzoekende of perspectiefbiedende 

pleegzorg maar ook dit is in theorie rechtstreeks toegankelijk. Kortom, pleegzorg is een maatregel 

binnen de jeugdhulp en te situeren binnen de Integrale Jeugdhulp (De Wilde et al, 2019; 

Vandenbroeck, 2018). 

2.3 Cijfers en trends in pleegzorg 

Sinds 2014 wordt er in Vlaanderen ingezet op pleegzorg als eerst te overwegen optie wanneer er 

blijkt dat er nood is aan uithuisplaatsing voor jonge kinderen. Jaar na jaar zien we pleegzorg 

zienderogen stijgen. Het registratierapport (2017) bevestigt deze stijgende tendens en toont aan 

dat er 5181 pleeggezinnen actief waren in 2017, dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2016. 
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Daarnaast kregen er 7115 pleegkinderen en 516 pleeggasten ondersteuning via pleegzorg, ook 

hier is eveneens een stijging van 9% en 2% te detecteren in vergelijking met het jaar voordien. Er 

werden in 2017 1622 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en 1107 plaatsingen werden beëindigd. De 

instroom in pleegzorg blijft groter dan de uitstroom. Het aantal pleegsituaties blijft groeien en om 

op een adequate wijze tegemoet te komen aan de ontwikkelingsnoden van kinderen en jongeren, 

zijn er nog heel veel pleegzorgers nodig (Registratierappport, 2017; Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 

2018). 

Ondanks de cijfers die ons ter beschikking worden gesteld via het registratierapport, stelt het 

kinderrechtencommissariaat (2017) dat er een tekort is aan gecentraliseerd cijfermateriaal. 

Hiermee wordt er bedoeld dat er aantal hiaten zijn in het cijfermateriaal. Zo zijn de cijfers omtrent 

het aantal pleegkinderen die met hun broers en zussen in eenzelfde gezin worden geplaatst 

moeilijk traceerbaar, dit geldt eveneens voor het aantal afgeleverde en ingetrokken attesten voor 

netwerkpleegzorg en ten slotte is er ook weinig gekend over het aantal bezoeken van begeleiders 

aan het pleeggezin (Kinderrechtencommissariaat, 2017, p.10). 

2.4 Pleegzorg: een tendens naar het perspectief van het kind en 

pleegzorgers 

Pleegzorg betreft een complexe opvoedingsverhouding tussen het pleegkind, de pleegzorgers en 

de biologische ouders. In wat volgt wordt er dieper ingegaan op drie betrokken actoren binnen dit 

samenwerkingsverband van gedeeld ouderschap. Er wordt kort stilgestaan bij het perspectief van 

het pleegkind en de pleegzorgers om dan ten slotte uitgebreid in te gaan op het perspectief van 

biologische ouders. 

2.4.1 Het perspectief van het (pleeg)kind: de impact van de kinderrechten op 

pleegzorg als interventie 

De afgelopen decennia is in een aantal professionele contexten de nadruk komen te liggen op het 

erkennen en handelen naar de opvattingen van kinderen. Deze trend kreeg meer gewicht door 

het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, geratificeerd in 1991. Tegenwoordig is het zoeken 

naar het perspectief van het kind een essentieel proces geworden in allerlei taken, van het 

ontwerpen van nieuwe wetgeving tot het reguleren ervan (Sommer, Samuelsson & Hundeide, 

2010). 

Het IVRK is de hoeksteen geworden in het bevorderen van een visie van kinderen als burgers en 

houders van individuele rechten. Een kind heeft het recht op zijn eigen gezinsleven zolang deze 

de belangen en de ontwikkeling van het kind vooropstellen. Het opgroeien in een gezinsleven 
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geniet meer de voorkeur in Westerse landen dan een plaatsing in residentiële voorzieningen. 

Daarom dient er bij uithuisplaatsing altijd gekeken te worden of een kind in een pleeggezin terecht 

kan. Vanuit een kinderrechtenperspectief zullen kinderen steeds als ‘slachtoffers’ gepercipieerd 

worden, want kinderen hebben immers niet gekozen voor het gezin waarin ze geboren worden. 

Vanuit die focus op het onschuldige kind worden overheidsinterventies gelegitimeerd. Dit heeft 

als gevolg dat de ouders steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor de situaties en 

condities waarin ze de opvoeding van hun kinderen moeten realiseren (De Wilde, 2019; Van 

Lancker, 2015). Uit tal van onderzoeken naar uithuisplaatsing weten we namelijk al langer dat 

gezinnen in armoede meer te maken krijgen met selectieve interventies (Roose & Bouverne-De 

Bie, 2010, Vandenbroeck, 2018). Kortom, gezinnen in armoede zijn meer vatbaar voor vergaande 

interventies van de bijzondere jeugdzorg dan middenklassegezinnen (Algemeen Verslag van de 

Armoede, 1994; Nicaise & Dewilde, 1995). Op die manier wordt er een stereotiep beeld van arme 

ouders geschetst waarbij er bevestigd wordt dat arme ouders doorgaans slechte 

opvoedingskeuzes maken (Vanobbergen, 2017). 

Pleegzorg wordt op die manier al te makkelijk gereduceerd tot een methodiek waarbij een 

selectieve groep van lagere sociale klassen wordt geviseerd en afgebeeld wordt als 

onaangepaste burgers die nood hebben aan een heropvoedingsbeleid (Reynaert & Nachtergaele, 

2015; De Wilde, 2018). Vandaar ook het belang om sociale problemen niet zomaar te reduceren 

tot opvoedingsproblemen waarbij er logischerwijs een oplossing wordt gezocht in het aanbieden 

van een vervangopvoeding aan kinderen en jongeren en niet in het structureel bevragen van de 

samenleving zelf. Dit is altijd al een lastig aspect geweest in de jeugdzorg en in de context van 

pleegzorg is dit niet anders (De Vos, 2017). Een heikel punt die evenzeer door het Algemeen 

Verslag van Armoede (1994) destijds werd aangekaart. Eén van de punten die nadien ter harte 

ging genomen worden door de overheid was het versterken van de betrokkenheid van de ouders 

maar vandaag is het politiek interessanter geworden om in te zetten op kinderen (De Wilde, 2018). 

Niettegenstaande dat de aandacht voor kinderrechten een mobiliserend effect heeft voor kinderen 

in kwestie, moeten we ons toch vragen blijven stellen op de wijze waarop dit gebeurt en de 

perspectieven die zo’n beleid aansturen 

Ten slotte vormt het belang van het kind een belangrijk basisprincipe van het IVRK. Maar wat 

houdt dit belang nu precies in? Hoe kan er bepaald worden wat het belang van een individueel 

kind is? Hoe kunnen die belangen verzoend worden met de belangen van de andere 

betrokkenen? (Kenniscentrum Kinderrechten, 2014). Hoe of op welke manier dit principe in de 

praktijk kan afgeleid of toegepast worden, is niet duidelijk. Toch wordt ‘het belang van het kind’ 
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gebruikt als een maatstaf waartegen een breed scala van kwesties van onderhoud, bewaring, 

controle en voogdij, rechten van toegang, en alle andere bijkomende zaken worden gemeten 

(Dausab, 2009). 

2.5 Het belang van het kind: een tendens naar een eenzijdige focus op 

kinderen? 

De belangrijkste wettelijke basis voor de belangen van het kind is het IVRK. Art.3.1 van het IVRK 

verklaart het recht van kinderen om hun belangen te laten beoordelen en in aanmerking te nemen 

als een primaire overweging bij alle acties of beslissingen die hen aangaan. Publieke en private 

instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechtbanken, administratieve autoriteiten en 

wetgevende organen op zowel nationaal als lokaal niveau moeten het beginsel van het belang 

van het kind toepassen door systematisch na te gaan hoe de rechten en belangen van kinderen 

worden of zullen worden beïnvloed, bijvoorbeeld in het huidige of het toekomstige beleid, wetten, 

rechterlijke uitspraken of administratieve acties, zelfs als dergelijke acties of beslissingen alleen 

indirect van invloed zijn op kinderen. Art.18 van het IVRK breidt het principe uit tot ouders en 

wettelijke voogden, en verklaart dat "de belangen van het kind de belangrijkste zorg vormen" in 

hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Bovendien verwijst de 

conventie expliciet naar de terminologie van "beste belangen" in specifieke familiezaken. Volgens 

artikel 9 heeft een kind bijvoorbeeld het recht om bij zijn of haar ouders te wonen. Het kind kan 

echter op basis van een rechterlijke beslissing van de ouders worden gescheiden zolang de 

beslissing rekening houdt met het belang van het kind. Dit is het geval wanneer een kind een 

slachtoffer is binnen zijn eigen familie (mishandeling, verwaarlozing ...) (Kenniscentrum 

Kinderrechten, 2014; Kruk, 2015). ‘In het belang van het kind’ is een vaak gehanteerd beginsel 

wanneer het gaat over kinderen die nood hebben aan uithuisplaatsing. Er wordt steeds en ten alle 

tijden gehandeld in het belang van het kind (De Wilde, 2019). 

Maar welke 'belangen'? Hoe kunnen we die belangen verbinden met de belangen van de ouders? 

Noch het IVRK, noch de officiële verslagen van deze conventie, kunnen de ‘beste belangen’ 

duidelijk definiëren of afbakenen. Deze beperking heeft geleid tot terugkerende discussies over 

de betekenis en inhoud van dit concept (Kruk, 2015; Kenniscentrum Kinderrechten, 2014; Wolf, 

2019). 

Zo stelt Zermatten (2010) dat de interesses van kinderen moeten worden gelezen in samenhang 

met de globale geest van het IVRK. Hij erkent een verschil tussen de korte-, middellange- en 

langetermijnbelangen van het kind als zich ontwikkelende mens. Eekelaar (2005) verwijst naar 
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'basisbelangen' (bijvoorbeeld naar fysieke, emotionele en intellectuele zorg), 

'ontwikkelingsbelangen' (om volwassen te worden zonder nadeel) en 'autonomiebelangen' (vooral 

de vrijheid om een levensstijl te kiezen van hunzelf). Verder worden 'huidige' en 'toekomstige' 

belangen besproken. Freeman (2007) stelt dat feitelijke belangen niet alleen kunnen verschillen 

van toekomstige interesses van kinderen; ze kunnen zelfs met elkaar in conflict komen. Volgens 

de Kinderrechtenverklaring van 1959 verwijzen belangen naar alle aspecten van de 

persoonlijkheid van het kind (fysiek, mentaal, moreel, spiritueel, sociaal) om zich op een gezonde, 

'normale' manier te ontwikkelen, in omstandigheden van vrijheid en waardigheid. Vanwege de 

onbepaalde en vage aard van dit concept en de afhankelijkheid van cultuur en tijd gerelateerde 

contexten – roept dit beginsel een aantal vragen op over hoe dit precies in de praktijk moet worden 

toegepast (Freeman, 2007). Hoe kan ‘de beste belangen’ van een individueel kind worden 

gedefinieerd? Hebben verschillende groepen kinderen - bijvoorbeeld niet-begeleide minderjarige 

migranten - vergelijkbare interesses? In hoeverre heeft het kind zelf zeggenschap en wat is de rol 

van volwassenen in het proces van het definiëren van het belang van een bepaald kind? 

(Kenniscentrum Kinderrechten, 2014). 

2.5.1 Een tendens naar het perspectief van de pleegzorgers 

Toch wordt het belang van het kind steevast naar voor geschoven in pleegzorg wanneer kinderen 

niet langer meer thuis kunnen wonen. Dit staat ook te lezen in het Vlaamse Decreet pleegzorg 

(2014) het belang van het pleegkind of pleeggast staat steeds centraal (De Wilde, 2019). De 

Vlaamse overheid heeft de laatste jaren geïnvesteerd in een pleegzorgbeleid. Zo zijn de voorbije 

jaren een aantal beslissingen genomen die het belang van het kind centraal stellen. Er werd een 

statuut voor pleegzorgers gecreëerd waarbij de pleegzorgers in staat waren om alledaagse 

beslissingen te nemen inzake de opvoeding van hun pleegkinderen. Op die manier werden 

pleegzorgers vrijgesteld van het steeds terugkoppelen naar de jeugdrechter wanneer ze alweer 

een beslissing namen voor hun pleegkind omtrent de keuze van een school, inschrijving in een 

jeugdbeweging of wanneer pleegouders beslisten om hun pleegkind een vormsel of een 

catechese te laten volgen als een voorbereiding voor een communie of vormsel (Jeugdrecht, 

2017). Het statuut was echter een kort leven beschoren, een tweetal ouders en een aantal VZW’s 

die zich bezighouden met armoedebestrijding kwamen in opstand. Het nieuwe statuut zou echter 

de rechten van de biologische ouders op een gezinsleven en ouderschap ontnemen. De centrale 

filosofie binnen pleegzorg betreft dan ook een gedeeld ouderschap tussen pleegzorgers en 

biologische ouders. Door het invoeren van dit statuut zou de inspraak van de biologische ouders 

steeds meer op de achtergrond verdwijnen en zouden situaties waarin ouders ontzet zijn uit het 
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ouderlijke gezag nog nauwelijks verschillen met wat er in het nieuwe statuut mogelijk zou gemaakt 

worden (Beel,2019a). Het grondwettelijk hof trad hier de ouders en de VZW’s bij en vernietigde 

het nieuwe statuut voor pleegzorg in het nieuw arrest (Beel, 2019). Pleegzorgers kunnen alleen 

nog beslissingen nemen over kleine, alledaagse materie of wanneer zich een hoogdringende 

situatie voordoet. Dit heeft uiteraard een impact op de betrokken kinderen en verklaart het 

oorspronkelijke doel van het statuut: een onenigheid tussen pleegzorgers en ouders zou er niet 

mogen toe leiden dat de belangen van het kind in het gedrang komen. De voorstanders van het 

nieuwe statuut voor pleegzorg betreuren aldus de verdwijning ervan. Het belang van het kind moet 

immers voorrang krijgen op de rechten van de ouders (Van Vaerenbergh & Lorin, 2019). Kortom, 

een beweging naar het versterken van de rechten van het kind, in sommige gevallen ten koste 

van de ouders, is een perspectief waar er vandaag heel sterk wordt op ingezet. 

Het verlengen van de plaatsingstermijn tot 25 jaar is een tweede evolutie waarbij, opnieuw, de 

belangen van het kind de doorslaggevende factor was. Enerzijds zou die leeftijd meer aansluiten 

bij de leeftijd waarop andere jongeren na hun studie ook het ouderlijke huis verlaten. Anderzijds, 

speelt de continuïteit van de zorg een onmiskenbare rol. In de praktijk vindt er normaal gezien om 

de drie jaar een verlenging plaats. De jeugdrechter bekijkt de huidige situatie met de pleegzorgers 

en ouders en neemt op basis van het belang van het kind een besluit. Echter, uit het 

evaluatierapport van Agentschap Jongerenwelzijn (2017) blijkt dat een verlenging zowel voor de 

pleegzorgers als pleegkind een positieve trend is. Vanuit het hechtingsdenken (cf. Bowly) heeft 

het kind er alle belang bij om zich ergens te wortelen en een sense of belonging te hebben. Voor 

de pleegzorgers biedt dit ook meer zekerheid omtrent de duurzaamheid van de plaatsing: ze 

kunnen langer instaan voor de zorgen en behoeften van hun pleegkind. Daarnaast krijgen de 

pleegzorgers ook het recht om contact te onderhouden met hun pleegkinderen wanneer het kind 

al langer dan een jaar deel uitmaakt van het pleeggezin (Agentschap Jongerenwelzijn, 2017). 

Ten slotte kunnen pleegzorgers op verschillende vormen van financiële ondersteuning rekenen 

voor hun vrijwillige engagement (Agentschap Jongerenwelzijn, 2017; Pleegzorg Oost- 

Vlaanderen, 2018; Nicolaï, Maes & Berghmans, 2018; Lepoutre, 2012). Via de dienst voor 

pleegzorg kunnen pleegzorgers een dagvergoeding ontvangen voor de zorgen van het pleegkind. 

De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van: de leeftijd van het pleegkind, het soort zorg dat 

het pleegkind nodig heeft en de eventuele kinderbijslag die van toepassing is. De vergoeding die 

de pleegzorgers krijgen dekt uiteraard niet alle kosten. De bijzondere kosten zoals de kosten voor 

het ziekenhuis, kinesist, orthodontie en therapieën kunnen eventueel ook vergoed worden, mits 

een bijkomende verantwoording. Wanneer het over perspectiefzoekende en perspectiefbiedende 
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pleegzorg gaat, heeft de pleegzorger recht op de kinderbijslag van zijn of haar pleegkind. 

Daarnaast is er een bijkomend recht voor schoolgaande pleegkinderen: vanaf de basisschool 

kunnen zij een aanspraak maken op een volledige school- en studietoelage (Nicolaï, Maes & 

Berghmans, Agentschap Jongerenwelzijn, 2017, Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 2018). 

Gezien pleegzorg een driehoeksverhouding is waarbij er getracht wordt om alle partijen 

(pleegkind, pleegzorgers en ouders) op een evenwaardige manier te betrekken, speelt het 

contact/bezoekmoment dat kinderen hebben met hun ouders een cruciaal aspect. Om die 

contacten tussen ouders en kinderen te stimuleren wordt er een omgangsregeling afgesproken. 

Bij perspectiefbiedende pleegzorg wordt er een omgangsregeling afgesproken waarbij het kind 

om de twee weken naar de ouders kan gaan. De ouders krijgen hiervoor een forfaitair bedragen 

om de eventuele extra kosten die zo’n bezoek met zich meebrengt te bekostigen (eten, 

vervoerskosten, uitstapjes,…). De gewone kinderbijslag wordt immers toegekend aan de 

pleegzorgers (Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 2018). In de beleidsbrief van 2017-2018 stelt minister 

Jo Vandeurzen een nieuwe vorm van kinderbijslag voor: een gelijke basisuitkering voor elk kind 

met een aanvulling van toeslagen voor de meest kwetsbare gezinnen (Vandeurzen, 2017). Sinds 

januari 2019 maakt de kinderbijslag deel uit van een geïntegreerd gezinsbeleid of groeipakket. In 

het nieuwe kinderbijslagsysteem wordt nog steeds dat extra forfaitair bedrag voor kinderen die 

uithuis zijn geplaatst beschermd, die de pleegzorgers bovenop de gewone kinderbijslag 

toegekend zou worden. In de beleidsbrief staat het volgende: 

“Het basisbedrag wordt voor het rechtgevende kind verhoogd met een maandelijkse 

pleegzorgtoeslag als het geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid 

in een pleeggezin, met uitzondering van de ondersteunende pleegzorg. De toeslag bedraagt 

61,79 euro.” (Vandeurzen, 2017) 

Concreet betekent dit dat kinderen die voor een langere periode (na 1 januari 2019) in een 

pleeggezin geplaatst worden niet enkel het recht hebben op een gewone kinderbijslag maar 

eveneens ook op de pleegzorgtoeslag die aanvankelijk aan de ouders werd toegekend 

(Vlaamse Overheid, z.d). Enkel wanneer het gaat om de kortdurende, perspectiefzoekende 

pleegzorg, zal de pleegzorgtoeslag gaan naar de persoon die het basisbedrag van het 

groeipakket kreeg voor de plaatsing, aldus de biologische ouder(s). Kortom, in deze nieuwe 

regeling zal het gezin van herkomst alleen kunnen rekenen op een financiële steun wanneer het 

om een kortdurende, perspectiefzoekende plaatsing gaat (Vlaamse Overheid, z.d). 
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Er kan zich echter afgevraagd worden of dit wel de juiste keuze is wanneer we ouders maximaal 

trachten te betrekken. Met deze maatregel wordt er een verkeerd signaal uitgezonden ten aanzien 

van alle partijen. De positie van de ouders wordt op deze manier niet erkend en overboord 

gegooid. Dat terwijl de meerderheid van de plaatsingen op een vrijwillige basis gebeuren. De 

ouders willen dus op hun manier betrokken blijven bij de opvoeding van hun kinderen. Het wijzigen 

van de bestemming van de pleegzorgtoeslag is een te grote en overbodige drempel voor deze 

maatschappelijk kwetsbare doelgroep (Nicolaï, Maes & Berghmans, 2018). De laatste jaren zien 

we wel een tendens naar de versterking van de positie en de rechten van het kind. Er worden 

allerlei besluiten genomen om het belang van het kind te vrijwaren. 

Hoewel de ‘beste belangen’ standaard al eeuwen oud is, is de betekenis ervan nooit ‘vast’ 

geweest. In plaats daarvan gebruiken rechters vaak dit beginsel om een beslissing te 

rechtvaardigen. Wanneer de staat ingrijpt, kunnen de belangen van de kinderen nog steeds niet 

op zichzelf worden bepaald. Een kind heeft er belang bij om deel uit te maken van een familie, om 

relaties te onderhouden met hun ouders en bredere sociale omgeving. Daarnaast moeten ouders 

in staat zijn om de belangen van hun meerdere kinderen met elkaar in evenwicht te brengen. Ten 

slotte moeten de omstandigheden geïdentificeerd worden waarin gezinnen de opvoeding van hun 

kinderen moet realiseren. Maar zelfs dan moeten de potentiële nadelen van interventie worden 

afgewogen tegenover de voordelen. Er dient met andere woorden gekeken te worden naar de 

context waarover een oordeel wordt geveld door de rechter. In die zin kan ‘het beste belang’ 

standaard kan alleen de belangen van kinderen bevorderen als het gevoelig is voor het belang 

van het gezin (Carbone, 2014). 

2.6 Het perspectief van biologische ouders 

2.6.1 De biologische ouders: de deserving en de undeserving parents 

Wanneer we pleegzorg beschouwen als een vorm van jeugdhulpverlening die wordt toegevoegd 

aan het natuurlijke of het oorspronkelijke netwerk van een kind, dan nemen de biologische ouders 

hier een onmiskenbare rol in. We weten echter dat de ouders van pleegkinderen vaak om 

verschillende redenen van het toneel verdwijnen omdat ze vaak moeilijk hulp kunnen vinden om 

hun eigen situatie te verbeteren (Broadhurst & Mason, 2017). Hun situatie wordt vaak erger zodra 

hun kind(eren) uit huis zijn geplaatst, een neerwaartse spiraal die optreedt als gevolg van een 

gebrek aan ondersteuning (De Wilde, in press). Een ander gevaar dat dus voortvloeit uit zo’n 

individualistische kijk op ‘het belang van het kind’. Ouders krijgen de stempel van ‘slechte ouders’ 

te zijn en ‘slechte ouders’ zijn ouders die zich moeten aanpassen (en worden aangepast) aan het 
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voorgeschreven resultaat om ‘goede ouders’ te worden (Roose, Roets, Reynaert & Bouverne-De 

Bie, 2010). ‘Het belang van het kind’ wordt op die manier gehanteerd als een instrument die 

ingezet wordt in het beleid om het vermogen van ouders om hun kinderen op te voeden te 

vergroten (La Placa & Corlyon, 2016). 

Daarnaast wordt pleegzorg vaak vanuit een investment denken benaderd. Het kind wordt gered 

vanuit een context dat vanuit maatschappelijk oogpunt, zeer nefast was. Er werd met andere 

woorden geïnvesteerd in het verbeteren van de leefsituatie van het kind, een terugkeer naar huis 

zou een bedreiging kunnen vormen voor alle voorafgaande moeite en investeringen. Hier zit 

duidelijk een morele laag in die zeer moeilijk te vatten is. We krijgen een normatief beeld over wie 

al dan niet de deserving en undesering parents zijn. Door de eenzijdige focus om de leefwereld 

van kinderen te verbeteren, wordt ervoor gezorgd dat alle structurele elementen die aanwezig zijn 

in het leefmilieu van de ouders losgekoppeld worden van die van de kinderen. Door kinderen uit 

hun huis te plaatsen, worden de contextuele problemen (bijvoorbeeld armoede) verschoven 

zonder te worden opgelost. Op die manier wordt de oplossing van de problemen te vaak gezocht 

in de (her)opvoeding van kinderen en niet in de structurele ondersteuning van ouders, resulterend 

in een onderwijskundige aanpak van de armoedeproblematiek. 

Hoewel pleegzorg in het begin het doel had om zowel op kind, ouders en pleeggezin te focussen 

zien we dat de rol en positie van biologische ouders, in de context van de huidige evolutie naar 

een child-centric approach, steeds meer aan het verdwijnen is (Featherstone, White & Morris, 

2014). Biologische ouders voelen zich vaak gestigmatiseerd, slecht geïnformeerd en ongehoord 

in beslissingen over hun kinderen die uit huis zijn geplaatst (Zeijlmans, Grietens, Lopez & Knorth, 

2019). 

2.6.2 Ouders en kinderen: het belang van verbondenheid 

Ouders die te maken krijgen met uithuisplaatsing van hun kinderen ondervinden dikwijls een 

verlieservaring, het verlies van dagelijks omgaan met hun kinderen en het verlies van 

zeggenschap met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen (Fostering and adoption, 2014; 

Goessens, z.d.). Biologische ouders ervaren eveneens een gevoel van verlies door het 

verminderd contact met hun kind(eren) (Zeijlmans, Grietens, Lopez & Knorth, 2019). De 

pleegplaatsing van hun kinderen betekent dan ook een breuklijn in hun leven (Leysen, 2018). 

Hoewel ze juridisch gezien ten volle ouder blijven van hun kind, ervaren veel ouders dit niet zo. 

Ze worstelen met de nieuwe situatie en met hun (nieuwe) rol als ouder (Vandenbroeck, 2018). 
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Aanvankelijk heerste een visie rond pleegzorg waar het eerder gezien werd als een definitieve 

maatregel waar een terugkeer naar huis zelden voorkwam. De kinderen onderhielden geen 

contact met de ouders aangezien ze slachtoffer waren van de onbekwaamheid van de ouder 

(Lepoutre, 2012). Er kwam hier echter verandering in door de verschillende theorieën in de 

psychologie, de psychiatrie (cf. hechtingstheorie van Bowlby) en de systeemtheorie (McWey, 

Acock & Porter, 2010). Door de evolutie over de jaren heen staat pleegzorg in eerste instantie 

voor een tijdelijke overname van zorg waarbij er teruggewerkt wordt naar een terugkeer naar het 

gezin van herkomst (Fernandez & Lee, 2013). Het behouden van contact tussen ouders en 

kinderen is een belangrijk element evenals het organiseren van hulpverlening die gericht is op het 

volledige gezin (De Wilde et al., 2019). 

Volgens de visie van pleegzorg zou het een evidentie moeten zijn dat ouders contact kunnen 

onderhouden met hun kinderen. In vele gevallen en vormen van pleegzorg is dit ook mogelijk 

(McWey, Acouck & Porter, 2010; Sanchirico & Jablonka, 2000, De Wilde, 2019). Daarnaast zijn 

er uiteraard ook situaties waarbij contact tussen ouders en kind moeilijk realiseerbaar zijn en soms 

zelfs onwenselijk. De jeugdrechter kan dan van mening zijn dat kinderen en/of jongeren best geen 

contact behouden met hun ouders wanneer dit niet in het belang van het kind blijkt te zijn (Kiraly 

& Humphreys, 2012). Ook in dit geval blijven de ouders in beeld aangezien zij nog steeds de volle 

juridische verantwoordelijk blijven behouden over hun kind(eren). Ouderlijke bezoeken spelen 

sinds een lange tijd een cruciale factor in de beslissingen over een mogelijke hereniging tussen 

ouders en kinderen in pleeggezinnen (Davis, Landsverk, Newton & Ganger, 1996). Herhaaldelijk 

werd er een positieve relatie tussen ouderlijke bezoeken/contacten en hereniging gevonden 

(Davis et al., 1996). 

De mate van betrokkenheid en de mate waarin contact mogelijk of niet mogelijk is tussen de 

kinderen en hun ouders, hangt in grote mate af van het begrip tussen alle verschillende betrokken 

actoren. Als we inzoomen op het perspectief van de ouders, blijkt het complexe karakter van 

pleegzorgsituaties een nieuwe en zinvolle rol voor de ouders vaak te bemoeilijken (De Wilde, 

2019) . 
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2.6.3 Bezoekregeling: het gedeeld ouderschap 

Het gedeeld ouderschap is een praktijk waarin pleegzorgers positieve, ondersteunende relaties 

cultiveren met biologische ouders. Deze relaties zijn dan ook gebaseerd op vertrouwen, terwijl de 

veiligheid en de belangen van het kind centraal staan (Fostering perspectives, 2010; NACAC, 

2019). In welke mate dat er sprake kan zijn van een gedeeld ouderschap wordt grotendeels 

bepaald door de relatie tussen ouders en pleegzorgers (Goessens, z.d.). De essentiële 

verbondenheid tussen ouders en kinderen vraagt om de erkenning ervan bij de pleegzorgers 

(Goessens, z.d.). Hoewel er geen sprake is van overname van ouderschap binnen pleegzorg zien 

we dat de ouders hun rol en identiteit voornamelijk verloren hebben door de pleegzorgplaatsing. 

Het opnemen van de opvoeding en zorg voor hun kinderen is precies hoe die rol en identiteit van 

de ouders op dagelijkse basis wordt ingevuld. Daarnaast is de ouderlijke identiteit een sociale 

constructie die cultureel, sociaal en contextueel gebonden is, waarbij er een moreel oordeel in 

vervat zit: de verwachting dat ouders, als primaire opvoedingsverantwoordelijken, de opvoeding 

van hun kinderen tot een goed einde brengen en het oordeel vanuit de maatschappij als ouders 

hierin gefaald hebben (Schofield et al, 2011). 

Wanneer kinderen uit hun huis worden verwijderd en in pleeggezinnen worden geplaatst, wordt 

ouderlijke visitatie beschouwd als de primaire interventie voor het onderhouden van de ouder- 

kindrelatie (McWey, Acock & Porter, 2010). De ouder-kindbezoeken en het gedeeld ouderschap 

gaan vaak hand in hand. Voor ouders betekent het onderhouden van het contact met hun kinderen 

een behoud van hun identiteit als ouder. In pleegzorg wordt er doorgaans en indien mogelijk een 

omgangsregeling afgesproken tussen de ouders en kinderen (Van den Bergh & Weterings, 2007). 

Biologische ouders krijgen op die manier het gevoel nog steeds betrokken te worden in het leven 

van hun kind en hier deel van uitmaken (Ward, 2009). De pleegzorgdienst en de jeudgrechter 

werken een regeling uit waarbij er bepaald wordt hoe en wanneer ouders hun kinderen mogen en 

kunnen zien (Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 2018). De bezoeken kunnen doorgaan bij de 

pleegzorgers of thuis bij de ouders. Enkel in geval van onvoorziene en ernstige situaties wordt er 

geopteerd voor een bezoekersruimte (Pleegzorg Oost-Vlaanderen, 2018). 

Ouders blijven bij succesvolle plaatsingen steeds deel uitmaken van het leven van hun kind. 

Pleegzorgers informeren en betrekken de ouders op voldoende wijze, in grote en kleine 

beslissingen omtrent de opvoeding van hun kind. Er vindt geregeld overleg plaats, zeker wanneer 

het over speciale gelegenheden gaat zoals verjaardagen, vakanties en communie of lentefeesten. 

In zo’n situaties is het voor het pleegkind ook duidelijk dat zowel zijn biologische ouders als 
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pleegouders deel uitmaken van zijn/haar leven. Uiteraard zijn er ook andere situaties waarbij er 

sprake is van conflictueuze samenwerking tussen ouders en pleegzorgers waarbij ouders zich 

niet erkend voelen (Goessens, z.d.). Kinderen zijn dan vaak het slachtoffer van zo’n 

samenwerkingsverband tussen ouders en pleegzorgers aangezien ze in een loyaliteitsconflict 

verwikkeld zitten (Moyson, 2014, 2015). 

Ten slotte wijzen tal van onderzoeken op de discrepantie tussen enerzijds de nadruk leggen om 

ouders zoveel mogelijk te betrekken en anderzijds de realiteit waarin pleegzorg zich afspeelt. 

Bovendien is een hoge mate van betrokkenheid van de ouders bij de plaatsing van hun kind een 

belangrijk element om in een latere fase hereniging mogelijk te maken en om de ouderlijke 

vaardigheden te verbeteren en de verantwoordelijkheid jegens de ouders in stand te houden 

(Kapp & Vela, 2003; Fernandez & Lee, 2013, Fernandez & Lee, 2011; Farmer & Wijdasa, 2013; 

Poirier & Stimard, 2006). De betrokkenheid van de ouders wordt op die manier voornamelijk 

instrumenteel ingevuld waarbij de aandacht gevestigd wordt op het belang van het kind en een 

responsabiliserende ondertoon nagenoeg aanwezig blijft. 

2.7 Het uitgangspunt van pleegzorg: reunification 

2.7.1 De factoren die reunification bepalen: de voorwaardelijkheid van hereniging 

Ten slotte vormt hereniging de laatste stap van de pleegzorgplaatsing. Terwijl systemen voor 

kinderbescherming zich bezighouden met de verwijdering van kinderen uit gezinnen in het belang 

van de veiligheid van het kind, wordt de hoedanigheid van welzijnspraktijken om kinderen veilig 

terug te brengen naar hun familie van herkomst eveneens als cruciaal aspect beschouwd (Farmer 

Strugess, O’Neil & Wijedasa, 2011; Pine, Spath & Gosteli, 2005). Wanneer plaatsing nodig is, is 

het doel om de duurtijd van scheiding tussen ouder en kind te minimaliseren en de kansen op 

hereniging van kinderen met hun ouders te maximaliseren (Berrick, 2009). 

Uit de praktijk is er echter gebleken dat de hereniging van kinderen met hun ouders niet altijd 

succesvol is. Een kwart tot een derde van de herenigingen mislukken, waarbij het kind opnieuw 

nood heeft aan uithuisplaatsing. De ouder- en gezinsfactoren (armoede, huisvestiging en 

verslaving,…) blijken samen te hangen met een mislukte hereniging en terugplaatsing (Breg & 

Zoon, 2014). Zo toonde het onderzoek van Sinclair et al (2005) aan dat het aantal mislukte 

hereniging binnen de 3 jaar wanneer de plaatsing had plaatsgevonden op 37% lag en op 47% 

wanneer er aan een terugkeer naar huis werd gewerkt binnen de 2 jaar (Farmer et al, 2011). Van 

Holen et al (2017) geven aan dat bij 25% van de kinderen waarvoor perspectiefzoekende 
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pleegzorg geïndiceerd is, ¼ van de kinderen een mislukte hereniging kent. De reden waarom een 

pleegzorgplaatsing slaagt of faalt hangt samen met heel wat factoren. 

Uit het onderzoek Thomlison, Maluccio & Abramczyk (1996) blijkt enerzijds dat biologische ouders 

minder vaak herenigd worden met hun kinderen als ze economisch achtergesteld zijn, 

alleenstaand zijn of wanneer ze problemen ervaren met alcohol of drugsgebruik. Anderzijds speelt 

de geografische ligging ook een belangrijke rol: wanneer die afstand te groot is blijkt dit een factor 

te zijn die de hereniging belemmert (Petr & Entriken, 1995; Goemans, Vanderfaeillie, Damen, 

Pijnenburg & Van Holen, 2016). Het onderzoek van Shaw (2006) bevestigt de associatie van de 

bovengenoemde factoren met het falen van de hereniging en een terugkeer naar pleegzorg of 

een andere vorm van zorg buitenshuis. George (1990), Farmer & Parker (1991) en Barth et al 

(2007) bevestiging dat wanneer er sprake is van verwaarlozing de kans op een faling van 

hereniging tussen biologische ouders en kinderen nog grotere wordt. 

Bovendien tonen een tal van onderzoeken aan dat de leeftijd van de ouders significant gerelateerd 

is aan de kansen op een hereniging (Fraser, Walton, Lewis, Pecora en Walton, 1996): hoe ouder 

de ouders, hoe groter de kans dat het kind met hen zou worden herenigd. Een recente meta- 

analyse heeft gemeld dat, hoewel de totale effectgrootte in het voordeel was van kinderen in 

bestandspleegzorg, was dit effect niet statistisch significant. Dit betekent dat kinderen in de 

netwerkpleegzorg net zo vaak herenigd zullen worden met hun biologische ouders als kinderen 

in pleeggezinnen die niet gerelateerd zijn aan het kind (Winokur et al., 2015). 

Een ander plaatsingskenmerk is het wettelijk kader van de plaatsing. In het Verenigde Koninkrijk 

is vastgesteld dat als het kind op vrijwillige basis werd geplaatst in plaats van een jeugdstraf 

(verplichte zorg), er een grotere kans was op terugkeer van een kind (Bullock, Gooch & Little, 

1998). Men zou kunnen stellen dat vrijwillige plaatsingen worden gekenmerkt door een hogere 

ouderlijke motivatie en zelfreflectie, die ook verband houden met de waarschijnlijkheid van 

hereniging. Andere factoren die van belang zijn, zijn aanvullende interventies of ondersteunende 

diensten gericht op pleegzorgers, geboorteouders en pleegkinderen (Simms & Bolden, 1991). 

Zowel een Amerikaans als Brits onderzoek toonde aan dat om de thuissituatie te verbeteren en 

de kans op hereniging te vergroten, diensten en interventies gericht op de biologische ouders 

belangrijk zijn (Maluccio, Fein & Davis, 1994; Staff & Fein, 1994; Thoburn, Robinson & Anderson, 

2012). Eerdere studies hebben inderdaad aangetoond dat diensten voor geboorteouders, gericht 

op het leveren van concrete diensten, onderwijs en training aan ouders, de hereniging 

bevorderden (Fraser et al., 1996). 
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In 2017 werden voor 1032 kinderen en jongeren de pleegzorgsituaties beëindigd. De redenen 

voor de beëindiging was voor elk kind en jongere anders. Bij 30% van de jongeren waarbij een 

beëindiging aangewezen was, bleek verdere hulpverlening niet meer noodzakelijk. Dit betekent 

dat de oorspronkelijke reden van plaatsing wegviel waardoor het kind in staat was om terug te 

keren naar het eigen gezins- of familiemilieu. 33% van de kinderen en jongeren kende een 

beëindiging omwille van diverse redenen zoals de leeftijdsgrens die bereikt werd of de maximale 

verblijfsduur, een verhuis, een plots overlijden of het einde van een beslissing die in het vizier 

kwam. Dergelijke situaties waarbij de leeftijdsgrens bereikt was, wordt nu verholpen door het 

nieuw decreet in pleegzorg dat de leeftijdsgrens optrekt tot 25 jaar. Aldus betekent de afsluiting 

van de pleegzorgsituaties niet altijd dat de beschermende interventie is voltooid, er zijn altijd 

uitzonderingen (Lopez, del Valle, Montserrat & Bravo, 2012). Ten slotte was bij 17% van de 

kinderen en jongeren pleegzorg niet langer meer de meest geschikte hulpverleningsvorm en bij 

20% werden er ‘andere’ redenen opgegeven ter beëindiging van pleegzorg (Registratierapport, 

2017). 

De herenigingsinspanningen moeten vanaf het begin van de pleegplaatsing worden gepland. 

Ongeveer 15% van de pleegplaatsen gedurende een periode van zes jaar heeft geleid tot 

hereniging, met name tijdens de eerste 2,5 jaar van plaatsing. Beleidsmakers en 

pleegzorgprofessionals worden daarom aangemoedigd om tijdig naar herenigingsplanning te 

streven (Gypen, Vanderfaeillie, De Maeyer, Belenger & Van Holen (2017).  
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3. METHODOLOGIE 

3.1 Onderzoekscontext 

De context waarin dit onderzoek vorm kreeg is in Vlaanderen (Nederlandstalig deel) meer bepaald 

werd onderzoek gedaan bij biologische ouders die te maken kregen met uithuisplaatsing van hun 

kinderen, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen. De literatuurstudie van deze masterproef toont de 

verschillende evoluties in pleegzorg aan waarin het perspectief van biologische ouders vaak geen 

onderwerp van onderzoek is, bijgevolg dringt de noodzaak zich meer en meer op om hun stem te 

horen en hun perspectief een voorwerp van onderzoek te maken. 

3.2 Onderzoeksmethode 

3.2.1 De keuze voor kwalitatief onderzoek 

Zoals de titel van deze masterproef aangeeft werd er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat 

peilt naar de beleving, ervaring en positie van de biologische ouders bij uithuisplaatsing. Vanuit 

de vaststelling dat biologische ouders vandaag nog steeds een groep zijn die al te vaak vergeten 

worden of soms zelfs ‘gemarginaliseerd’, in de samenleving als in academisch onderzoek is het 

daarom van grote waarde dat de stemmen van deze ouders een plaats zou krijgen binnen 

onderzoek. Er werd bewust geopteerd voor een kwalitatief onderzoek. Immers, een kwalitatieve 

onderzoeksbenadering is bijzonder geschikt om ervaringen, emoties en belevingen van mensen 

in beeld te brengen (Holloway & Wheeler, 2002). Deze manier van onderzoek laat toe om op een 

open manier diepgaande gesprekken te voeren en maakt daarbovenop ruimte voor de nodige 

flexibiliteit om voortdurend in te spelen op wat er verteld wordt. ‘Dialoog’ en ‘interactie’ vormen op 

deze manier een perfecte symbiose, tenslotte is een kwalitatief onderzoek niet gebaseerd op een 

eenzijdig verhaal waarbij er slechts een boodschapper en ontvanger is (Van Hove, 2014). Maar 

er is een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding langs beide kanten. Volgens Mason (2002) 

is kwalitatief onderzoek een zeer lonende activiteit omdat het ons betrekt bij dingen die ertoe doen, 

op een manier die ertoe doet. Via kwalitatief onderzoek kunnen we een breed scala aan dimensies 

van de sociale wereld verkennen, inclusief de textuur en het weefsel van het dagelijks leven, de 

inzichten, ervaringen en verbeeldingen van onze participanten, de manier waarop sociale 

processen, instellingen, discoursen of relaties werken, en de betekenis van de betekenissen die 

zij genereren. Daarom werd aan de hand van semi-gestructureerde interviews de dialoog en 

ontmoeting met biologische ouders aangegaan. De gesprekken gingen van start met een simpele 

“aangenaam ik ben…” waarbij de interviews de verhalen van de ouders, de zoektocht naar wie ze 

zijn als individu en als ouder en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden in de 
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samenleving stilaan aan het licht brachten want meer dan dat het een interview was, was het 

voornamelijk het verhaal van hun leven. De verhalen van de respondenten werden als basis 

genomen om uiteindelijk een antwoord te formuleren op de vooropgestelde onderzoeksvraag: 

“Wat is de betekenis, de rol en positie van biologische ouders in de verschuiving naar een tendens 

in het belang van het kind in de context van uithuisplaatsing” en de daar bijhorende deelvragen: 

“Wat kan een mogelijke (nieuwe) rol zijn voor biologische ouders in het herdefiniëren van het 

ouderschap binnen pleegzorg?” en “Wat is de betekenis van reunification voor biologische ouders 

in pleegzorgpraktijken?” 

 
 

3.2.2 Participantenverwerving 

Allereerst werd er contact opgenomen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen te Gent. Dit gesprek was 

een eerste kennismaking om enerzijds voeling te krijgen met de praktijk waarover de komende 

maanden in deze masterproef zou worden geschreven en anderzijds te weten te komen welke 

problemen pleegzorg zelf ervaart wanneer het over biologische ouders gaat. Het gesprek was een 

verrijking op tal van gebieden. De verschillende zienswijzen en gehanteerde perspectieven gaven 

genoeg stof tot nadenken. Door middel van de directeur werd er uiteindelijk contact gelegd met 

een begeleidster, Sofie De Ridder, die verantwoordelijk is voor de begeleiding en organisatie van 

de oudergroepen waar de ouders aan deelnemen. 

De eerste kennismaking met de participanten vond plaats in een oudergroep op donderdagavond 

14 februari te Aalst. In de oudergroep ontmoeten ouders met kinderen in pleegzorg in Oost- 

Vlaanderen elkaar. De oudergroepen vinden om de twee maanden plaats. Het startuur varieert 

naar de vraag van de oudergroep zelf. De bijeenkomsten gaan op diverse locaties door in de 

provincie Oost-Vlaanderen. De ouders zijn dan welkom om samen te eten en een gesprek aan te 

gaan met elkaar. In de groep wordt er gepraat over de moeilijkheden waarmee ouders worstelen 

en kunnen ze op tips rekenen van elkaar en van de begeleider die aanwezig is. Tijdens dezelfde 

oudergroepsessie werd er gepolst naar welke ouders eventueel geïnteresseerd zouden zijn om 

deel te nemen aan het onderzoek. Er kon gerekend worden op een warm en enthousiast onthaal 

waarbij zowel vaders als moeders zich openstelden om deel te nemen aan het onderzoek. Zo 

werd er aanvankelijk op een 20-tal respondenten gerekend die bereid waren om deel te nemen. 

Uiteindelijk werden er 8 participanten overgehouden uit de desbetreffende oudergroep. 

De overige participanten werden gerekruteerd doormiddel van een tweede activiteit: de jaarlijkse 

paasactiviteit die vanuit pleegzorg wordt georganiseerd voor ouders en kinderen op donderdag 
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11 april (zie bijlage 3). Hier werden 3 ouders gevonden die bereid waren om deel te nemen. Het 

doel was om 10 tot 15 ouders te bevragen dus de andere ouders (4) werden bekomen door een 

doorverwijzing van één ouder (1), hierbij gaat het over de ex-partner van een participant uit de 

oudergroep. De laatste drie respondenten zijn gevonden via hulp van de collega’s van Sofie De 

Ridder. De collega’s (3) kregen een uitgebreide uitleg over het opzet en doel van het onderzoek 

door mezelf en Sofie De Ridder. Vervolgens spraken diezelfde collega’s een aantal ouders aan 

over het onderzoek. De ouders die bereid waren om deel te nemen werden doorverwezen en op 

die manier werden er verder afspraken gemaakt. 

De ouders waren slechts op basis van één criteria gerekruteerd namelijk dat ze één of meerdere 

kinderen hebben die uit huis waren geplaatst, voor een lange periode, in de vorm van 

perspectiefbiedende pleegzorg. Andere vormen van criteria werden niet gehanteerd aangezien 

de beleving en ervaring van de ouders vooropstaat in deze masterproef. 

3.2.3 De respondenten 

Aan het onderzoek namen uiteindelijk 13 participanten deel. Het betrof een diversiteit aan ouders. 

De deelnemende participanten waren divers op tal van gebieden. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar 

waarbij de jongste participant 26 jaar was en de oudste 48 jaar. Deze diversiteit vertaalde zich 

ook in het aantal vrouwen en mannen die deelnamen aan het onderzoek. De steekproef bestond 

uit 4 mannen (31% van de respondenten) en 9 vrouwen (69% van de respondenten). Daarnaast 

viel er ook een onderscheid te maken in de burgerlijke status van de ouders. Zo waren 8 ouders 

alleenstaand (62% van de respondenten), 1 ouder die nog samen was met de vader van haar 

kinderen (8% van de respondenten), 2 ouders die samenwonend waren met een nieuwe partner 

(15% van de respondenten) en 2 ouders die er een latrelatie op nahielden met een partner die 

niet de vader of de moeder was van hun kinderen (15% van de respondenten). Deze diversiteit 

was ook merkbaar in de huidige arbeidsstatus van de ouders. Van de deelnemende ouders waren 

er 3 werkloos (23% van de respondenten), 4 invalide (31% van de respondenten) en 6 ouders die 

een tewerkstelling genoten (46% van de respondenten). Ten slotte waren er 8 ouders (62% van 

de respondenten) aangesloten bij een oudergroep en bij 5 ouders (38% van de respondenten) 

was dit niet het geval. Het onderzoek vertoont een drop-out van 35%. 7 ouders waren uiteindelijk 

niet meer in staat om deel te nemen aan het onderzoek. Het gaat immers om kwetsbare ouders 

waarbij die kwetsbaarheid zich op verschillende lagen situeert. De reden voor de drop-out had 

voornamelijk te maken met heel wat factoren die op elkaar inspelen en het gegeven dat de ouders 

grotere zorgen hadden op het moment van deelname. 
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3.2.4 Semi-gestructureerde interviews 

Semi-gestructureerde interviews zijn een manier om de geïnterviewde aan te moedigen om vrijuit 

te praten (Van Hove, 2014). Dergelijke manier van interviewen zorgt voor een relatief open 

gesprek waarbij er los kan gekomen worden van een sterk gestandaardiseerd gesprek wat 

omwille van het exploratief karakter van deze masterproef een uiterst geschikte 

onderzoeksmethode is (Howitt, 2010). Er werd gebruik gemaakt van een interviewleidraad (zie 

bijlage 2) bestaande uit thema’s die aansluiten bij de probleemstelling en de vooropgestelde 

onderzoeksvragen van deze masterproef. Vanuit de literatuurstudie werden een 10-tal thema’s 

gededuceerd en onderverdeeld in aantal sub-thema’s. De thema’s kaarten verschillende 

onderwerpen aan zoals rechten en plichten, sociaal netwerk, gezinssamenstelling, reden van de 

uithuisplaatsing, beleving van ouderschap en opvoeding van de kinderen,… . Aangezien het om 

een groep ouders gaat die weinig tot niet gehoord worden en in die zin bezorgdheden ervaren om 

hun stem te laten horen, was het van groot belang om vanuit open vragen te vertrekken en werd 

er gekozen voor een retrospectieve manier van interviewen waarbij het achterhalen van hun 

levensgeschiedenis het hoofddoel was (Noordhoff, z.d.). 

 
De semi-gestructureerde interviews werden uitgevoerd in de periode van 11 maart 2019 tot en 

met 19 april 2019 bij 13 participanten. De interviews hadden een gemiddelde duur van 50 minuten 

en werden afgenomen op locaties naar voorkeur van de respondenten. Zo werden 8 interviews 

bij de respondenten thuis afgenomen, 4 interviews gingen door in de bibliotheek van Aalst 

(bibliotheek Utopia) en bij 1 participant ging het interview door in een café in Aalst. 

De afname van de interviews vereisten een face-to-face contact waarbij er een directe interactie 

tussen interviewer en de geïnterviewde vereist was. Telkens werden de interviews voorafgegaan 

door een informed consent (zie bijlage 1). De informed consent is een wederzijdse verklaring 

waarbij de participanten en de onderzoeker zich er toe verbinden om aantal afspraken na te 

komen zoals bijvoorbeeld kennis over het onderzoek, anonimiteit en de mogelijkheid om toegang 

te krijgen tot de resultaten. Omwille van de gevoeligheid van het te bevragen onderwerp legden 

de interviews een grote kwetsbaarheid bloot, waarbij een non-directieve interviewstijl onmisbaar 

was, zodat de verhalen van de ouders centraal gesteld konden worden (Mortelmans, 2013). 

Immers, het afnemen van dergelijke interviews gaat ook over het horen van datgene dat mensen 

niet luidop zeggen maar geluidloos weergalmt in de stiltes die van tijd tot tijd vallen. 
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3.2.5 Data-analyse 

Alle interviews werden opgenomen met een audiorecorder mits de toestemming van de 

respondenten via informed consent. Na de afname van de interviews werden deze letterlijk 

getranscribeerd en geanonimiseerd. De uitgeschreven interviews werden zowel op mijn eigen 

computer als die van mijn promotor bewaard. De getranscribeerde interviews werden uiteindelijk 

geanalyseerd aan de hand van thematische analyse om zo de inhoud ervan te coderen. 

Thematische analyse is een vaak gehanteerde methode voor kwalitatief onderzoek (Van Hove, 

2014). Het betreft een analyse van wat er gezegd wordt eerder dan hoe het wordt gezegd. De 

gegevens worden onderzocht om relatief brede thema's te identificeren die de inhoud van de 

interviews samenvatten. De analyse die wordt gepresenteerd in thematische analyse bestaat uit 

categorieën of thema's. Aldus verwijzen thematische analyses vaak naar de thema's die uit de 

data 'opkomen'. De onderzoeker leest de uitgetypte transcripten van de interviews na en kan 

doorgaans een aantal thema's die vaak voorkomen in de transcripten onderscheiden. Deze 

thema's worden samengevoegd in het volgende hoofdstuk, resultaten en bevindingen, waarbij er 

gebruik wordt gemaakt van illustratieve citaten uit de transcripties voor elk thema (Van Hove, 

2014). Volgens Howitt & Cramer (2008) zijn de centrale processen die betrokken zijn bij 

thematische analyse transcriptie, analytische inspanning en identificatie van de thema’s. Hoewel 

het conceptueel gezien om drie afzonderlijke processen gaat, volgen ze in werkelijkheid deze 

rigide volgorde niet en overlappen de processen elkaar aanzienlijk. 
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4. RESULTATEN EN BEVINDINGEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek uitvoerig besproken. Die resultaten zullen 

enerzijds een aantal elementen uit het literatuuronderzoek bevestigen en aanvullen en anderzijds 

nieuwe bevindingen aankaarten. De bevindingen worden geïllustreerd aan de hand van een 8-tal 

thema’s met subthema’s waarbij gebruik wordt gemaakt van quotes uit de interviews. Waar 

sommige thema’s een rode draad illustreren zullen andere thema’s een overzicht of een spanning 

trachten weer te geven. Ten slotte wordt er, om de anonimiteit van de respondenten te bewaren, 

bij het gebruik van een citaat, niet de echte namen van de respondenten gebruikt maar worden 

hun antwoorden weergeven aan de hand van letters. 

4.1 En plotseling… was pleegzorg daar: eenzijdig beeld over pleegzorg 

bijgesteld 

Als rode draad is er een algemene consensus over de plotse intrede van pleegzorg in hun 

gezinsleven. De biologische ouders omschrijven pleegzorg in de interviews vaak als iets dat hen 

overkomen is. Men verwijst hiernaar in termen zoals, ‘erin gerold te zijn’, ‘niet goed weten wat hen 

overkwam’, ‘overvallen’ en ‘plotseling’. Daarnaast was pleegzorg voor mijn respondenten een 

soort van ‘ver-van-mijn-bed-show’ waarbij ze aangaven dat het een ‘gekende hulpverleningsvorm’ 

is maar dat het hen nooit ging overkomen. Uithuisplaatsing en pleegzorg was dan ook vaak iets 

wat ze enkel kenden uit de films. 

 
“Gelijk in die Amerikaanse films (lacht) … dat zijn alleen mensen die niet voor hun 

kleine kunnen zorgen en die worden dan afgepakt en ze moeten dan naar het gerecht 

en dan krijg je pleegzorg.” Dat was voor mij echt zo van, “wow” dat beeld dat ik 

daarover had.” (participant K). 

 
De verwachte afstand die pleegzorg in zich zou moeten houden, gezien het feit dat pleegzorg de 

meeste erge vorm van interventie is binnen de ouder-kindrelatie, bleek voor mijn respondenten 

dichterbij dan gedacht. Elk van mijn respondenten geeft aan pleegzorg ‘niet te hebben verwacht’ 

in hun leven. De ‘snelheid’ waarmee pleegzorg zijn intrede maakte gaf de ouders weinig tijd en 

ruimte om de nieuwe situatie te ‘verwerken’ en te ‘aanvaarden’. Bovendien hadden de ouders 

reeds al een bepaald ‘beeld’ over pleegzorg. Zo dachten ze aanvankelijk dat pleegzorg enkel iets 

was voor mensen die iets ‘misdaan’ hadden en in die zin de kinderen op basis van ‘grondige 
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redenen’ werden weggehaald uit hun thuissituatie. Echter, die vooroordelen werden doorgaans 

bijgesteld door zelf beroep te doen of te moeten doen op pleegzorg. Waar ze aanvankelijk het 

idee hadden dat pleegzorg iets was voor mensen die niet in staat waren om voor hun kinderen te 

zorgen, zagen ze bij nader inzien dat het ook iets was dat ‘gewone’ ouders kon overkomen. 

 
“…Je verwacht dat ook niet hé. Niemand verwacht dat. Je denkt dan altijd dat het u 

niet gaat overkomen en soms… ‘t is erg om te zeggen maar je denkt dan van, “wie 

weet waarom die gasten geplaatst zijn, wie weet wat die ouders gedaan hebben” 

(Participant M). 

 
De uithuisplaatsing van hun kinderen hield de ouders een spiegel voor en betekende voor velen 

van hen ook een soort reflectiemoment. Bovendien groeide het besef bij de respondenten dat 

andere ouders grondige redenen konden hebben voor de uithuisplaatsing van hun kinderen en 

dat het niet zozeer enkel ging om ouders die ‘fouten’ hadden gemaakt jegens hun kinderen. Ook 

ouders die alles in het werk stelden om hun kind een ‘goed leven’ te geven konden op hun buurt 

ook geconfronteerd worden met uithuisplaatsing. Zo waren de meeste respondenten het erover 

eens dat je het concept ‘uithuisplaatsing’ pas echt kon begrijpen als je het zelf had meegemaakt. 

Dit omwille van het ‘rouwproces’ dat samenhangt met de uithuisplaatsing, waren de respondenten 

het er volmondig over eens dat verdriet ‘niet deelbaar’ is en dat echt ‘begrijpen’ slechts kan 

plaatsvinden tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

4.2 De notie ‘vrijwilligheid’ 

Ondanks dat meer dan de helft van de plaatsingen in Vlaanderen vrijwillig gebeurt, blijkt uit de 

literatuurstudie dat de notie ‘vrijwilligheid’ vaak door ouders niet als zo ‘vrijwillig’ wordt ervaren. In 

de interviews spreken bijna alle respondenten over ‘vrijwillige plaatsing onder druk van bijzondere 

jeugdzorg’. In de literatuur blijkt ook het ‘stok achter de deur’ principe een vaak gehanteerde 

methode om die ‘vrijwilligheid’ meer afdwingbaar en mogelijk te maken. De respondenten in de 

interviews stellen in dit verband dat er slechts sprake is van vrijwilligheid wanneer ze ‘meewerken’ 

en ‘doen’ wat er van hen gevraagd wordt door de jeugdrechtbank. Door de eenzijdigheid van 

vrijwillige hulpverlening, waarbij er niet echt gesproken kan worden van een gedeelde en 

gezamenlijke beslissing, voelen ouders zich vaak aan hun lot overgelaten en worden ze voor een 

‘ultimatum’ gesteld waarbij ‘winnen’ geen optie is. 
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“… dat was ook de voorwaarde en ze hebben gezegd dat het op vrijwillige basis kon 

of via de rechtbank. Ze gingen hoe dan ook uit huis worden geplaatst. Daar was er 

geen keuze in.” (Participant F) 

Enkele respondenten die vrijwillig of op eigen initiatief beroep hebben gedaan op pleegzorg geven 

aan niet de intentie te hebben gehad om hun kind ‘af te geven’. De respondenten zochten eerder 

een tijdelijke oplossing voor hun kind tot dat het ‘beter’ ging met hen, met het oog op een zo snel 

mogelijke terugkeer naar huis. Ten slotte, is er nog een kleine groep respondenten die eveneens 

koos voor vrijwillige pleegzorg maar die door een samenloop van omstandigheden, door onder 

andere partners die niet akkoord waren met bepaalde regelingen (bezoeken) of omwille van 

middelenmisbruik dat niet onder controle geraakte, dagelijkse stressoren, financiële en materiële 

problemen, toch de opstap maakten naar een gerechtelijke plaatsing. 

4.3 Het pleegzorgproces 

De interviews doen ook nadenken over wat de hulpverlening voor de ouders kan en wil betekenen. 

Wanneer de beslissing gevallen was om pleegzorg in te schakelen, onder het label vrijwillig of 

niet, riep dit gevoelens van ‘weerstand’, ‘frustraties’, ‘verdriet’, ‘kwaadheid’ en ‘machteloosheid’ 

op bij de respondenten. Vooral de manier waarop de plaatsing aangekondigd werd en hoe er over 

gecommuniceerd werd, was voor de meeste ouders een harde noot om te kraken. Zo geven 

respondenten aan dat alles in ‘hun plaats’ werd gedaan en dat ze zelf niets ‘uit handen’ hebben 

kunnen geven. De ouders voelen tot op de dag van vandaag de impact van de weinige 

inspraakmogelijkheden die ze destijds hadden over de uithuisplaatsing van hun kinderen. 

“De plaatsing zelf was beslist door het VK [Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling] terwijl ik op de bevallingstafel lag. Dus ik kwam uit het 

moederhuis en de brief lag op tafel. Ik zei dan van dat ze dat toch niet per brief 

moesten doen, ze konden dan toch eens bellen want ze wisten dat ik aan het 

bevallen was van de jongste en dan sturen ze zo een brief.” (Participant F) 

“Alé ja, ik vond dat een beetje jammer dat dat allemaal zo in mijn plaats werd gedaan. 

Gelijk bij mijn dochter was dat 20u na de bevalling. Wat kan je dan nog doen?” 

(Participant H) 

De wijze waarop, de communicatie en het verloop van de plaatsing is kritiek die vaak aangehaald 

werd, kritiek omtrent de intrede en het verloop van het pleegzorgproces. Ouders hebben vaak het 

gevoel niet of onvoldoende betrokken te worden bij de genomen beslissing. De respondenten 
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ervaren de beslissing genomen door de jeugdrechtbank in termen van ‘oneerlijk’, ‘snel’ en ‘boven 

hun hoofd’ genomen, waarbij er geen mogelijkheid was om de beslissing ongedaan te maken en 

hun verhaal te doen. Ouders ontbreken in die zin kanalen om hun bezorgdheden te uiten. De 

respondenten geven aan alles te gedaan hebben wat ze in hun macht lag, maar dat er geen 

‘gehoor’ was. 

Ouders worden vaak overdonderd door de impact van de pleegzorgplaatsing, in het bijzonder 

wanneer het over vrijwillige plaatsingen gaat. Ze kiezen ervoor om hulp te aanvaarden maar plots 

lijkt alles uit hun handen genomen te worden en blijkt dit niet te voldoen aan het soort hulp dat ze 

aanvankelijk voor ogen hadden. Ze ervaren daardoor een grote afstand tussen de werkelijkheid 

en de informatie die zij daarover krijgen. 

 
“Toen ik de eerste keer naar de rechtbank moest gaan was er nog geen sprake van 

een plaatsing. Dat was toen precies een waarschuwing dat we kregen, naar mijn 

gevoel toch. Dan bij nader inzien werden ze toch geplaatst. Er liep daar een vrouw 

met haar moeder ook, redelijk jong en zij kon afscheid nemen van haar kind en ik niet. 

Ze waren gewoon weg. “(Participant M) 

Ten slotte restte veel ouders niet meer dan het aanvaarden van de situatie zoals ze was, ook al 

bracht en brengt dat vandaag nog steeds veel ‘verdriet’, ‘angst’ en ‘schuldgevoelens’ met zich 

mee. De respondenten geven allemaal aan, ‘geleerd’ te hebben om hun situatie te nemen zoals 

het is en zich erbij ‘neer te leggen’. Tegenstrijdig zijn lost immers niets op, niet voor het kind en 

niet voor henzelf. Hoewel ouders nog steeds kunnen ‘overvallen’ worden door de impact van de 

uithuisplaatsing waarbij sommigen aangeven dat ze er ‘niet mogen op terugdenken’ of daar 

anders terug ‘aan onderuitgaan’, blijken ‘accepteren’ en ‘aanvaarden’ bijgevolg twee processen 

te zijn die niet zomaar afgerond geraken en elke dag opnieuw weer een invulling dienen te krijgen. 

De ouders hebben geleerd om bepaalde zaken ‘los te laten’ in het belang van de 

pleegzorgplaatsing en voor hun kind. De respondenten geven aan dat ze voldoende wensen 

betrokken te worden in het pleegzorgproces. 

“…veel kan je er niet aan doen want de wet is de wet hé. Het was het enige waar ik 

aan kon denken, dat de wet de wet is, je moet u erbij neerleggen, meer kan je niet 

doen.” - (Participant M) 
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4.4 Het type plaatsing: terugblik op vandaag 

4.4.1 De uitdagingen en voordelen van netwerkpleegzorg 

Vanuit het idee dat kinderen best ondergebracht kunnen worden in vertrouwde omgevingen geniet 

netwerkpleegzorg beleidsmatig de voorkeur wanneer het aankomt op uithuisplaatsingen van de 

kinderen. Zo verblijft, bij meer dan helft van mijn respondenten, het kind bij een familielid van het 

eigen netwerk waarbij grootouders, zussen en tantes de zorgen op zich nemen, wat vergelijkbaar 

is met de Vlaamse pleegzorg. Met betrekking tot die gevoelige relaties, binnen netwerkpleegzorg, 

geven ouders vaak aan dat ze in het begin ‘weigerachtig’ of eerder ‘negatief’ stonden tegenover 

de pleegzorgplaatsing bij het eigen netwerk. Wanneer ouders ontevreden zijn over het type 

plaatsing van hun kinderen gaat het dan ook voornamelijk over die familierelaties die gemoeid zijn 

bij plaatsingen binnen het eigen netwerk. Er moet ‘te veel’ rekening gehouden worden met de 

familierelaties waardoor ouders het gevoel hebben dat ze niet vrijuit kunnen zeggen wat ze willen. 

Een tweede negatieve ervaring, die reeds hierboven besproken is, is voor de ouders het missen 

van een bepaalde vorm van ‘tegensprekelijkheid’ om hun versie van het verhaal te kunnen doen. 

Vaak worden ouders als ‘schuldige’ van het verhaal gezien, zij zijn immers de reden waarom hun 

kind nood heeft aan uithuisplaatsing, waardoor ze dikwijls weinig tot geen wegen vinden om hun 

bezorgdheden aan te kaarten. Dit blijkt het geval te zijn wanneer ouders pleegzorgers willen wijzen 

op bepaalde zaken die hun kind aangaat. Zo gaf participant B aan dat wanneer hij tot de 

vaststelling kwam dat zijn dochter luizen had, hij hiervan de pleegzorgers op de hoogte wou 

brengen maar hierbij onvermijdelijk botste op een muur waarbij ’geen interactie’ mogelijk was. 

Ook wanneer ouders hun wensen voor hun kinderen te kennen geven, zoals bijvoorbeeld het 

inschrijven van de kinderen in een jeugdbeweging of sportactiviteit, stellen ouders zich geplaatst 

te voelen tussen twee vuren waardoor opnieuw de ruimte om hun mening te uiten ingeperkt wordt. 

“Als ik zeg dat ik wil dat hij gaat sporten dan zegt zij [pleegzorger]: “Als het zo zit, dan 

stop ik ermee hé.” Dat vind ik dan meer chantage als… Ze ziet dat niet zitten. Ze vindt 

dat ze al veel opgeofferd heeft…” (Participant C). 

De netwerkplaatsingen stellen biologische ouders, omwille van heel wat specifieke redenen, voor 

heel wat uitdagingen maar dit wil niet zeggen dat de ouders hier geen positieve aspecten in mogen 

zien. De respondenten geven aan dat ze ook beseffen dat ze van ‘geluk’ mogen spreken of dat 

ze voldoende ‘dankbaar’ zijn voor het feit dat het eigen netwerk bereid is om de zorgen voor hun 

kind op te nemen. De familiebanden worden dan aangehaald als argument om de plaatsing van 

het kind te waarborgen en een mogelijke breakdown te voorkomen. Een vreemd gezin zou voor 
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het kind immers ‘verschillende plaatsingen’ kunnen betekenen en ‘een minder sterke band’ tussen 

de pleegzorgers en het kind teweegbrengen. Dit soort relativeringsvermogen stelt ouders in staat 

om eigen situaties te begrijpen en in een ander perspectief te plaatsen, waarna de respondenten 

het er collectief over eens waren dat, ondanks de complexiteit van de relaties, de 

pleegzorgplaatsing is ‘zoals het hoort’. De biologische ouders hebben met andere woorden ‘vrede 

genomen’ met de gevolgen van de plaatsing vanuit het geloof dat dit het beste is om te doen om 

de pleegzorgplaatsing voor het kind te doen slagen. 

4.5 Pleegzorg en nieuwe kansen: voor wie? 

Op de vraag of pleegzorg een ‘nieuwe kans’ inhoudt, zie we eigenlijk twee grote categorieën: 

enerzijds wordt er gesproken over pleegzorg in termen van ‘geen nieuwe kansen voor de ouders 

maar wel voor het kind’. Anderzijds geeft een deel van de respondenten aan dat pleegzorg wel 

‘nieuwe kansen voor ouders én kind’ genereert. 

“Voor mijn dochter is dat wel zo. Voor mezelf niet omdat er niet veel veranderd is in 

mijn leven van toen tot nu. Ik ben wel clean enzo. Toen werkte ik nog… Stabiel leven 

heb ik niet. Je ziet het, ik ben weer mijn vriendin kwijt, ik heb geen vrienden, ik heb 

geen sociaal leven, ik heb enkel mijn broer en mijn ouders zijn allebei dood. Dus echt 

voor mij kansen? Nee.” - (Participant B) 

Zes van de dertien respondenten gaven te kennen dat pleegzorg vooral een nieuwe kans en een 

nieuwe start betekent voor het kind en niet zo zeer voor hen. De respondenten evalueerden hun 

situatie waarbij ze tot de constatering kwamen dat hun leven sinds de plaatsing van hun kind 

weinig tot geen vooruitgang gekend heeft. Er is met andere woorden geen verbetering of 

verandering gebracht in de situatie waarin ze zich bevinden, zowel op materieel als op financieel 

vlak en wat betreft de begeleidings- en ondersteuningsnoden van de ouders. De respondenten 

wijten dit aan het gegeven dat pleegzorg vooral gericht is op het ondersteunen en begeleiden van 

het kind, waarbij naar hun gevoel uitsluitend gefocust wordt op de noden en behoeften van het 

kind. Deze ouders hebben het gevoel vaak in een ‘vergeethoekje’ te verdwijnen na de 

uithuisplaatsing en achter te blijven in een situatie die ‘onveranderd’ blijft. 

“Ik vind pleegzorg heel goed voor de kinderen en pleeggezin. Maar voor de ouders is 

dat minder. Ze moeten zich op de kinderen focussen en niet op… alé ze focussen zich 

ook op de ouders maar minder. Het is altijd in het belang van het kind. Jij moet u bij 

wijze van spreken wegcijferen voor het kind.” – (Participant E) 
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Daarnaast geven twee respondenten te kennen dat ‘nieuwe kansen’ of een ‘tweede kans’ bijna 

onmogelijk is binnen bijzondere jeugdzorg. Binnen de bijzondere jeugdzorg krijg je als ouders 

namelijk een stempel opgedrukt en die blijf je voor de rest van uw leven meedragen. Zo gaf 

Respondent A aan, dat ondanks het feit dat hij nu al vier jaar geen alcohol meer genuttigd heeft, 

dat bijzondere jeugdzorg hem nog steeds als een ‘dronkaard’ ziet. Door het feit dat hij voortdurend 

gewezen wordt op een mogelijk ‘terugval’, ervaart deze respondent geen ‘tweede kans’ binnen de 

bijzondere jeugdzorg. Een andere participant stelt dat sommige mensen binnen de bijzondere 

jeugdzorg ‘oogkleppen’ hebben waardoor ze niet in staat zijn om te zien hoe je ‘evolueert’ als 

persoon. Ondanks deze vaststellingen en ervaringen blijft het verlangen naar een tweede kans 

voor deze ouders heel groot. Deze respondenten geven aan dat sommige mensen wel leren uit 

hun fouten en een tweede kans verdienen. 

Voor de zeven andere participanten daarentegen, betekende de komst van pleegzorg zowel voor 

hen als voor hun kind, een nieuwe kans. Hoe die kans gezien en ingevuld wordt is bij de zeven 

participanten verschillend. Waar een aantal ouders aankaartten dat de uithuisplaatsing van de 

kinderen meer ruimte en rust bood voor het volledige gezin, gaven andere ouders aan dat de 

uithuisplaatsing ervoor gezorgd heeft dat ze de nodige hulp konden zoeken en vinden. 

“Ja, ze laten ons nu cru gezegd uitrusten en ons focussen op de twee kleinste. Van 

zodra die focus weg is weten we dat we een nieuwe kans gaan krijgen als hij terug 

naar huis komt om het dan goed te doen.” – (Participant F) 

“Ja, nieuwe kansen? Ik heb therapie gevolgd, ik ben in een opname gegaan in een 

psychiatrisch centrum en ja door de pleegplaatsing is dat eigenlijk gelukt.” - 

(Participant J) 

Het onderwerp omtrent ‘nieuwe kansen’ werd met een grote voorzichtigheid beantwoord door de 

respondenten. Het (h)erkennen dat pleegzorg een nieuwe kans inhoudt voor hun kind, wil niet 

zeggen dat ze die nieuwe kans(en) hun kind niet ‘gunnen’ want meer dan ze die kansen ook voor 

zichzelf zouden willen, staat het welzijn en geluk van hun kind nog steeds op de eerste plaats. 

“Jij moet u bij wijze van spreken wegcijferen voor het kind maar ik heb het er voor 

over, andere mensen kunnen daar misschien moeilijk met omgaan of verstaan maar 

ik vind dat normaal”- (Participant E) 
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4.6 De paradox van het sociaal netwerk 

Hoewel bij tien van de dertien respondenten de kinderen binnen het eigen netwerk verblijven 

stellen zes van deze respondenten dat ze geen tot weinig sociaal netwerk hebben. De 

respondenten geven hier zelf drie oorzaken voor aan. Ten eerste gaat het niet zozeer over het 

gebrek of letterlijke afwezigheid van familieleden maar om de relaties die door de plaatsing 

grondig hertekend worden. Zo geven sommige respondenten aan dat ze niet het gevoel hebben 

dat hun ouders ten volle ouder kunnen zijn voor hen, net omwille van de zorgen die ze nu opnemen 

voor hun kinderen. Waar ze voor de plaatsing terecht konden bij één van de ouders of beiden 

voor dagelijkse gesprekken, ondervinden ze sinds de plaatsing een barrière om dit nog steeds te 

doen. Het feit dat pleegzorg vanaf nu tussen hen in staat, zorgt ervoor dat sommige ouders ‘schrik’ 

hebben dat alles wat ze zeggen tegen familieleden, die instaan voor de zorgen van het kind, tegen 

hen zou ‘kunnen gebruikt’ worden. 

 
“Ik heb niet het gevoel dat mijn mama ten volle mijn mama kan zijn. Als je het haar 

zou vragen, zou ze sowieso zeggen van wel maar in mijn ogen vind ik dat niet. Ik voel 

het niet meer zo aan. Ik was een flapuit. Ik zei alles tegen mijn mama, of het nu goed 

was of slecht of dat ze boos zou worden of niet. Dat interesseerde mij niet want ik heb 

het tenminste kunnen zeggen maar nu? Nee, ik zeg niets meer. Ik heb schrik dat ze 

alles zou zeggen tegen pleegzorg.” – (Participant M) 

 
Ten tweede gaat het om familiale relaties die voor de plaatsing al ‘minder sterk’ waren. De ouders 

worden door hun familieleden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en autonomie om hun 

eigen leven in handen te nemen en vorm te geven. Het gebrek aan ondersteuning van hun 

familieleden, zorgt ervoor dat deze ouders stellen dat ze eigenlijk geen sociaal netwerk hebben 

waar ze kunnen op terugvallen. 

 
“Mijn familie…daar heb ik nooit gemakkelijk steun kunnen aan vragen. Ze zeggen dat 

ik buitenshuis ben en dat ik zelf mijn plan moet trekken.” - (Participant C) 

Ten slotte zijn er een aantal respondenten die door het verlies van één van hun ouders of 

familieleden, waar ze een hechte band met hadden, spreken over de afwezigheid van een sociaal 

netwerk. De banden met de rest van de familie zijn in dit geval ook ‘minder sterk’ omwille van 

bepaalde gebeurtenissen in het verleden. 
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“… toen had ik nog mijn vader. Maar eum… hij zei dat ook hé dat als hij dood zou zijn 

dat ik op niemand zou kunnen rekenen en dat is ook zo. Ik kan ook op niemand 

rekenen.” - (Participant B) 

4.6.1 Goede ondersteuning 

Wat een goede ondersteuning is of zou moeten zijn, is voor elke respondent dan ook anders. 

Waar een aantal respondenten nood hadden aan een ‘reikende hand’ van familieleden en het 

verlangen naar een gevoel waar ze steeds welkom zijn, geven andere respondenten aan dat een 

goede ondersteuning eerder gaat over de ‘begeleiding’ en ‘informatie’ omtrent de uithuisplaatsing. 

“Als ze in het begin alles beter zouden uitgelegd hebben...” – (Participant I) 

 
Andere respondenten geven dan weer aan reeds voldoende en goede ondersteuning te hebben 

en dit door de pleegzorgbegeleiders, de pleegzorgers en de extra begeleiding die ze krijgen buiten 

pleegzorg, zoals bijvoorbeeld thuisbegeleiding, het geestelijke gezondheidscentrum, 

opvoedingsondersteuningsinstanties, een psycholoog of een psychiater. Een kleine groep ouders 

gaf aan niet te weten wat ze als ‘goede’ ondersteuning zouden verstaan. Zij hebben eerder 

copingmechanismen ontwikkeld om te leren omgaan met de situatie waarin ze zich bevinden en 

op die manier hebben ze geleerd om hun ‘plan te trekken’, zonder te rekenen op de ondersteuning 

van anderen zoals participant L het zegt. 

Wat er dus onder ‘goede ondersteuning’ wordt verstaan is van individuele aard en wordt door elke 

ouder anders ingevuld. Wat voor de ene ouder als behulpzaam wordt ervaren, zoals meer 

‘betrokkenheid’ en ‘contact’ met familieleden en ‘externe ondersteuning’, kan de andere ouder als 

‘te veel’ ondersteuning ervaring zoals het door participant G duidelijk verwoord wordt: 

“Ik heb een omkadering om mij en soms vind ik dat te veel omdat het mij dan hoog zit. 

Ik heb heel veel mensen die bij mij staan en die mij ondersteunen en soms heb zoiets 

van, ‘het is genoeg geweest.” 

Een evenwicht tussen te weinig en te veel ondersteuning is iets waar de meeste van mijn 

respondenten doorgaans met worstelen en waar een ‘perfecte’ balans niet gemakkelijk gevonden 

kan worden. 
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4.7 (On)voorwaardelijk ouderschap 

‘Ouderschap’ betekent letterlijk het ‘vader en moeder zijn’. Dit betekent dat het concept 

‘ouderschap’ al een specifieke invulling heeft, namelijk het opvoeden en ondersteunen van het 

kind in zijn/haar ontwikkelingsnoden. Tot dat ouderschap behoren alle dagelijkse zaken zoals het 

kind naar ‘school’ brengen, ‘huiswerk maken’, ‘wassen’, ’kleden’… en uiteraard ook het 

meemaken van bepaalde mijlpalen zoals de eerste stapjes, de eerste woorden, eerste communie. 

Als ouder heb je eveneens het ouderlijk gezag over het kind, dit wil zeggen dat je als ouder de 

juridische verantwoordelijk draagt. Er is met andere woorden doorgaans een bepaalde evidentie 

in hoe dat ouderschap dient ingevuld te worden maar wat als die evidentie wegvalt? 

In pleegzorgsituaties staat het ‘ouderschap’ dan ook ‘onder druk’. Er wordt gesproken over 

gedeeld ouderschap. De ouders en pleegzorgers gaan een engagement aan om het kind de beste 

opvoedings- en ontwikkelingskansen te geven. Aldus deel je als ouder, in de puurste zin van het 

woord, het ouderschap met de pleegzorgers. Toch stellen de pleegzorgplaatsingen ouders voor 

een aantal uitdagingen. Je hebt een kind, je bent ouder en toch voelt het alsof de realiteit niet lijkt 

te kloppen met wat er ‘op papier’ staat. Als ouder kan je er niet dagelijks zijn voor uw kind, je mist 

kleine en grote zaken uit hun leven en je voelt je slechts ouder op ‘papier’. Hoe kunnen deze 

ouders dan nog ‘ouder’ zijn? Welke verantwoordelijkheden dragen ze nog ondanks het feit dat 

bepaalde evidenties zijn weggevallen? Op welke momenten voelen ze zich dan nog ouder? Een 

eerlijke getuigenis van een respondent vat dit mooi samen: 

“…maar feitelijk ouder… dat voel je u niet. Normaal gezien sta je ’s morgensvroeg op 

om de kinderen op te roepen en klaar te maken om naar school te gaan. Je maakt 

hun brood gereed, hun schooltassen, ze komen terug van school en je maakt samen 

huiswerk. Alé ja, alles wat er rond een gezin draait is er niet meer.” - (Participant C) 

Het onderwerp omtrent ‘het ouderschap’ wakkerde een scala aan gevoelens aan, waar sommige 

ouders nog de nodige frustraties over het verleden uitten, werden andere ouders overvallen door 

de grote emotionele impact die de uithuisplaatsing vandaag nog steeds op hun leven heeft. Het 

idee dat ze hun eigen kind niet kunnen of mogen opvoeden en als ouders slechts een beperkte 

positie innemen in de levens van hun kinderen is voor de meeste ouders een onverdraagzame 

pijn waar ze dagelijks met geconfronteerd worden. De ouders verschijnen in dit onderdeel dan 

ook als ‘zoekende’ ouders. Ouders die worstelen met hoe ze dat concept van ‘ouderschap’ een 

invulling kunnen en mogen geven. 
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De pleegzorgplaatsing van hun kinderen betekent voor vele ouders een grondige introspectie over 

hoe ze zichzelf als ouder zien. Sommige ouders zoals participant B stellen dat hun rol als ouder 

‘miniem’ is, terwijl andere ouders zoals participant K tot het besef komen dat je ‘veel uit handen 

hebt gegeven’ en terwijl nog andere ouders zoals participant C en I aangeven dat ze wel ‘ouder 

zijn maar zich in feite geen ouder voelen’. Uit de interviews is gebleken dat de respondenten zich 

de vraag stellen over wat hun rechten en plichten als ouder nog zijn? 

“…omdat je niet meer de normale moederrol mag spelen. Het is niet lijk als de kinderen 

thuis zijn en dan zijn ze constant bij u en nu niet. Dan vraag ik mij af waar zijn mijn… 

in het begin dacht ik waar zijn mijn rechten en plichten als moeder. Omdat… ik ben 

niet uit mijn moederrol ontzegt... maar ja.” - (Participant G) 

Mijn onderzoek toont aan dat er een algemene consensus is bij de ouders over het concept van 

‘gedeeld ouderschap’. Met betrekking tot dit aspect vindt het merendeel van de respondenten dat 

er weinig sprake is van ‘gedeeld ouderschap’. De respondenten illustreren dit aan de hand van 

termen zoals ‘alles wordt overgenomen’, ‘het laatste woord ligt toch bij de pleegzorgers’, ‘om van 

gedeeld ouderschap te kunnen spreken, zie ik de kinderen veel te weinig’ en ‘als ouder heb ik een 

‘opvangdag’, zo zie ik dat’. De ouders worden dus met andere woorden geconfronteerd met een 

verandering in de wijze waarop ze ouder kunnen en mogen zijn. Bijgevolg geven veel 

respondenten aan opzoek te gaan naar nieuwe manieren om hun ouderschap een invulling te 

geven. Ouders kennen zich in dit verband andere labels toe zoals, ‘vriend’ en ‘verwenmama’. 

“Mijn zoon ziet mij eerder als vriend dan als vader ze.” – (Participant A) 

 
“Ik vind mij nu zo wat, iemand had dat zo goed beschreven, een verwenmama. Ze zei 

dat ze haar kindjes niet zo veel zag en dat ze haar een verwenmama voelde dus dat 

ze de kinderen op bepaalde dagen ziet en dan wil je alleen maar leuke dingen en het 

pleeggezin zit nadien mee de minder leuke dingen want jij komt maar voor 3 uurtjes 

en dan wil je alles aan uw kinderen geven want je ziet ze al zo weinig en dat je dan 

dus op een andere manier omgaat met hen.” - (Participant E) 

Uit literatuur blijkt ook dat contact tussen ouders en kinderen het enige moment is voor de ouders 

om hun ouderschap vorm te geven en om het ouderschap te kunnen beleven. Ook in de interviews 

blijken de bezoek- en contactmomenten ‘cruciaal’ te zijn. Wanneer er naar de betekenis van de 

bezoek– en contactmomenten gevraagd werd vatte participant G dit samen als volgt: 
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“Dat je ze ziet en herenigd wordt hé en dat ze vertellen wat ze gedaan hebben en 

doen hé.” 

Of zoals participant J kort en bondig stelt: 

“Alles hé.” 

De respondenten benoemen de contactmomenten als ‘onmisbaar’ en ‘een redmiddel’ om 

‘vervreemding’ tussen ouder en kind te voorkomen. De bezoek- en contactmomenten met de 

kinderen zijn aldus een voorwaarde om te kunnen spreken over ‘ouderschap’ voor de biologische 

ouders. 

4.8 Hereniging onder druk 

4.8.1 Een blinde vlek binnen pleegzorg: het financieel verhaal 

Bijna alle respondenten geven aan dat het ‘moeilijk’ is om uw kind terug te krijgen eenmaal dat ze 

geplaatst zijn. De respondenten spreken in dit verband over de ‘onmogelijkheid’ van hereniging 

eenmaal dat pleegzorg in beeld komt. Uit de interviews blijkt dat de respondenten ook stellen dat 

er dan plots een ‘waslijst’ aan ‘plichten’ op u afkomt waardoor je die als ouder ook nooit kan 

waarmaken. Wanneer er gepeild werd naar de vraag waarom hereniging vaak zo moeilijk gemaakt 

wordt gaf participant A het volgende aan: 

“Ja, dat kind is toch veilig geplaatst zeggen ze en zodus stel u voor dat hij of zij terug 

bij u komt en je hervalt of dat gaat dan niet of je kan er effectief niet voor zorgen dan 

moeten ze weer een plaats gaan zoeken maar waarschijnlijk niet meer van waar hij 

komt want die gaan ook zeggen van, “ho ho ho, ik ben geen drive in hé waar ze keer 

binnen, buiten, binnen, buiten kunnen.” Als een kind een plek heeft is het normaal dat 

pleegzorg en een ander dat probeert te verdedigen en dat het als ouder veel moeilijker 

is. Je zou in principe een tweede kans verdienen maar ja… Het is moeilijk. Als je het 

één tegen het ander moeten opwegen, wat weegt er dan het meeste door? Een 

tweede kans geven of dat kind laten zitten waar het goed zit? Ik zou dan ook rap 

gekozen hebben hé. Alé, moest ik in de tegenovergestelde situatie zitten zou ik ook 

zeggen, “laat dat kind zitten waar hij zit en geef die ouder meer plichten die hij toch 

niet kan waar maken zodus…” Alé, ik zou het zelf ook zo doen ze [lacht].” - (Participant 

A) 

Dit soort ‘investment’ denken is een vaak aangehaald argument om kinderen te laten waar ze zijn. 

Er is immers geïnvesteerd in het verbeteren van hun leefsituatie, een plaatsing terug bij de ouders 
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zou al die moeite te niet kunnen doen. Of sterker nog zoals participant H stelt, een terugplaatsing 

naar het gezin van herkomst zou aanvoelen als een plaatsing in een ‘vreemd’ gezin. Uit de 

interviews lijkt ook duidelijk voor de ouders in wiens belang er steeds gehandeld wordt: 

“Ze denken sowieso in het belang van het kind, altijd, dus ik denk op dat vlak dat ik er 

mij jammer genoeg moet bij neerleggen”. (Participant L) 

Sommige respondenten geven aan ‘schrik’ te hebben dat hun kind niet naar huis zou ‘willen’ 

komen wanneer de mogelijkheid zich zou voordoen. Hoe langer ze in een pleeggezin verblijven, 

hoe groter die kans is volgens sommige ouders. 

“Over het laatst had mijn zoon gezegd dat hoe het nu is, dat dat wel goed is voor hem. 

Hij zei dat hij bij zijn papa woont, bij zijn moeke en af en toe bij zijn mama. Zou ik mijn 

zoon het kwalijk nemen voor moest hij niet willen terugkomen? Het zou mij zeer doen, 

heel veel zeer want het is en blijft uw kind. Ik zou zeggen dat de deur altijd open staat 

voor hem als hij toch wil komen slapen. Ik heb wel de indruk van, dat als het moment 

aanbreekt, dat hij gaat zeggen dat hij liever bij moeke is.” – (Participant M) 

Aldus blijkt er ook uit de interviews dat de wijze waarop pleegzorg in elkaar zit en georganiseerd 

wordt vaak gebaseerd is op ‘het oordeel en belang’ voor kinderen en niet op wat het voor de 

ouders zou kunnen betekenen. De respondenten zien vaak de bezoek- en contactmomenten als 

een volgende opstap om hereniging mogelijk te maken. Een aantal respondenten die een 

mogelijkheid zien om herenigd te worden met hun kind vertellen dan ook zelfzeker: 

“Ja vandaar dat ook de bezoeken gaan uitgebreid worden.” (Participant D) 

 
“Ja, dat wel omdat er geen reden is waarom er geen hereniging zou komen en dat er 

toch altijd al opbouw geweest is.” (Participant I) 

De intensiteit en de frequentie van de bezoeken zijn voor de meeste respondenten ook een 

voorwaarde om in een latere fase hereniging mogelijk te maken. In de literatuur en uit de 

interviews blijkt alvast dat de bezoeken ‘te langzaam’ worden opgestart of ‘te traag’ uitgebreid 

worden. De respondenten ervaren door dit gegeven een grote afstand tussen hen en hun kinderen 

waardoor ‘hereniging’ meer als toekomstmuziek klinkt dan als een laatste stap om de 

pleegplaatsing af te ronden. 

“Er zijn een aantal vragen dat ik heb voor pleegzorg over de optrekking van de 

bezoeken enzo maar dat gebeurt allemaal heel traag. Ik heb nu wel het gevoel dat ik 
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nu meer sterker ben om meer bezoeken aan te kunnen. Dat komt maar traag op gang.” 

- (Participant J) 

 
Een drietal ouders geven echter te kennen dat ze herenging met hun kind ‘niet meer zien zitten’. 

Hierbij gaat het om een ouder die vrede heeft genomen met de situatie en zich in de toekomst 

niet in staat voelt om terug de dagelijkse zorgen van zijn kind op zich te nemen. Een andere ouder 

die geconfronteerd wordt met moeilijkheden die deels buiten zijn bereik liggen geeft ook aan dat 

een herenging in de toekomst geen optie is. Deze respondent wijst op de ‘tekortkomingen’ in zijn 

eigen situatie: zowel op financieel als emotioneel vlak acht hij hem niet in staat om zijn dochter de 

stabiliteit en zorgen te verlenen die ze nodig heeft. Ten slotte ziet de laatste respondent hereniging 

niet als een mogelijkheid zolang er geen ‘situatie gecreëerd’ wordt waardoor hij in staat zou zijn 

om zijn kind op te vangen. 

“Een andere woonst dat ten eerste en dan ja, hetgeen dat je allemaal nodig hebt. Je 

bent geen ouder meer vind ik, alé ja, ze komen weer bij u en dan is dat volledig weer 

een omwenteling: je moet zorgen dat hij geslapen heeft, gegeten heeft, kleren heeft 

alé ja alles wat er rond komt, rond dat grootbrengen moet je weer creëren dus dat is 

vanaf 0 beginnen en dat heeft weer tijd nodig.” - (Participant C) 

De respondenten geven aan dat zij niet de ‘financiële capaciteiten’ hebben zoals de pleegzorgers 

en bijgevolg hun kinderen niet dezelfde ‘kansen’ kunnen geven. De respondenten stellen echter 

ook dat zolang dat er in ‘hun situatie’ geen verandering komt, hun problemen slechts ‘verplaatst’ 

worden waarbij alleen het kind gered is uit een ‘slechte’ omgeving. 

“Oke ja, mijn zoon krijgt nu wel mooie kansen met die verre reizen… maar er wordt 

soms zo precies verlangd dat mensen waarvan de kinderen geplaatst zijn, dat die zich 

financieel enorm moeten uitwerken…” - (participant H) 

4.9 De oudergroepen: het ontmoeten van gelijkgestemden voor vriendschap 

en raad 

Acht van de dertien participanten zijn aangesloten bij een oudergroep. Elk van deze ouders 

benadrukken het belang van die oudergroepen. Participanten geven aan in de groep hun ‘verhaal’ 

te kunnen doen, ‘gezelschap’, ‘steun’ en ‘begrip’ te vinden. In de oudergroep doen ze niet enkel 

hun verhaal maar kunnen ze eveneens rekenen op ‘tips’ en ‘goede raad’ van andere ouders. De 

ouders leren op die manier andere ouders kennen waarbij ze aangeven dat de oudergroepen de 

‘beste leerschool’ is voor ouders die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Je leert als ouder 
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namelijk uit de eigen fouten maar je geeft ook kennis door aan andere ouders. Ook op persoonlijk 

vlak blijken de ouders een groot belang te hechten aan de oudergroepen. Vele respondenten 

spreken over het ‘zelfvertrouwen’, ‘doorzettingsvermogen’ en ‘wilskracht’ die ze verkregen hebben 

doormiddel van de oudergroepen. Ouders voelen zich dankzij de oudergroepen versterkt waarbij 

ze leren omgaan met hun situatie en daardoor ook andere ‘lotgenoten’ kunnen bijstaan en 

‘helpen’. 

“Eindelijk wordt er een stem gegeven aan de ouders en wordt er naar hen geluisterd” 

– (Participant H) 

 
Voor vele ouders betekent de oudergroep ook meer dan alleen maar een ‘praatsessie’, dankzij de 

oudergroepen worden de ouders op de hoogte gebracht van hun ouderrechten en -plichten. Ze 

stellen dat ze veel informatie krijgen die ze anders niet zouden weten: 

“Door de oudergroepen kom ik ook meer mijn rechten te weten hé. Want alé ja eum… 

je weet in het begin van niets. Je bent als een blinde die naar de straat moet gaan 

zonder dat je de straat weet en als er ze u leiden dan weet je toch in welke richting 

dat je moet gaan. - (participant C) 

Alle ouders die deelnemen aan een oudergroep onderstrepen het ‘gebrek aan informatie’ en 

geven aan dat ze zonder de oudergroep niet of minder op de hoogte zouden zijn van hun rechten. 

Hierbij geven respondenten aan dat er niemand ‘spontaan’ de regels en wetten zal komen 

uitleggen. In die zin gaat het dus om ouders die voldoende op de hoogte zijn van hun rechten, wat 

een groot verschil duidt met de groep ouders die niet in een oudergroep zitten. Wanneer de ouders 

die niet deelnemen aan de oudergroep bevraagd werden rond het thema ‘rechten en plichten’ 

gaven sommige participanten het volgende aan: 

“Ik denk dat je daar pas voldoende van op de hoogte wil zijn als je niet goed bezig 

bent, denk ik dan (lacht). Ik weet niet zoveel van wat mijn rechten zijn maar ik denk er 

gewoon niet bij na.” – (Participant K). 

Naast het feit dat de oudergroepen een ‘uitlaatklep’ vormen voor de ouders, is het dus ook een 

plaats waar ze gesteund worden door de begeleiders en telkens weer opnieuw iets ‘bijleren’ zodat 

ze er terug kunnen staan in de samenleving en kansen kunnen krijgen zoals de respondenten het 

zelf aangeven. De oudergroepen ‘herstellen’ ouders in zowel hun ‘mens-zijn’ als ‘ouder-zijn’ en 

voor vele ouders is dit een cruciaal aspect om hun situatie te kunnen aanvaarden en te werken 

naar een eventuele ‘verandering’ ervan. 
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

5.1 Inleiding discussie 

In de literatuurstudie werd vastgesteld dat de hoofdonderzoeksvraag, met betrekking tot de 

betekenis, rol en positie van biologische ouders in pleegzorgsituaties een verschuiving in de 

invulling van ‘het belang van het kind’ kent. Waar vroeger de ‘reunificatie’ van het gezin voorop 

stond, ligt de klemtoon vandaag meer en meer op de ‘zorgcontinuïteit’ van het kind. Het is evenwel 

onduidelijk wat de rol en positie van de biologische ouders zelf is. Dit is enerzijds toe te schrijven 

aan de tendensen die reeds besproken zijn in de literatuurstudie waarbij ‘het belang van het kind’ 

als uitgangspunt wordt genomen om allerlei interventies ten aanzien van ouders te legitimeren. 

Anderzijds komt dit door het gebrek aan onderzoek in de academische wereld om de stemmen 

en positie van deze ouders op een adequate manier weer te geven (Broadhurst & Mason, 2017; 

Leysen, 2018; De Wilde et al, 2019). In dit licht werd gepoogd met dit onderzoek de ‘evidente’ 

keuze voor pleegzorg als uithuisplaatsingsmethode te bevragen en als het ware de ommezijde 

van de medaille te belichten. Wat zijn de implicaties voor biologische ouders en wat betekenen al 

die mogelijke veranderingen waarbij het belang van het kind steevast voorop wordt gesteld, voor 

de ouders zelf? 

Deze discussie krijgt dan ook vorm door de stem van de biologische ouders te laten horen 

doormiddel van de afgenomen interviews, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de 

theoretische inzichten uit de literatuurstudie in deze masterproef. Die hebben mij een aantal 

inzichten en spanningsvelden aangereikt om deze discussie meer diepgang te geven. Deze 

inzichten worden besproken aan de hand van de twee vooraf bepaalde deelonderzoeksvragen 

waarbij een koppeling wordt gemaakt met drie discussievelden. Ten slotte worden de beperkingen 

van het onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek toegelicht. 

5.2 Een mogelijke (nieuwe) rol voor biologische ouders 

5.2.1 Ouder-zijn: tussen kunnen en mogen 

Uit de analyse van dit onderzoek blijkt dat ouders er een gecompliceerde relatie op nahouden met 

hun in pleegzorg geplaatste kinderen, met betrekking tot de rol die ze kunnen en mogen in nemen 

in de levens van hun kinderen. Zoals het onderzoek van Goessens (z.d.) naar voren heeft 

gebracht ervaren ouders moeilijkheden omtrent het vinden van een (nieuwe) mogelijke manier om 

hun ouderschap vorm te geven. Ze kampen met een verlieservaring waarbij ze de ‘grip’ op het 

leven en op de opvoeding van hun kinderen, langzaamaan voelen wegglippen. In die zin is het 
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cruciaal dat de ouders de mogelijkheid krijgen om hun kinderen te zien en contact te onderhouden 

(McWey, Acouck & Porter, 2010; Sanchirico & Jablonka, 2000, De Wilde, 2019). Zo hechten de 

ouders uit dit onderzoek veel belang aan de bezoek- en contactmomenten met hun kinderen. Dit 

impliceert dat die bezoeken niet enkel een recht op papier moet zijn. Maar evenzeer in de praktijk 

kan gerealiseerd worden zodat die bezoeken een mogelijkheid worden, eerder dan een 

uitzondering. De respondenten (h)erkennen dit belang en benoemen deze contactmomenten als 

‘een redmiddel’ en ‘noodzakelijkheid’. Waarbij ze tegelijkertijd aangeven dat dit recht niet altijd 

even makkelijk te realiseren is in de praktijk omwille van de complexe relaties die gemoeid zijn 

met de pleegzorgsituaties. 

Zoals reeds aangegeven bij de resultaten en bevindingen valt er een bepaalde evidentie weg voor 

ouders met kinderen in pleegzorg. Ze hebben namelijk de dagelijkse zorgen van hun kinderen 

niet in handen en laat dit net de belangrijkste manier zijn waarop biologische ouders hun rol en 

identiteit als ouder invullen (Fostering perspectives, 2010; NACAC, 2019). Hoewel ze als ouders 

nog steeds het ouderlijke gezag en de verantwoordelijkheid behouden zien we toch binnen 

pleegzorgsituaties dat die ouderlijke verantwoordelijkheid, het echt invullen van dat ouderschap, 

de betekenis van opvoeding eigenlijk ‘verdwijnt’. De vraag is dan echter hoe je die leegte weer 

een (nieuwe) invulling geeft. Die bezoeken vormen, wat de respondenten noemen, de lijm tussen 

zichzelf en hun kinderen om vervreemding of het volledige verlies van ouderschap te voorkomen. 

Om van ‘gedeeld ouderschap’ te kunnen spreken is er voor biologische ouders meer nodig dan 

maandelijks of tweemaandelijkse bezoek(en) die ze nu reeds krijgen. Concreet betekent dit dat 

ouders naar een systeem verlangen van co-ouderschap, waarbij het kind zowel de helft van de 

tijd bij de biologische ouders is en de helft van de tijd bij de pleegzorgers. slechts dan kan voor 

biologische ouders over ‘gedeeld ouderschap’ gesproken worden. Door het complexe karakter 

van pleegzorgsituaties wordt een nieuwe en zinvolle rol voor biologische ouders vaak bemoeilijkt 

(De Wilde, 2019). Kortom, ouders zijn ‘biologisch’ nog ouders maar hoe zit het ‘pedagogisch’? De 

vraag is dan hoe het ouderschap ingevuld wordt en welke rol kunnen en mogen ze dan opnemen? 

We kunnen daarom stellen dat het concept ‘gedeeld ouderschap’ eerder een ideaal op papier is 

of leeft in de visie van Pleegzorg Vlaanderen dan een engagement dat werkelijk gerealiseerd 

wordt in de praktijk. 

Het probleem of de uitdagingen die verbonden zijn met het realiseren van ‘gedeeld ouderschap’ 

is sterk gelinkt aan onze klassieke invulling van ‘ouderschap’, ‘opvoeding’, het ‘gezin’ tout court. 

Met name: je hebt een kind en je hebt twee ouders die de zorg en opvoeding van het kind op zich 
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nemen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een groeiende diversiteit in de samenleving 

waardoor we onvermijdelijk in aanraking komen met diverse vormen van ouderschap die ook om 

(h)erkenning vragen (Martin & Galle, 2019). Wat met een nieuw samengesteld gezin en de 

rechten van de plusmama’s en/of- papa’s? Hoe gaan we hiermee om? Het vasthouden aan 

dergelijke rigide vorm van ouderschap waarbij er enkel beroep kan gedaan worden op een soort 

‘binaire’ denkwijze, met aan het hoofd een vader en een moeder, belemmert in bepaalde 

opzichten een mogelijke (nieuwe) rol en invulling voor ouders. Meer specifiek voor ouders die te 

maken krijgen met uithuisplaatsing van hun kinderen. We weten echter niet hoe het gedeeld 

ouderschap er kan uitzien in de praktijk en wat de invloeden zijn van deze nieuwe gezinsvormen 

op kinderen en hun ouders. 

In die zin is het in het kader van deze masterproef interessant om dieper in te gaan op de 

veronderstelling dat ouders tekortschieten in de opvoeding van hun kinderen (Vanobbergen, 

2017). Met het stijgend aantal kinderen die steeds meer nood hebben aan diverse vormen van 

opvoeding en opvoedingsondersteuning lijkt het aangewezen om blijvend bruggen te bouwen met 

en voor ouders in pleegzorg (Registratierapport, 2017). In die zin is het belangrijk om de bezoek- 

en contactmomenten niet te laten afhangen van wat er na pleegzorg gebeurt. Het maximaal 

inzetten op de relatie tussen ouder en kind tijdens de pleegzorgplaatsing geeft de ouders de kans 

en mogelijkheid om hun rol op een andere manier te herdefiniëren en tijdelijk in te vullen zoals 

reeds uit de resultaten is gebleken (cf. ‘vriend’, ‘verwenmama’). Derhalve wijst dit op de 

mogelijkheden die ook dienen gecreëerd te worden door zowel de pleegzorgers en pleegzorg als 

instantie op zich opdat deze (nieuwe) invulling een mogelijkheid wordt. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ouders zich ook meer ondersteund voelen in hun rol als ouder als ze 

nog steeds erkend worden als de primaire opvoedingsverantwoordelijken door hen voldoende te 

betrekken in de opvoeding van hun kinderen. Dat wil zeggen dat ze niet steeds benaderd willen 

worden door derden vanuit een ‘expertenrol’ en zo het gevoel krijgen dat ze ondermijnt worden in 

hun visie en opvatting omtrent de opvoeding van hun kinderen. Het vinden van een balans waar 

zowel pleegzorgers en biologische ouders zich in kunnen vinden is op zijn minst gezegd een 

evenwichtsoefening. De uitdaging bestaat er in om een ruimte te creëren om de verschillende 

interpretaties van ouderschap mogelijk en bediscussieerbaar te maken waarbij er losgekomen 

kan worden van een rigide denkbeeld over hoe of wat een gezin moet zijn, zou voor deze ouders 

al een eerste mogelijke stap kunnen zijn om los te komen van hét ‘gedeeld ouderschap’. Hierbij 

kan de mogelijkheid geopend worden om toe te werken naar een vorm van ouderschap, waarbij 
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het gedeelde ouderschap er één van kan zijn. Dialoog vormt hierbij een cruciaal aspect om die 

mogelijkheden te creëren en open te houden. 

5.3 De betekenis van reunification in pleegzorgpraktijken 

5.3.1 De verregaande implicaties voor alle ouders in de samenleving 

Uit de literatuur is gebleken dat wanneer kinderen uit huis geplaatst worden er gestreefd wordt 

om de scheidingstermijn tussen ouders en kinderen zo kort mogelijk te houden en met andere 

woorden zo snel mogelijk te werken naar een terugkeer naar huis (Berrick, 2009). De bevindingen 

in dit onderzoek duiden echter op een kloof tussen theorie en praktijk met betrekking tot 

‘hereniging’. Uit de analyse is gebleken dat de respondenten aangeven dat eenmaal hun kind 

geplaatst is, er naar hun aanvoelen geen terugkeer naar huis meer mogelijk of wenselijk is. 

Enerzijds wordt dat gewijd aan het gegeven dat de bezoek- en contactmomenten geen 

onmiddellijke inwerkingtreding inhouden en anderzijds dat de bezoeken een ‘te trage’ opbouw 

kennen. In die zin krijgen de bezoek- en contactmomenten, voor vele ouders, nog een extra 

waarde aangezien deze worden beschouwd als voorwaarde om hereniging mogelijk te maken. 

De bevindingen leggen op die manier een aantal actuele pijnpunten binnen pleegzorg bloot, 

waarbij het oorspronkelijk doel van pleegzorg met reunification als sluitstuk in dit verhaal van 

‘gedeelde’ zorg en opvoeding stilaan verlaten wordt. Vandaag zien we namelijk een omgekeerde 

beweging, waarbij er in het beste geval teruggewerkt wordt, maar voornamelijk wordt ingezet op 

de zorgcontinuïteit van het kind. Dat betekent dat pleegzorg een hulpverleningsvorm is waarbij 

de positie en rol van biologische ouders moeilijk een plaats heeft. ‘Het belang’ van het kind 

functioneert hier als belangrijkste toetssteen om beslissingen te nemen. Hierdoor worden de 

kinderrechten als uitgangspunt gebruikt om allerlei interventies te verantwoorden. Belangrijk is om 

te blijven zien dat kinderrechten een verbijzondering zijn van mensenrechten (Roose, Reynaert & 

Hermans, 2018). Dat betekent dat eigen aan deze vorm van mensenrechten is dat de positie van 

kinderen steeds bekeken en gethematiseerd wordt vanuit de erkenning dat ze volwaardige 

medeburgers zijn. Op die manier wordt er meer solidariteit en draagvlak gecreëerd voor 

problemen in de samenleving. Neem nu armoede, door de term kinderarmoede te hanteren, 

ontstaat er in de samenleving meer eensgezindheid om deze onrechtvaardige vorm van armoede 

aan te pakken (Roose, Reynaert & Hermans, 2018). Maar wat met de ouders? Dit zorgt voor een 

te eenzijdige kijk op de situatie van kinderen waardoor we blind zijn voor de positie van de ouders 

en ook dit is niet anders wanneer we het over pleegzorg als interventie hebben (Roose, Reynaert 

& Hermans, 2018). Ouders geven aan dat ‘hun situatie’ in vergelijking met de uithuisplaatsing van 
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het kind, weinig tot niet veranderd is. Dit bevestigt de bevindingen uit de literatuurstudie waarbij 

uithuisplaatsing van de kinderen, slechts een verplaatsing van de problemen betekent en niet zo 

zeer de volledige situatie van het gezin grondig verhelpt (De Wilde et al, 2019). 

Zoals onderzoek van Bouverne-De Bie et al. (2010) heeft aangetoond, zijn het vaak arme 

gezinnen die te maken krijgen met meer ingrijpende interventies waarbij uithuisplaatsing een veel 

voorkomende uitkomst is. In die zin krijgen we een soort van morele invulling van de 

levenssituaties van mensen terwijl het eigenlijk een probleem is van armoede dat daaraan ten 

grondslag ligt, maar dat niet erkend wordt. Armoede wordt in dit geval aangekaart als een 

individueel probleem eerder dan een sociaal structureel probleem. Als gevolg hiervan zijn we de 

laatste jaren geëvolueerd naar een meer sociaal investeringsdenken (Martin & Galle, 2019). Het 

investeren in kinderen wordt voornamelijk vanuit een economisch standpunt bekeken: als we nu 

als samenleving iets verhelpen aan de situatie van de kinderen, dan zullen we daar later de 

vruchten van plukken, de zogenaamde return on investment (Heckman, 2008). Hier sluipt 

uiteraard het gevaar dat het mensenrechtenperspectief, het perspectief van de ouders in dit geval, 

volledig dreigt verloren te gaan waardoor ouders meer gestigmatiseerd worden. In die zin zijn 

‘falende’ kinderen de schuld van de ouders (Martin & Galle, 2019). We weten vanuit een sociaal 

werk perspectief dat ook structuren evenzeer een invloed kunnen hebben op de omstandigheden 

en de handelingsmogelijkheden van mensen. 

Uit dit onderzoek is ook gebleken dat sommige ouders geen mogelijkheid tot hereniging zien met 

hun kinderen omwille van financiële redenen. De interviews met de ouders leggen bloot hoe wij 

soms blind kunnen zijn voor het bredere plaatje achter een uithuisplaatsing. Er wordt steeds 

minder aandacht besteed aan de biologische ouders, vooral aan de reden en context waardoor 

die ouders beroep moeten doen op pleegzorg. De ouders geven aan dat, met de uithuisplaatsing 

van de kinderen, er verwacht wordt dat de ouders zelf uit hun situatie geraken. Hier komt de inzet 

en essentie van sociaal werk naar voren. Hoe kunnen we die handelingsmogelijkheden van de 

mensen vergroten en verbreden? Mensen komen namelijk terecht in een situatie, omwille van 

allerlei redenen en aanleidingen, waar ze op eigen krachten niet uitraken. Wanneer we dus 

pleegzorg te veel benaderen vanuit het perspectief van het kind en te weinig vanuit het perspectief 

van de ouders zien we dat we eerder te maken krijgen met de ‘instrumentalisering’ van sociaal 

werk. Op die manier schuilt het gevaar dat sociaal werk gereduceerd wordt tot het ‘voorschotelen’ 

van bepaalde ‘oplossingen’ terwijl het in essentie gaat om het tonen en geven van mogelijkheden 

aan mensen. 
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5.4 Beperkingen van het eigen onderzoek en aanbevelingen voor verder 

onderzoek 

De keuzes die dienen gemaakt te worden bij het uitvoeren van een onderzoek brengen 

onvermijdelijk beperkingen en begrenzingen met zich mee. Een eerste beperking binnen dit 

onderzoek situeert zich op het niveau van de rekrutering van de participanten. Zoals reeds 

aangeven bestond het merendeel van de bevraagde respondenten uit ouders die deelnamen aan 

een oudergroep. Dit zorgde ervoor dat we voor aanvang van het onderzoek een bias creëerden 

in de onderzoekspopulatie. Concreet betekent dit dat we te maken hebben met ouders die zich, 

ondanks de moeilijkheden in hun leven, voldoende gefaciliteerd voelen om nog steeds 

aanknopingspunten te vinden. Een klein deel van de respondenten bestond uit ouders die niet 

deelnamen aan een oudergroep. De verschillen tussen de twee groepen kwamen vooral tot uiting 

in het thema van ‘rechten en plichten’ waarbij ouders die deelnamen aan een oudergroep een 

significant verschil vertoonden met ouders die niet deelnamen aan een oudergroep. Dit neemt 

uiteraard niet weg dat beide groepen ouders voldoende open en kritisch waren over pleegzorg. 

Daarnaast werd er binnen dit onderzoek gekozen om de ouders te bevragen en niet de actoren 

binnen pleegzorg zelf. Het insluiten van de ene ‘groep’ betekende al gauw het ‘uitsluiten’ van de 

andere. In deze masterproef werd er geprobeerd om de stem van biologische ouders, in de 

letterlijke zin van het woord, ‘te horen’ en op een adequate manier weer te geven. Uiteraard kan 

er na afloop van dit onderzoek niet gesproken worden over dé stem van biologische ouders bij 

uithuisplaatsing. Er dient nog steeds aandacht te zijn voor de onderlinge diversiteit tussen de 

ouders. Ten slotte werd er in dit onderzoek alleen gefocust op één sector, namelijk pleegzorg. In 

de discussie van deze masterproef werd er kort ingegaan op wat een te eenzijdige focus zou 

kunnen betekenen voor alle ouders in de samenleving. Het zou echter interessant zijn om die 

betekenis voor de ouders actief te bevragen en weer te geven in de literatuurstudie. 

Voor vervolgonderzoek zou het daarom ook interessant kunnen zijn om actoren binnen het beleid 

van pleegzorg te bevragen. In de vragenlijsten van deze masterproef werd de rol van 

pleegzorgbegeleiders indirect bevraagd, maar aangezien dit ons voor dit onderzoek te ver zou 

leiden, werd er voor gekozen om hier niet verder op in te gaan. Ten slotte zou een onderzoek over 

het concept van ‘gedeeld’ ouderschap eveneens interessant zijn. Uit de resultaten van dit 

onderzoek bleek alvast dat het een ambigu en een onduidelijk concept is in de praktijk dat om 

extra duiding vraagt. 
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6. BIJLAGEN 

6.1 Bijlage 1 

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek 

Ik, (ondergetekende), 

 
.............................................................................. ( volledige naam in drukletters a.u.b. ) ben 

bereid om mee te werken aan de masterproef van Ruwayda Said Salem, studente Master of 

Science in het Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. Ik neem hiervoor deel aan een 

interview. De vragen in het interview hebben betrekking op de beleving en ervaring van de 

biologische ouders en hun visie op uithuisplaatsing. 

Ik  ga  ermee  akkoord  mijn  medewerking  te  verlenen en ik ga akkoord met de volgende 

voorwaarden: 

(1) Ik heb uitleg over dit onderzoek gekregen en ik versta waarover het gaat. Er werd mij ook de 

mogelijkheid gegeven om bijkomende informatie te vragen; 

(3) Ik neem geheel uit vrije wil en op vrijwillige basis deel aan het onderzoek; 

 
(4) Ik geef de toestemming om mijn resultaten op een vertrouwelijke en anonieme wijze te 

bewaren, te verwerken en te rapporteren; 

(5) Ik begrijp dat alle gegevens die ik in het kader van dit interview verleen, geheel vertrouwelijk 

en anoniem zullen worden verwerkt en enkel in functie van het onderzoek zullen worden gebruikt; 

(6) Ik ben op de hoogte van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten en dit zonder een reden te geven; 

(7) Ik geef de toestemming om dit gesprek op te nemen; 

 
(8) Ten slotte ben ik op de hoogte dat ik toegang kan krijgen tot de resultaten; 

Gelezen en goedgekeurd 

Plaats en datum handtekening van de deelnemer 

 
..................................... .......................................................... 

 
Plaats en datum handtekening van de onderzoeker 

 
..................................... .......................................................... 
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Contactgegevens: 

 
Ruwayda Said Salem – Ruwayda.SaidSalem@UGent.be – 0473/40.64.82 

Promotor: Lieselot De Wilde – Lieselot.DeWilde@UGent.be 

mailto:Ruwayda.SaidSalem@UGent.be
mailto:Lieselot.DeWilde@UGent.be
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6.2 Bijlage 2 

Algemeen 

 
Persoonlijke informatie 

 

1. Wat is uw naam? 

2. Hoe oud bent u? 

3. Waar woont u? 

4. Wat is uw beroep? 

5. Bij welke oudergroep bent u aangesloten? (Aalst/Gent/…) 

6. Kan u mij beschrijven hoe u dagen eruit zien? 

a. Wat doe je in het weekend? 

b. Hebt u hobby’s of hoe vul je u vrije tijd in? 

Gezin 

 
1. Kan u mij uw gezin omschrijven? 

2. Hoelang verblijft uw kind(eren) reeds in een pleeggezin? 

Indien het om meerdere kinderen gaat: 

a. verblijven ze in hetzelfde gezin? 

b. Wat is jouw ervaring met deze diversiteit? (positief/negatief) 

3. Op welke manier is uw gezinssamenstelling veranderd sinds pleegzorg in beeld kwam? 

Reden 

 
1. Wist u al veel af van pleegzorg voor u hier beroep op moest doen? 

a. Zo ja: van waar? Wat was je beeld over pleegzorg toen? 

2. Op welke type pleegzorg hebt u beroep kunnen/mogen/willen/moeten doen? 

a. Hoe kijkt u vandaag terug op het type pleegzorg waar u beroep hebt op 

kunnen/willen/mogen/moeten doen? 

b. Op welke manier voldoet deze type pleegzorg aan uw verwachtingen? Waarom 

wel/waarom niet? 

3. Wat was volgens jou de reden of de specifieke aanleiding dat je beroep moest doen op 

pleegzorg? 

a. Als het om een vrijwillige plaatsing ging: wat heeft ervoor gezorgd dat u de knoop hebt 

kunnen doorhakken? Welke factoren hebben er hierin meegespeeld? 

b. Als het over een gerechtelijke plaatsing ging: hoe bent u hier mee omgegaan? 
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4. Sommige ouders geven aan dat het proces van pleegzorgplaatsing een cruciaal aspect 

vormt binnen pleegzorg: kunnen ze zelf hun kinderen uit handen geven vs. werd dit in hun 

plaats gedaan? 

a. Herkent u zich hierin? 

b. Hoe hebt u dit ervaren? 

5. Vaak wordt pleegzorg gelinkt aan nieuwe kansen: is dit volgens u zo? Waarom 

wel/waarom niet? 

Sociaal netwerk 

 
1. Hoe reageerden uw familie/vrienden/… op de plaatsing van uw kind(eren)? 

a. Werd u hierin gesteund door hen? Op welke manier? Was dit behulpzaam? Wat viel 

er eerder zwaar? 

2. Kent u andere ouders (buiten de oudergroep?) waarvan de kinderen in pleeggezinnen 

verblijven? 

a. Zo ja: op welke manier hebt u hen leren kennen? (buiten de oudergroep) 

Ouderschap en opvoeding 

 
1. Wie is momenteel allemaal betrokken bij de opvoeding van uw kind(eren)? 

2. Hoe ervaart u het ouder zijn, gezien de verandering van de gezinssituatie? 

a. Op welke manier is je rol als ouder al dan niet gewijzigd na de plaatsing? 

b. Hebt u het gevoel dat u nog steeds ten volle ouder kan zijn? Waarom wel/Waarom 

niet? 

c. Kan u mij dit duidelijk maken aan de hand van voorbeelden uit uw dagelijkse leven? 

3. Zijn er vastgestelde bezoekmomenten waarop u, uw kind kan zien? 

a. Hoe verloopt dan zo’n bezoekmoment? Kan u mij daar voorbeelden van geven? 

4. In de visie van pleegzorg omtrent de opvoeding van kinderen wordt er vaak gesproken 

over het gedeelde ouderschap: Is dit van toepassing op u? 

a. Waarom wel/waarom niet 

Zo ja: 

b. Wat loopt er goed? 

c. Wat loopt er moeilijk? 

5. Welke (nieuwe) rol is er nu weggelegd voor u als moeder/vader? 

a. Op welke manier is dit een stap voorwaarts ten aanzien van vroeger of een stap 

achterwaarts? 
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6. Veel ouders spreken over een verlieservaring wanneer pleegzorg wordt ingeschakeld: er 

niet meer voortdurend kunnen zijn voor uw kind(eren)/ze niet als eerste kunnen troosten 

en bijstaan in nood/ze niet in bed kunnen stoppen etc. Hoe ervaart u dat? 

7. Hoe gaan u en uw kind(eren) om met de plaatsing? Praten jullie hierover? 

a. Hoe gaat u om met de vragen die u kind heeft over de plaatsing en verandering van 

de gezinssituatie? 

b. Kan u mij voorbeelden geven van vragen en op welke manier u deze tracht te 

beantwoorden? 

8. Hoe gaat u partner om met de plaatsing? 

Relaties 

 
Onderlinge relaties 

 

1. Hoe verloopt de relatie tussen u en uw kind(eren)? 

a. Hoe is jullie band? 

b. Wat betekent een hechte relatie voor u? Kan je mij voorbeelden geven? 

2. Hoe verloopt de relatie tussen u en de pleegzorgers? 

a. Er is er sprake van een goede relatie? 

Zo ja: wat zorgt ervoor dat jullie een goede relatie hebben? 

Zo nee: Hoe komt het dat jullie relatie minder vlot verloopt? 

3. Is er iets veranderd tussen u en u partner sinds de plaatsing van jullie kind(eren)? 

Zo ja: op welke manier? 

4. Kunt u op voldoende steun rekenen vanuit uw omgeving (erover kunnen praten, begrijpen 

zij het en ben je instaat om er met hen erover te praten?) 

5. Vaak wordt er gesproken van hertekende relaties nadat pleegzorg in beeld komt. Kan u 

hierover meespreken? Waarom wel/waarom niet? 

a. Kan u mij dit verduidelijken aan de hand van voorbeelden? 

Spanningen 

1. Welke spanningen ervaart u binnen deze verschillende relaties? 

2. Wat draagt ertoe bij dat deze spanningen aanwezig zijn? 

3. Wat zou deze spanningen kunnen verminderen? 

4. Voor welke mogelijke valkuilen moet je als ouder op letten? 

Ondersteuning 

1. Krijgt u voldoende steun van uw omgeving? 
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2. Wat is voor u goede ondersteuning? 

a. Wat ervaart u als ondersteunend? 

Machtsrelaties 

1. Hoe gaat u om met de verhouding die u hebt tegenover de pleegzorgers? 

a. Ervaart u hier spanningen? 

2. Hoe ervaart u het gegeven dat de zorg van u kind(eren) (tijdelijk) overgenomen wordt door 

anderen? 

3. Indien het over een gerechtelijke plaatsing gaat: hoe ervaart u de opgelegde beslissing? 

a. Wat doet dit met u als ouder? 

b. Kan u dit beschrijven aan de hand van 3 tal gevoelens en hier mee uitleg over geven 

waarom net die 3 aspecten? 

4. Vaak voelen ouders zich machteloos of buiten spel gezet: hoe ervaart u dit? Herkent u 

zich hierin? 

a. Hebt u het gevoel dat u voldoende betrokken wordt in het proces – van plaatsing tot 

beslissingen omtrent te opvoeding van uw kind(eren)? 

5. Zou u nu achteraf gezien naar andere oplossingen gezocht hebben, wetend hoe het nu 

is? 

Oudergroepen 

 
1. Kan u mij meer vertellen over de oudergroep waar u aan deel neemt? 

2. Wat heeft ervoor gezorgd dat u deel neemt aan de oudergroep? 

3. Waarom vindt u het belangrijk om naar de oudergroepen te gaan? 

Rechten en plichten 

 
1. Heel veel ouders spreken over de plichten die ze hebben. Hebt u het gevoel dat er meer 

plichten zijn waar u aan moet voldoen dan de rechten die u hebt? 

a. Kan u mij dit verduidelijken aan de hand voorbeelden? 

2. Bent u voldoende op de hoogte van wat uw rechten zijn? 

a. Zo ja: Hoe komt het dat u hier zo goed van op de hoogte bent? 

b. Zo nee: Kan u zelf aangeven waarom dit niet het geval is? 

3. Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt over uw rechten? 

4. Hebt u eventuele bedenkingen bij deze rechten en plichten? 

5. Krijgt u inzage in uw dossier? 

a. Vindt u dit belangrijk? 
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Hereniging 

 
1. Sommige ouders geven aan dat het heel moeilijk is om hun kinderen terug te krijgen 

eenmaal dat ze geplaatst zijn: hoe ervaart u dit? 

a. Ziet u een mogelijkheid tot de hereniging met uw kind(eren)? Waarom wel/waarom 

niet? 

2. Vaak spelen de contactmomenten en de bezoekmomenten een cruciaal aspect om in een 

latere fase herenging mogelijk te maken. Kan u zich hier in vinden? Waarom wel/ waarom 

niet? 

a. Wat betekenen die bezoek/contactmomenten voor u? 

Toekomst 

 
1. Hoe ziet u de toekomst? 

a. Welke hopen/wensen/verwachtingen koester je voor in de nabije toekomst? 

Vragen 

 
1. Hebt u nog vragen voor mij? 



73 
 

 
 

6.3 Bijlage 3 

 

 
voor ouders en kinderen!! 

 
 

 

 
 

 
Wat? 

 

Een leuke namiddag voor ouders en kinderen, met een komische goochelshow door Mr Creezy, 

kindergrime, knutselactiviteiten, op de foto met de paashaas, eieren zoeken, Paasspel voor 

12+ers… en lekkere pannenkoeken! 

Waar en wanneer? 
 

• Donderdag 11 april 2019, in VBS Raffelgem, Raffelgemstraat 8 te Aalst (bus 4, halte 

Irisstraat) 

• Vrijdag 12 april 2019, in School Onze Lieve Vrouw Presentatie, Plezantstraat 13 te St- 

Niklaas (ingang spoorweglaan!) 

• Zaterdag 13 april 2019, in de Karrekol, Beekstraat 27 in Drongen 

• Telkens van 14u30 tot 17u 

Kostprijs? Gratis 
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Hoe inschrijven? 
 

• Via je begeleider zodat je samen kan bekijken of je kinderen ook aanwezig kunnen zijn 

• Via sofie.deridder@pleegzorgoostvlaanderen.be of 0490/562317 

• Heb je problemen met het vervoer, geef ons een seintje, dan bekijken we samen! 

Tot dan!! 

mailto:sofie.deridder@pleegzorgoostvlaanderen.be
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