
Van ontwikkelagenda
naar actie

Samen sterk 
voor jeugdigen 
in gezinnen

Actieplan

Jeugdhulp in

Gezinsvormen

in de regio

Haaglanden

Regionale visie
Jeugdigen hebben recht op veilig opgroeien, bij voorkeur in het 

eigen gezin en ‘thuis’. Als het nodig is, wordt hulp thuis geboden

zodat de jeugdige in het eigen gezin op een veilige manier kan 

opgroeien. Wanneer dit niet kan, is het mogelijk dat de jeugdige 

af en toe buiten het eigen gezin wordt opgevangen en dus ‘een

beetje ergens anders’ hulp ontvangt. Om toch zo gewoon mogelijk

op te groeien, wordt hulp ingezet van een ander gezin, waar de

jeugdige af en toe naartoe kan, bijvoorbeeld een dag in de 

week of een weekend in de maand. Dit kan bijvoorbeeld via deeltijd-

pleegzorg, een steungezin of een maatjesproject. Als het niet mogelijk

is thuis te blijven wonen, blijft de mogelijkheid bestaan dat een jeugdige 

(tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Dit kan bijvoorbeeld in een 

pleeggezin of een gezinshuis. Deze verschillende vormen van hulp in een 

ander gezin worden ‘jeugdhulp in gezinsvormen’ genoemd. 

Om deze ambities te realiseren, is er een drietal ontwikkellijnen:

1. Jeugdige en ‘thuis’

2. Complexe problematiek

3. Kracht opvoeders en professionals 

Dit Actieplan draagt bij aan het in praktijk brengen van de regionale visie. 

Het beschrijft tien actiepunten. Dit zijn:

1. Gemeentelijke vraagstuk 18-/18+ gerelateerd aan pleegzorg

2. Project bewustwording rondom pleegkinderen

3. Verstevigen van de positie van uithuisgeplaatste jeugdigen

4. Pilot ‘schoolsucces staat voorop’

5. Traumasensitief werken

6. Alternatieve woonvoorzieningen

7. Deskundigheidsbevordering lokale teams: 

Hoe krijgen ouders weer de regie?

8. Diversiteit bij werving en matching

9. Ondersteunen opvoeders

10. Informele zorg
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Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Neem dan contact op met de gemeente Den Haag:
mariam.elourfi@denhaag.nl 
en de gemeente Pijnacker-Nootdorp:
b.verhoek@pijnacker-nootdorp.nl 

November 2017

Deze ontwikkelagenda is mede tot stand gekomen 
in samenwerking met de gemeenten van de 
regio Haaglanden:

Samenwerking
Het Regionaal Actieplan is tot stand
gekomen samen met jeugdigen uit

pleeggezinnen (en gezinshuizen), 
ouders van uithuisgeplaatste kinderen,

pleegouders, gezinshuisouders en 
diverse professionals.

Hoe nu verder?
In 2018 worden de regionale actiepunten
in de regio Haaglanden opgepakt. Daar-
naast worden er afspraken gemaakt met
de gecontracteerde zorgaanbieders over
het uitdragen van de Ontwikkelagenda. 
Afhankelijk van de resultaten uit 2018 wordt 
het vervolg in 2019 bepaald.
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5. Traumasensitief werken 
Waarom?
Ingrijpende ervaringen kunnen op jeugdigen schadelijke effecten hebben. Zij voelen zich hierdoor
niet veilig thuis of op school. Een deel van de jeugdigen gedraagt zich door de spanning heel druk
en agressief. Anderen reageren juist heel stil en teruggetrokken. Er wordt dan vaak gedacht dat
deze jeugdigen zich zo gedragen om dwars te willen zitten. Er wordt vergeten dat deze jeugdigen
niet anders kunnen of weten. Het begint bij het meer bewust zijn van de impact van ingrijpende
ervaringen op het gedrag van kinderen.

Hoe?
5.1 Traumasensitiviteit ontwikkelen
Het is belangrijk dat betrokkenen rondom de jeugdige (zoals de opvoeders en leerkracht) trauma-
sensitief werken. Traumasensitiviteit houdt in dat je je bewust bent van de schadelijke effecten die
ingrijpende ervaringen op kinderen kunnen hebben, dat je die kunt herkennen en op een onder-
steunende manier omgaat met deze jeugdigen. Traumasensitief werken gaat dus over houding,
kennis én vaardigheden. Steun door een betrouwbare volwassene helpt een jeugdige met ernstige
stress om te gaan en kan leiden tot minder psychische klachten, minder gedragsproblemen en
betere schoolprestaties.

6. Alternatieve woonvoorzieningen 
Waarom?
In praktijk blijkt dat niet iedere jeugdige op de meest passende plek woont. In Haaglanden wonen
nog steeds veel kinderen in leefgroepen en niet in een gezinsvorm of een combinatie hiervan. 
Er is een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen om deze kinderen een ‘thuis’ te bieden. 
Variatie van aanbod aan woonvoorzieningen vraagt aandacht. 

Hoe?
6.1 Regionaal plan van aanpak alternatieve woonvoorzieningen
Plan van aanpak maken voor de uitbreiding en/of ombouw van woonvoorzieningen. Gedacht kan
worden aan gespecialiseerde, kleinschalige, langdurige (ook voor ná 18 jaar) gezinshuizen voor 
bijvoorbeeld jeugdigen met zware hechtingsproblematiek of autisme. Indien mogelijk wordt er 
ook gestart met het realiseren van deze voorziening(en) om een concreet en passend aanbod te
creëren voor een groep jeugdigen die volgens het Expertiseteam nu niet op een passende plek 
zitten of komen.

6.2 Advies aan gemeenten over startende woonvoorziening(en) 
Advies om richting te geven aan gemeenten over hoe om te gaan met lokale verzoeken voor het
starten van woonvoorziening(en) in de regio Haaglanden. Rekening houdend met de ambitie van
het om- en afbouwen van residentiële woonvoorzieningen.

7. Deskundigheidsbevordering lokale teams: Hoe krijgen ouders weer de regie? 
Waarom?
Volgens onderzoek dat gedaan is naar het perspectief van ouders bij een uithuis- en pleeggezin-
plaatsing voelen de meeste ouders die te maken hebben met het gedwongen kader zich slecht 
geïnformeerd tijdens en na de uithuis- en pleeggezinplaatsing. Verschillende ouders horen pas 
achteraf waarom hun kind uit huis is geplaatst of is overgeplaatst naar een ander pleeggezin. 
Verschillende ouders vinden dat ze oneerlijk zijn beoordeeld en dat de uithuisplaatsing had kunnen
worden voorkomen als ze meer hulp hadden gekregen. De meeste ouders maken pas kennis met 
het pleeggezin na de plaatsing. Ouders wensen meer begrip en steun, oprechte interesse en iemand die echt naar hen luistert. 

Hoe?
7.1 Kennismaken met Sociale Netwerkstrategieën voor de lokale teams
2 workshops en 3 basistrainingen over het werken met sociale netwerkstrategieën voor de lokale teams van de regio Haaglanden.
Ouders worden nu betrokken bij het opstellen van een plan maar maken niet altijd hun eigen plan of hebben nog geen invloed op de
keuze van een pleeggzin. Hoe zorg je ervoor dat ouders zelf hun plan opstellen en (weer) regie hebben, ook als het moeilijk is? 

7.2 Stimuleren van het oprichten van een praatgroep voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen
Ouders van uithuisgeplaatste kinderen hebben behoefte aan het delen van ervaringen en onderlinge steun. Een praatgroep kan 
hen daarbij helpen. Gemeenten willen dit stimuleren. 

8. Diversiteit bij werving en matching
Waarom?
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming neemt de rechten van het kind 
als uitgangspunt. Bij plaatsing in een gezinsvorm dient zoveel mogelijk rekening gehouden te 
worden met herkenbaarheid en blijvende verbinding met de eigen achtergrond. De kans op 
succes van de plaatsing in een gezinsvorm en de effecten voor de jeugdigen op langere termijn 
worden hiermee vergroot.

Hoe?
8.1 Gericht werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden
In de matching wordt rekening gehouden met de diversiteit aan culturele achtergronden. Inzet op het meer gericht 
werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden draagt hieraan bij. 

9. Ondersteunen opvoeders
Waarom?
Uit de praktijk blijkt dat er veel gevraagd wordt van opvoeders. Er komt meer bij kijken dan alleen
het opvangen van een jeugdige in huis. Door opvoeders serieus te nemen en in te spelen op hun 
behoeften, wordt de kans op een succesvolle plaatsing van een jeugdige in een gezin vergroot. 

Hoe?
9.1 Ontwikkelen van professionaliseringsprogramma voor opvoeders
• Passende begeleiding die aansluit bij het type zorg dat opvoeders leveren, hun eigen ervaring
en de levensfase van de jeugdige. 

• Scholing op specifieke thema’s, zoals opvoedvaardigheden, trauma, loyaliteit, omgang met 
ouders en hechting. 

• Netwerken van opvoeders, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld buddy teams). 
• Informatie en praktische ondersteuning ter ontlasting van de zorg, indien nodig een vergoeding.

10. Informele zorg
Waarom?
Om de jeugdhulp in gezinsvormen mogelijk te maken, is het belangrijk dat er opvoeders zijn.
Daarom is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in zowel de werving als in het behoud van 
opvoeders door ze te ondersteunen. Dit is binnen de jeugdhulp in gezinsvormen geen gemakkelijke 
klus, omdat veel mensen denken dat het of te zwaar is voor ze of ze de druk niet aan kunnen om
fulltime nog jeugdigen op te voeden naast hun eigen werk. 

Hoe?
10.1 Stimuleren van nieuwe initiatieven van informele zorg
Diverse gemeenten zijn gestart met steunouderschap en maatjesprojecten voor jongeren. De regio Haaglanden wil dit verder 
uitbreiden en nieuwe initiatieven op dit vlak stimuleren. 

10.2 Inzet van vrijwilligers optimaal benutten 
Vrijwilligersorganisaties werken samen met pleegzorgorganisaties om de inzet van vrijwilligers en pleegouders optimaal te benutten. 
Wanneer pleegouders geen plaatsing hebben, kunnen zij zich inzetten als vrijwilligers voor andere vormen van jeugdhulp in 
gezinsvormen. Andersom kunnen vrijwilligers die zijn geworven voor andere gezinsvormen dan pleegzorg, zich eventueel 
inzetten als pleegouder. 

Jeugdige en ‘thuis’ Complexe problematiek Kracht van opvoeders
en professionals
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1. Gemeentelijke vraagstuk 18-/18+ gerelateerd aan pleegzorg
Waarom?
Op hun 18e zijn jongeren vaak nog niet klaar voor een grotere mate van zelfstandigheid. De 
zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij thuis krijgen is nog van grote waarde. 
Pleegzorg stopt bij 18 jaar. Als er op dat moment sprake is van een hulpvraag, biedt de Jeugdwet 
de mogelijkheid voor verlengde jeugdhulp in de vorm van pleegzorg. Niet alle jongeren van 18 jaar 
die in een pleeggezin wonen, hebben echter een hulpvraag. Ze willen gewoon bij hun pleegouders 
blijven wonen, omdat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders, familie of netwerk. Voor pleegouders 
geldt dat hun pleegzorgvergoeding stopt. 

Hoe?
1.1 Mogelijkheden verkennen om verlengde pleegzorg na 18e levensjaar standaard in te zetten
De gemeente Den Haag is van plan een pilot te starten om pleegzorg na het 18e levensjaar 
door te laten lopen zonder verwijzing tot 23 jaar. Daarbij stelt een gemeentelijke werkgroep een 
implementatieplan op op basis van deze Haagse pilot om verlengde pleegzorg mogelijk standaard 
in te zetten in de regio Haaglanden. 
1.2 Optimaliseren inzet toekomstplannen
De gemeente Den Haag doet onderzoek naar de huidige inzet van toekomstplannen bij 16+ kwetsbare jongeren. 
Het onderzoek is medio 2018 afgerond. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in de praktijk 
toegewerkt naar het optimaliseren van de inzet van toekomstplannen voor o.a. pleegjongeren.

2. Project bewustwording rondom pleegkinderen
Waarom?
Bij een uithuisplaatsing ervaren kinderen onrust, onzekerheid, negatieve gevoelens. In de praktijk blijkt dat niet alle kinderen 
de reden van hun uithuisplaatsing kennen. Ook worden zij niet altijd voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. 

Hoe?
2.1 Animatiefilm en voorlichtingsfilm in combinatie met schriftelijk materiaal
Door middel van een op maat gemaakte animatiefilm (jonge kinderen) en een voorlichtingsfilm 
(jongeren) worden de jeugdige, pleegouders, ouders en andere betrokkenen (waaronder school) 
voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. Dit vindt plaats door het behandelen 
van essentiële thema’s zoals het vinden van een geschikt pleeggezin, het leven in een pleeggezin 
en terugplaatsing naar ouders. 

3. Verstevigen van de positie van uithuisgeplaatste jeugdigen 
Waarom?
Jeugdigen die opgroeien met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn, zijn niet altijd op de 
hoogte van hun rechten. Ze beseffen soms niet dat ook zij hulp mogen vragen en kunnen niet altijd hun verhaal kwijt.

Hoe?
3.1 Zweedse jongeren inspireren jongeren van JONG doet mee! 
Het versterken van de positie van jongeren in Haaglanden door JONG doet mee! (jongere cliëntvertegenwoordiging Haaglanden) 
te laten inspireren door Zweedse jongeren van Maskrosbarn. Maskrosbarn is een landelijke Zweedse organisatie door en 
voor jongeren met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn. 

4. Pilot “schoolsucces staat voorop”
Waarom?
Schoolsucces is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen en voor hun toekomst. Het 
voorkomen dat leerprestaties achterblijven is nodig vooral bij uithuisgeplaatste jeugdigen, 
omdat zij meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen dan andere jongeren. 

Hoe?
4.1 Pilot ter bevordering van schoolsucces voor uithuisgeplaatste kinderen
Gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en het Nederlands Jeugdinstituut starten samen met het 
samenwerkingsverband onderwijs een pilot om te verkennen of en hoe uithuisgeplaatste jongeren 
gevolgd kunnen worden en extra ondersteuning kunnen krijgen op school en thuis. Deze pilot is op de Zweedse methode Skolfam 
geïnspireerd. Dit is een programma gericht op het begeleiden van uithuisgeplaatste jongeren in de (school-)omgeving om 
leerprestaties van uithuisgeplaatste jongeren te bevorderen en eventueel schooluitval te voorkomen.
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88% van de 18-jarigen nog 
thuis woont en jongeren gemiddeld 
24,6 jaar zijn als ze zelfstandig 
gaan wonen. (CBS, 2016).

Tim (23 jaar):
”Als ik mijn weekendpleegouders niet
meer had na mijn achttiende, dan 
zat ik nu diep in de schulden.”
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  Veel uithuisgeplaatste kinderen 

kampen met emotionele en gedrags-
problemen die door de plaatsing 

niet vanzelf verdwijnen. 
(Cora Bartelink over wat werkt bij 
een uithuisplaatsing, april 2013).

Pleegmoeder Maya:
”Op de dag dat onze pleegdochter 
Rosa bij ons kwam wonen, had ik 

slingers opgehangen om haar warm
te verwelkomen. Achteraf heb ik me 
pas gerealiseerd dat dit voor haar 
extra pijnlijk geweest moest zijn, 
want dit was ook de dag dat zij 
weggehaald is bij haar ouders.”
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Gemeenten wettelijk verplicht zijn 
om ervoor te zorgen dat kinderen zo
thuis mogelijk kunnen opgroeien. 
De Jeugdwet schrijft het volgende 

voor: “Het college draagt er zorg voor
dat de jeugdige in geval van een 

uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs
mogelijk, bij een pleegouder of in 
een gezinshuis wordt geplaatst, 

tenzij dit aantoonbaar niet in belang 
is van de jeugdige.”

(Artikel 2.3, zesde lid Jeugdwet).

Anja (16 jaar):
”Ik wacht op een plek in een 

gezinshuis, maar het liefst zou ik 
op een plek wonen waar ik leer 

straks op mezelf te kunnen wonen,
maar dat is er nu niet.”
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Moeder tijdens de high-tea
(bijeenkomst over Actieplan):

”Als ouder krijg je het gevoel dat je 
het fout hebt gedaan.”
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Kinderen uit een etnische, religieuze 
of linguïstische minderheidsgroep 

het recht hebben om de eigen cultuur 
te beleven, de godsdienst te belijden 

of de taal te gebruiken.
(Artikel 30 van het

Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind). 
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Zo’n 25-50% van de plaatsingen in
pleeggezinnen niet succesvol verloopt.
Dit gebeurt met name bij jeugdigen 
van 10 jaar of ouder zijn, die ernstige
gedragsproblemen hebben en vaker 

zijn overgeplaatst. Zij hebben tien keer
zo grote kans dat het misgaat in een
pleeggezin dan andere pleegkinderen.

(Internationale Studies). 
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Pleegmoeder Tilly:
”Ik wist niet dat ik ook nog iets anders
kan betekenen voor een kind. Ik ben
jaren pleegmoeder geweest, maar nu
past het niet meer in mijn leven. 

Ik zou best wel een middag in de week
wat kunnen betekenen, maar niet 

meer zo intensief.”

Tanya (12 jaar):
”Pak je spullen, want morgen ga je 
naar een nieuw pleeggezin. Voor mij
is dit de zesde keer dat ik niet weet
waarom ik zo snel weg moet.”

Uithuisgeplaatste jeugdigen 
op volwassen leeftijd een groter risico
lopen op problemen zoals dakloosheid, 
criminaliteit, jeugdprostitutie, tiener-
zwangerschap, alcohol- en drugsge-
bruik, slechte fysieke en psychische 
gezondheid, opleiding niet afmaken 

of geen werk kunnen vinden. 
(Mendes & Moslehuddin, 2006).



5. Traumasensitief werken 
Waarom?
Ingrijpende ervaringen kunnen op jeugdigen schadelijke effecten hebben. Zij voelen zich hierdoor
niet veilig thuis of op school. Een deel van de jeugdigen gedraagt zich door de spanning heel druk
en agressief. Anderen reageren juist heel stil en teruggetrokken. Er wordt dan vaak gedacht dat
deze jeugdigen zich zo gedragen om dwars te willen zitten. Er wordt vergeten dat deze jeugdigen
niet anders kunnen of weten. Het begint bij het meer bewust zijn van de impact van ingrijpende
ervaringen op het gedrag van kinderen.

Hoe?
5.1 Traumasensitiviteit ontwikkelen
Het is belangrijk dat betrokkenen rondom de jeugdige (zoals de opvoeders en leerkracht) trauma-
sensitief werken. Traumasensitiviteit houdt in dat je je bewust bent van de schadelijke effecten die
ingrijpende ervaringen op kinderen kunnen hebben, dat je die kunt herkennen en op een onder-
steunende manier omgaat met deze jeugdigen. Traumasensitief werken gaat dus over houding,
kennis én vaardigheden. Steun door een betrouwbare volwassene helpt een jeugdige met ernstige
stress om te gaan en kan leiden tot minder psychische klachten, minder gedragsproblemen en
betere schoolprestaties.

6. Alternatieve woonvoorzieningen 
Waarom?
In praktijk blijkt dat niet iedere jeugdige op de meest passende plek woont. In Haaglanden wonen
nog steeds veel kinderen in leefgroepen en niet in een gezinsvorm of een combinatie hiervan. 
Er is een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen om deze kinderen een ‘thuis’ te bieden. 
Variatie van aanbod aan woonvoorzieningen vraagt aandacht. 

Hoe?
6.1 Regionaal plan van aanpak alternatieve woonvoorzieningen
Plan van aanpak maken voor de uitbreiding en/of ombouw van woonvoorzieningen. Gedacht kan
worden aan gespecialiseerde, kleinschalige, langdurige (ook voor ná 18 jaar) gezinshuizen voor 
bijvoorbeeld jeugdigen met zware hechtingsproblematiek of autisme. Indien mogelijk wordt er 
ook gestart met het realiseren van deze voorziening(en) om een concreet en passend aanbod te
creëren voor een groep jeugdigen die volgens het Expertiseteam nu niet op een passende plek 
zitten of komen.

6.2 Advies aan gemeenten over startende woonvoorziening(en) 
Advies om richting te geven aan gemeenten over hoe om te gaan met lokale verzoeken voor het
starten van woonvoorziening(en) in de regio Haaglanden. Rekening houdend met de ambitie van
het om- en afbouwen van residentiële woonvoorzieningen.

7. Deskundigheidsbevordering lokale teams: Hoe krijgen ouders weer de regie? 
Waarom?
Volgens onderzoek dat gedaan is naar het perspectief van ouders bij een uithuis- en pleeggezin-
plaatsing voelen de meeste ouders die te maken hebben met het gedwongen kader zich slecht 
geïnformeerd tijdens en na de uithuis- en pleeggezinplaatsing. Verschillende ouders horen pas 
achteraf waarom hun kind uit huis is geplaatst of is overgeplaatst naar een ander pleeggezin. 
Verschillende ouders vinden dat ze oneerlijk zijn beoordeeld en dat de uithuisplaatsing had kunnen
worden voorkomen als ze meer hulp hadden gekregen. De meeste ouders maken pas kennis met 
het pleeggezin na de plaatsing. Ouders wensen meer begrip en steun, oprechte interesse en iemand die echt naar hen luistert. 

Hoe?
7.1 Kennismaken met Sociale Netwerkstrategieën voor de lokale teams
2 workshops en 3 basistrainingen over het werken met sociale netwerkstrategieën voor de lokale teams van de regio Haaglanden.
Ouders worden nu betrokken bij het opstellen van een plan maar maken niet altijd hun eigen plan of hebben nog geen invloed op de
keuze van een pleeggzin. Hoe zorg je ervoor dat ouders zelf hun plan opstellen en (weer) regie hebben, ook als het moeilijk is? 

7.2 Stimuleren van het oprichten van een praatgroep voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen
Ouders van uithuisgeplaatste kinderen hebben behoefte aan het delen van ervaringen en onderlinge steun. Een praatgroep kan 
hen daarbij helpen. Gemeenten willen dit stimuleren. 

8. Diversiteit bij werving en matching
Waarom?
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming neemt de rechten van het kind 
als uitgangspunt. Bij plaatsing in een gezinsvorm dient zoveel mogelijk rekening gehouden te 
worden met herkenbaarheid en blijvende verbinding met de eigen achtergrond. De kans op 
succes van de plaatsing in een gezinsvorm en de effecten voor de jeugdigen op langere termijn 
worden hiermee vergroot.

Hoe?
8.1 Gericht werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden
In de matching wordt rekening gehouden met de diversiteit aan culturele achtergronden. Inzet op het meer gericht 
werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden draagt hieraan bij. 

9. Ondersteunen opvoeders
Waarom?
Uit de praktijk blijkt dat er veel gevraagd wordt van opvoeders. Er komt meer bij kijken dan alleen
het opvangen van een jeugdige in huis. Door opvoeders serieus te nemen en in te spelen op hun 
behoeften, wordt de kans op een succesvolle plaatsing van een jeugdige in een gezin vergroot. 

Hoe?
9.1 Ontwikkelen van professionaliseringsprogramma voor opvoeders
• Passende begeleiding die aansluit bij het type zorg dat opvoeders leveren, hun eigen ervaring
en de levensfase van de jeugdige. 

• Scholing op specifieke thema’s, zoals opvoedvaardigheden, trauma, loyaliteit, omgang met 
ouders en hechting. 

• Netwerken van opvoeders, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld buddy teams). 
• Informatie en praktische ondersteuning ter ontlasting van de zorg, indien nodig een vergoeding.

10. Informele zorg
Waarom?
Om de jeugdhulp in gezinsvormen mogelijk te maken, is het belangrijk dat er opvoeders zijn.
Daarom is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in zowel de werving als in het behoud van 
opvoeders door ze te ondersteunen. Dit is binnen de jeugdhulp in gezinsvormen geen gemakkelijke 
klus, omdat veel mensen denken dat het of te zwaar is voor ze of ze de druk niet aan kunnen om
fulltime nog jeugdigen op te voeden naast hun eigen werk. 

Hoe?
10.1 Stimuleren van nieuwe initiatieven van informele zorg
Diverse gemeenten zijn gestart met steunouderschap en maatjesprojecten voor jongeren. De regio Haaglanden wil dit verder 
uitbreiden en nieuwe initiatieven op dit vlak stimuleren. 

10.2 Inzet van vrijwilligers optimaal benutten 
Vrijwilligersorganisaties werken samen met pleegzorgorganisaties om de inzet van vrijwilligers en pleegouders optimaal te benutten. 
Wanneer pleegouders geen plaatsing hebben, kunnen zij zich inzetten als vrijwilligers voor andere vormen van jeugdhulp in 
gezinsvormen. Andersom kunnen vrijwilligers die zijn geworven voor andere gezinsvormen dan pleegzorg, zich eventueel 
inzetten als pleegouder. 
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1. Gemeentelijke vraagstuk 18-/18+ gerelateerd aan pleegzorg
Waarom?
Op hun 18e zijn jongeren vaak nog niet klaar voor een grotere mate van zelfstandigheid. De 
zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij thuis krijgen is nog van grote waarde. 
Pleegzorg stopt bij 18 jaar. Als er op dat moment sprake is van een hulpvraag, biedt de Jeugdwet 
de mogelijkheid voor verlengde jeugdhulp in de vorm van pleegzorg. Niet alle jongeren van 18 jaar 
die in een pleeggezin wonen, hebben echter een hulpvraag. Ze willen gewoon bij hun pleegouders 
blijven wonen, omdat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders, familie of netwerk. Voor pleegouders 
geldt dat hun pleegzorgvergoeding stopt. 

Hoe?
1.1 Mogelijkheden verkennen om verlengde pleegzorg na 18e levensjaar standaard in te zetten
De gemeente Den Haag is van plan een pilot te starten om pleegzorg na het 18e levensjaar 
door te laten lopen zonder verwijzing tot 23 jaar. Daarbij stelt een gemeentelijke werkgroep een 
implementatieplan op op basis van deze Haagse pilot om verlengde pleegzorg mogelijk standaard 
in te zetten in de regio Haaglanden. 
1.2 Optimaliseren inzet toekomstplannen
De gemeente Den Haag doet onderzoek naar de huidige inzet van toekomstplannen bij 16+ kwetsbare jongeren. 
Het onderzoek is medio 2018 afgerond. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in de praktijk 
toegewerkt naar het optimaliseren van de inzet van toekomstplannen voor o.a. pleegjongeren.

2. Project bewustwording rondom pleegkinderen
Waarom?
Bij een uithuisplaatsing ervaren kinderen onrust, onzekerheid, negatieve gevoelens. In de praktijk blijkt dat niet alle kinderen 
de reden van hun uithuisplaatsing kennen. Ook worden zij niet altijd voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. 

Hoe?
2.1 Animatiefilm en voorlichtingsfilm in combinatie met schriftelijk materiaal
Door middel van een op maat gemaakte animatiefilm (jonge kinderen) en een voorlichtingsfilm 
(jongeren) worden de jeugdige, pleegouders, ouders en andere betrokkenen (waaronder school) 
voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. Dit vindt plaats door het behandelen 
van essentiële thema’s zoals het vinden van een geschikt pleeggezin, het leven in een pleeggezin 
en terugplaatsing naar ouders. 

3. Verstevigen van de positie van uithuisgeplaatste jeugdigen 
Waarom?
Jeugdigen die opgroeien met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn, zijn niet altijd op de 
hoogte van hun rechten. Ze beseffen soms niet dat ook zij hulp mogen vragen en kunnen niet altijd hun verhaal kwijt.

Hoe?
3.1 Zweedse jongeren inspireren jongeren van JONG doet mee! 
Het versterken van de positie van jongeren in Haaglanden door JONG doet mee! (jongere cliëntvertegenwoordiging Haaglanden) 
te laten inspireren door Zweedse jongeren van Maskrosbarn. Maskrosbarn is een landelijke Zweedse organisatie door en 
voor jongeren met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn. 

4. Pilot “schoolsucces staat voorop”
Waarom?
Schoolsucces is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen en voor hun toekomst. Het 
voorkomen dat leerprestaties achterblijven is nodig vooral bij uithuisgeplaatste jeugdigen, 
omdat zij meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen dan andere jongeren. 

Hoe?
4.1 Pilot ter bevordering van schoolsucces voor uithuisgeplaatste kinderen
Gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en het Nederlands Jeugdinstituut starten samen met het 
samenwerkingsverband onderwijs een pilot om te verkennen of en hoe uithuisgeplaatste jongeren 
gevolgd kunnen worden en extra ondersteuning kunnen krijgen op school en thuis. Deze pilot is op de Zweedse methode Skolfam 
geïnspireerd. Dit is een programma gericht op het begeleiden van uithuisgeplaatste jongeren in de (school-)omgeving om 
leerprestaties van uithuisgeplaatste jongeren te bevorderen en eventueel schooluitval te voorkomen.
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88% van de 18-jarigen nog 
thuis woont en jongeren gemiddeld 
24,6 jaar zijn als ze zelfstandig 
gaan wonen. (CBS, 2016).

Tim (23 jaar):
”Als ik mijn weekendpleegouders niet
meer had na mijn achttiende, dan 
zat ik nu diep in de schulden.”
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  Veel uithuisgeplaatste kinderen 

kampen met emotionele en gedrags-
problemen die door de plaatsing 

niet vanzelf verdwijnen. 
(Cora Bartelink over wat werkt bij 
een uithuisplaatsing, april 2013).

Pleegmoeder Maya:
”Op de dag dat onze pleegdochter 
Rosa bij ons kwam wonen, had ik 

slingers opgehangen om haar warm
te verwelkomen. Achteraf heb ik me 
pas gerealiseerd dat dit voor haar 
extra pijnlijk geweest moest zijn, 
want dit was ook de dag dat zij 
weggehaald is bij haar ouders.”
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Gemeenten wettelijk verplicht zijn 
om ervoor te zorgen dat kinderen zo
thuis mogelijk kunnen opgroeien. 
De Jeugdwet schrijft het volgende 

voor: “Het college draagt er zorg voor
dat de jeugdige in geval van een 

uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs
mogelijk, bij een pleegouder of in 
een gezinshuis wordt geplaatst, 

tenzij dit aantoonbaar niet in belang 
is van de jeugdige.”

(Artikel 2.3, zesde lid Jeugdwet).

Anja (16 jaar):
”Ik wacht op een plek in een 

gezinshuis, maar het liefst zou ik 
op een plek wonen waar ik leer 

straks op mezelf te kunnen wonen,
maar dat is er nu niet.”
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Moeder tijdens de high-tea
(bijeenkomst over Actieplan):

”Als ouder krijg je het gevoel dat je 
het fout hebt gedaan.”
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Kinderen uit een etnische, religieuze 
of linguïstische minderheidsgroep 

het recht hebben om de eigen cultuur 
te beleven, de godsdienst te belijden 

of de taal te gebruiken.
(Artikel 30 van het

Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind). 
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Zo’n 25-50% van de plaatsingen in
pleeggezinnen niet succesvol verloopt.
Dit gebeurt met name bij jeugdigen 
van 10 jaar of ouder zijn, die ernstige
gedragsproblemen hebben en vaker 

zijn overgeplaatst. Zij hebben tien keer
zo grote kans dat het misgaat in een
pleeggezin dan andere pleegkinderen.

(Internationale Studies). 
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Pleegmoeder Tilly:
”Ik wist niet dat ik ook nog iets anders
kan betekenen voor een kind. Ik ben
jaren pleegmoeder geweest, maar nu
past het niet meer in mijn leven. 

Ik zou best wel een middag in de week
wat kunnen betekenen, maar niet 

meer zo intensief.”

Tanya (12 jaar):
”Pak je spullen, want morgen ga je 
naar een nieuw pleeggezin. Voor mij
is dit de zesde keer dat ik niet weet
waarom ik zo snel weg moet.”

Uithuisgeplaatste jeugdigen 
op volwassen leeftijd een groter risico
lopen op problemen zoals dakloosheid, 
criminaliteit, jeugdprostitutie, tiener-
zwangerschap, alcohol- en drugsge-
bruik, slechte fysieke en psychische 
gezondheid, opleiding niet afmaken 

of geen werk kunnen vinden. 
(Mendes & Moslehuddin, 2006).



5. Traumasensitief werken 
Waarom?
Ingrijpende ervaringen kunnen op jeugdigen schadelijke effecten hebben. Zij voelen zich hierdoor
niet veilig thuis of op school. Een deel van de jeugdigen gedraagt zich door de spanning heel druk
en agressief. Anderen reageren juist heel stil en teruggetrokken. Er wordt dan vaak gedacht dat
deze jeugdigen zich zo gedragen om dwars te willen zitten. Er wordt vergeten dat deze jeugdigen
niet anders kunnen of weten. Het begint bij het meer bewust zijn van de impact van ingrijpende
ervaringen op het gedrag van kinderen.

Hoe?
5.1 Traumasensitiviteit ontwikkelen
Het is belangrijk dat betrokkenen rondom de jeugdige (zoals de opvoeders en leerkracht) trauma-
sensitief werken. Traumasensitiviteit houdt in dat je je bewust bent van de schadelijke effecten die
ingrijpende ervaringen op kinderen kunnen hebben, dat je die kunt herkennen en op een onder-
steunende manier omgaat met deze jeugdigen. Traumasensitief werken gaat dus over houding,
kennis én vaardigheden. Steun door een betrouwbare volwassene helpt een jeugdige met ernstige
stress om te gaan en kan leiden tot minder psychische klachten, minder gedragsproblemen en
betere schoolprestaties.

6. Alternatieve woonvoorzieningen 
Waarom?
In praktijk blijkt dat niet iedere jeugdige op de meest passende plek woont. In Haaglanden wonen
nog steeds veel kinderen in leefgroepen en niet in een gezinsvorm of een combinatie hiervan. 
Er is een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen om deze kinderen een ‘thuis’ te bieden. 
Variatie van aanbod aan woonvoorzieningen vraagt aandacht. 

Hoe?
6.1 Regionaal plan van aanpak alternatieve woonvoorzieningen
Plan van aanpak maken voor de uitbreiding en/of ombouw van woonvoorzieningen. Gedacht kan
worden aan gespecialiseerde, kleinschalige, langdurige (ook voor ná 18 jaar) gezinshuizen voor 
bijvoorbeeld jeugdigen met zware hechtingsproblematiek of autisme. Indien mogelijk wordt er 
ook gestart met het realiseren van deze voorziening(en) om een concreet en passend aanbod te
creëren voor een groep jeugdigen die volgens het Expertiseteam nu niet op een passende plek 
zitten of komen.

6.2 Advies aan gemeenten over startende woonvoorziening(en) 
Advies om richting te geven aan gemeenten over hoe om te gaan met lokale verzoeken voor het
starten van woonvoorziening(en) in de regio Haaglanden. Rekening houdend met de ambitie van
het om- en afbouwen van residentiële woonvoorzieningen.

7. Deskundigheidsbevordering lokale teams: Hoe krijgen ouders weer de regie? 
Waarom?
Volgens onderzoek dat gedaan is naar het perspectief van ouders bij een uithuis- en pleeggezin-
plaatsing voelen de meeste ouders die te maken hebben met het gedwongen kader zich slecht 
geïnformeerd tijdens en na de uithuis- en pleeggezinplaatsing. Verschillende ouders horen pas 
achteraf waarom hun kind uit huis is geplaatst of is overgeplaatst naar een ander pleeggezin. 
Verschillende ouders vinden dat ze oneerlijk zijn beoordeeld en dat de uithuisplaatsing had kunnen
worden voorkomen als ze meer hulp hadden gekregen. De meeste ouders maken pas kennis met 
het pleeggezin na de plaatsing. Ouders wensen meer begrip en steun, oprechte interesse en iemand die echt naar hen luistert. 

Hoe?
7.1 Kennismaken met Sociale Netwerkstrategieën voor de lokale teams
2 workshops en 3 basistrainingen over het werken met sociale netwerkstrategieën voor de lokale teams van de regio Haaglanden.
Ouders worden nu betrokken bij het opstellen van een plan maar maken niet altijd hun eigen plan of hebben nog geen invloed op de
keuze van een pleeggzin. Hoe zorg je ervoor dat ouders zelf hun plan opstellen en (weer) regie hebben, ook als het moeilijk is? 

7.2 Stimuleren van het oprichten van een praatgroep voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen
Ouders van uithuisgeplaatste kinderen hebben behoefte aan het delen van ervaringen en onderlinge steun. Een praatgroep kan 
hen daarbij helpen. Gemeenten willen dit stimuleren. 

8. Diversiteit bij werving en matching
Waarom?
De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming neemt de rechten van het kind 
als uitgangspunt. Bij plaatsing in een gezinsvorm dient zoveel mogelijk rekening gehouden te 
worden met herkenbaarheid en blijvende verbinding met de eigen achtergrond. De kans op 
succes van de plaatsing in een gezinsvorm en de effecten voor de jeugdigen op langere termijn 
worden hiermee vergroot.

Hoe?
8.1 Gericht werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden
In de matching wordt rekening gehouden met de diversiteit aan culturele achtergronden. Inzet op het meer gericht 
werven van pleeggezinnen met diverse culturele achtergronden draagt hieraan bij. 

9. Ondersteunen opvoeders
Waarom?
Uit de praktijk blijkt dat er veel gevraagd wordt van opvoeders. Er komt meer bij kijken dan alleen
het opvangen van een jeugdige in huis. Door opvoeders serieus te nemen en in te spelen op hun 
behoeften, wordt de kans op een succesvolle plaatsing van een jeugdige in een gezin vergroot. 

Hoe?
9.1 Ontwikkelen van professionaliseringsprogramma voor opvoeders
• Passende begeleiding die aansluit bij het type zorg dat opvoeders leveren, hun eigen ervaring
en de levensfase van de jeugdige. 

• Scholing op specifieke thema’s, zoals opvoedvaardigheden, trauma, loyaliteit, omgang met 
ouders en hechting. 

• Netwerken van opvoeders, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld buddy teams). 
• Informatie en praktische ondersteuning ter ontlasting van de zorg, indien nodig een vergoeding.

10. Informele zorg
Waarom?
Om de jeugdhulp in gezinsvormen mogelijk te maken, is het belangrijk dat er opvoeders zijn.
Daarom is het nodig dat er wordt geïnvesteerd in zowel de werving als in het behoud van 
opvoeders door ze te ondersteunen. Dit is binnen de jeugdhulp in gezinsvormen geen gemakkelijke 
klus, omdat veel mensen denken dat het of te zwaar is voor ze of ze de druk niet aan kunnen om
fulltime nog jeugdigen op te voeden naast hun eigen werk. 

Hoe?
10.1 Stimuleren van nieuwe initiatieven van informele zorg
Diverse gemeenten zijn gestart met steunouderschap en maatjesprojecten voor jongeren. De regio Haaglanden wil dit verder 
uitbreiden en nieuwe initiatieven op dit vlak stimuleren. 

10.2 Inzet van vrijwilligers optimaal benutten 
Vrijwilligersorganisaties werken samen met pleegzorgorganisaties om de inzet van vrijwilligers en pleegouders optimaal te benutten. 
Wanneer pleegouders geen plaatsing hebben, kunnen zij zich inzetten als vrijwilligers voor andere vormen van jeugdhulp in 
gezinsvormen. Andersom kunnen vrijwilligers die zijn geworven voor andere gezinsvormen dan pleegzorg, zich eventueel 
inzetten als pleegouder. 
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1. Gemeentelijke vraagstuk 18-/18+ gerelateerd aan pleegzorg
Waarom?
Op hun 18e zijn jongeren vaak nog niet klaar voor een grotere mate van zelfstandigheid. De 
zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij thuis krijgen is nog van grote waarde. 
Pleegzorg stopt bij 18 jaar. Als er op dat moment sprake is van een hulpvraag, biedt de Jeugdwet 
de mogelijkheid voor verlengde jeugdhulp in de vorm van pleegzorg. Niet alle jongeren van 18 jaar 
die in een pleeggezin wonen, hebben echter een hulpvraag. Ze willen gewoon bij hun pleegouders 
blijven wonen, omdat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders, familie of netwerk. Voor pleegouders 
geldt dat hun pleegzorgvergoeding stopt. 

Hoe?
1.1 Mogelijkheden verkennen om verlengde pleegzorg na 18e levensjaar standaard in te zetten
De gemeente Den Haag is van plan een pilot te starten om pleegzorg na het 18e levensjaar 
door te laten lopen zonder verwijzing tot 23 jaar. Daarbij stelt een gemeentelijke werkgroep een 
implementatieplan op op basis van deze Haagse pilot om verlengde pleegzorg mogelijk standaard 
in te zetten in de regio Haaglanden. 
1.2 Optimaliseren inzet toekomstplannen
De gemeente Den Haag doet onderzoek naar de huidige inzet van toekomstplannen bij 16+ kwetsbare jongeren. 
Het onderzoek is medio 2018 afgerond. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in de praktijk 
toegewerkt naar het optimaliseren van de inzet van toekomstplannen voor o.a. pleegjongeren.

2. Project bewustwording rondom pleegkinderen
Waarom?
Bij een uithuisplaatsing ervaren kinderen onrust, onzekerheid, negatieve gevoelens. In de praktijk blijkt dat niet alle kinderen 
de reden van hun uithuisplaatsing kennen. Ook worden zij niet altijd voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. 

Hoe?
2.1 Animatiefilm en voorlichtingsfilm in combinatie met schriftelijk materiaal
Door middel van een op maat gemaakte animatiefilm (jonge kinderen) en een voorlichtingsfilm 
(jongeren) worden de jeugdige, pleegouders, ouders en andere betrokkenen (waaronder school) 
voorbereid op de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis. Dit vindt plaats door het behandelen 
van essentiële thema’s zoals het vinden van een geschikt pleeggezin, het leven in een pleeggezin 
en terugplaatsing naar ouders. 

3. Verstevigen van de positie van uithuisgeplaatste jeugdigen 
Waarom?
Jeugdigen die opgroeien met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn, zijn niet altijd op de 
hoogte van hun rechten. Ze beseffen soms niet dat ook zij hulp mogen vragen en kunnen niet altijd hun verhaal kwijt.

Hoe?
3.1 Zweedse jongeren inspireren jongeren van JONG doet mee! 
Het versterken van de positie van jongeren in Haaglanden door JONG doet mee! (jongere cliëntvertegenwoordiging Haaglanden) 
te laten inspireren door Zweedse jongeren van Maskrosbarn. Maskrosbarn is een landelijke Zweedse organisatie door en 
voor jongeren met familieleden met psychische problematiek, misbruik plegen of verslaafd zijn. 

4. Pilot “schoolsucces staat voorop”
Waarom?
Schoolsucces is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen en voor hun toekomst. Het 
voorkomen dat leerprestaties achterblijven is nodig vooral bij uithuisgeplaatste jeugdigen, 
omdat zij meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen dan andere jongeren. 

Hoe?
4.1 Pilot ter bevordering van schoolsucces voor uithuisgeplaatste kinderen
Gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en het Nederlands Jeugdinstituut starten samen met het 
samenwerkingsverband onderwijs een pilot om te verkennen of en hoe uithuisgeplaatste jongeren 
gevolgd kunnen worden en extra ondersteuning kunnen krijgen op school en thuis. Deze pilot is op de Zweedse methode Skolfam 
geïnspireerd. Dit is een programma gericht op het begeleiden van uithuisgeplaatste jongeren in de (school-)omgeving om 
leerprestaties van uithuisgeplaatste jongeren te bevorderen en eventueel schooluitval te voorkomen.
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88% van de 18-jarigen nog 
thuis woont en jongeren gemiddeld 
24,6 jaar zijn als ze zelfstandig 
gaan wonen. (CBS, 2016).

Tim (23 jaar):
”Als ik mijn weekendpleegouders niet
meer had na mijn achttiende, dan 
zat ik nu diep in de schulden.”

CITAATCITAAT

,,
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?
  Veel uithuisgeplaatste kinderen 

kampen met emotionele en gedrags-
problemen die door de plaatsing 

niet vanzelf verdwijnen. 
(Cora Bartelink over wat werkt bij 
een uithuisplaatsing, april 2013).

Pleegmoeder Maya:
”Op de dag dat onze pleegdochter 
Rosa bij ons kwam wonen, had ik 

slingers opgehangen om haar warm
te verwelkomen. Achteraf heb ik me 
pas gerealiseerd dat dit voor haar 
extra pijnlijk geweest moest zijn, 
want dit was ook de dag dat zij 
weggehaald is bij haar ouders.”

CITAATCITAAT

,,
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Gemeenten wettelijk verplicht zijn 
om ervoor te zorgen dat kinderen zo
thuis mogelijk kunnen opgroeien. 
De Jeugdwet schrijft het volgende 

voor: “Het college draagt er zorg voor
dat de jeugdige in geval van een 

uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs
mogelijk, bij een pleegouder of in 
een gezinshuis wordt geplaatst, 

tenzij dit aantoonbaar niet in belang 
is van de jeugdige.”

(Artikel 2.3, zesde lid Jeugdwet).

Anja (16 jaar):
”Ik wacht op een plek in een 

gezinshuis, maar het liefst zou ik 
op een plek wonen waar ik leer 

straks op mezelf te kunnen wonen,
maar dat is er nu niet.”

CITAATCITAAT

,,
Moeder tijdens de high-tea
(bijeenkomst over Actieplan):

”Als ouder krijg je het gevoel dat je 
het fout hebt gedaan.”
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Kinderen uit een etnische, religieuze 
of linguïstische minderheidsgroep 

het recht hebben om de eigen cultuur 
te beleven, de godsdienst te belijden 

of de taal te gebruiken.
(Artikel 30 van het

Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind). 

WEET JE DAT

?
  

Zo’n 25-50% van de plaatsingen in
pleeggezinnen niet succesvol verloopt.
Dit gebeurt met name bij jeugdigen 
van 10 jaar of ouder zijn, die ernstige
gedragsproblemen hebben en vaker 

zijn overgeplaatst. Zij hebben tien keer
zo grote kans dat het misgaat in een
pleeggezin dan andere pleegkinderen.

(Internationale Studies). 

CITAATCITAAT

,,

Pleegmoeder Tilly:
”Ik wist niet dat ik ook nog iets anders
kan betekenen voor een kind. Ik ben
jaren pleegmoeder geweest, maar nu
past het niet meer in mijn leven. 

Ik zou best wel een middag in de week
wat kunnen betekenen, maar niet 

meer zo intensief.”

Tanya (12 jaar):
”Pak je spullen, want morgen ga je 
naar een nieuw pleeggezin. Voor mij
is dit de zesde keer dat ik niet weet
waarom ik zo snel weg moet.”

Uithuisgeplaatste jeugdigen 
op volwassen leeftijd een groter risico
lopen op problemen zoals dakloosheid, 
criminaliteit, jeugdprostitutie, tiener-
zwangerschap, alcohol- en drugsge-
bruik, slechte fysieke en psychische 
gezondheid, opleiding niet afmaken 

of geen werk kunnen vinden. 
(Mendes & Moslehuddin, 2006).



Van ontwikkelagenda
naar actie

Samen sterk 
voor jeugdigen 
in gezinnen

Actieplan

Jeugdhulp in

Gezinsvormen

in de regio

Haaglanden

Regionale visie
Jeugdigen hebben recht op veilig opgroeien, bij voorkeur in het 

eigen gezin en ‘thuis’. Als het nodig is, wordt hulp thuis geboden

zodat de jeugdige in het eigen gezin op een veilige manier kan 

opgroeien. Wanneer dit niet kan, is het mogelijk dat de jeugdige 

af en toe buiten het eigen gezin wordt opgevangen en dus ‘een

beetje ergens anders’ hulp ontvangt. Om toch zo gewoon mogelijk

op te groeien, wordt hulp ingezet van een ander gezin, waar de

jeugdige af en toe naartoe kan, bijvoorbeeld een dag in de 

week of een weekend in de maand. Dit kan bijvoorbeeld via deeltijd-

pleegzorg, een steungezin of een maatjesproject. Als het niet mogelijk

is thuis te blijven wonen, blijft de mogelijkheid bestaan dat een jeugdige 

(tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Dit kan bijvoorbeeld in een 

pleeggezin of een gezinshuis. Deze verschillende vormen van hulp in een 

ander gezin worden ‘jeugdhulp in gezinsvormen’ genoemd. 

Om deze ambities te realiseren, is er een drietal ontwikkellijnen:

1. Jeugdige en ‘thuis’

2. Complexe problematiek

3. Kracht opvoeders en professionals 

Dit Actieplan draagt bij aan het in praktijk brengen van de regionale visie. 

Het beschrijft tien actiepunten. Dit zijn:

1. Gemeentelijke vraagstuk 18-/18+ gerelateerd aan pleegzorg

2. Project bewustwording rondom pleegkinderen

3. Verstevigen van de positie van uithuisgeplaatste jeugdigen

4. Pilot ‘schoolsucces staat voorop’

5. Traumasensitief werken

6. Alternatieve woonvoorzieningen

7. Deskundigheidsbevordering lokale teams: 

Hoe krijgen ouders weer de regie?

8. Diversiteit bij werving en matching

9. Ondersteunen opvoeders

10. Informele zorg
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Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Neem dan contact op met de gemeente Den Haag:
mariam.elourfi@denhaag.nl 
en de gemeente Pijnacker-Nootdorp:
b.verhoek@pijnacker-nootdorp.nl 

November 2017

Deze ontwikkelagenda is mede tot stand gekomen 
in samenwerking met de gemeenten van de 
regio Haaglanden:

Samenwerking
Het Regionaal Actieplan is tot stand
gekomen samen met jeugdigen uit

pleeggezinnen (en gezinshuizen), 
ouders van uithuisgeplaatste kinderen,

pleegouders, gezinshuisouders en 
diverse professionals.

Hoe nu verder?
In 2018 worden de regionale actiepunten
in de regio Haaglanden opgepakt. Daar-
naast worden er afspraken gemaakt met
de gecontracteerde zorgaanbieders over
het uitdragen van de Ontwikkelagenda. 
Afhankelijk van de resultaten uit 2018 wordt 
het vervolg in 2019 bepaald.


