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Samenvatting
In Vlaanderen wordt pleegzorg als eerste te onderzoeken hulpverleningsvorm
naar voor geschoven voor kinderen en jongeren die omwille van een
probleemsituatie niet in hun gezin kunnen verblijven. Een pleeggezin biedt
immers meer continuïteit in relaties dan bijvoorbeeld een residentiële
voorziening en kan beter aan de basisbehoeften van kinderen en jongeren zoals
persoonlijke aandacht, overzichtelijkheid en genegenheid voldoen. Over de
concrete ervaringen van pleegkinderen met de (Vlaamse) pleegzorg en hun
ondersteuningsnoden is tot dusver weinig geweten, terwijl het luisteren naar
verhalen van pleegkinderen kan helpen om pleegzorg verder te optimaliseren.
Onderhavig onderzoek wil een antwoord formuleren op de vraag: Hoe beleven
pleegkinderen de bijzondere situatie 'pleegkind te zijn' en welke noden formuleren
ze hieromtrent.
Participanten werden geworven met een aselecte gestratificeerde steekproef
(proportional strafied sampling). Het waren Nederlandstalige pleegkinderen van
12 tot 18 jaar uit perspectiefbiedende pleegzorg die op het moment van de
bevraging minstens zes maanden in het pleeggezin verbleven en aan een
combinatie van welomschreven kenmerken voldeden. Kinderen met een
beperking werden uitgesloten. De pleegjongeren werden met een
semigestructureerd interview bevraagd over negen thema’s: (1) Het traject in de
jeugdhulp (2) Gevoelens en copingstrategieën, (3) Familie, (4) De relatie met en
de bejegening door anderen, (5) Pleegkinderen op school, (6) Participatie (7)
Begeleiding en ondersteuning, (8) Financiële aspecten verbonden met pleegzorg
en (9) Toekomstperspectief. Verschillende (creatieve) technieken en materialen
werden aangewend om pleegkinderen te ondersteunen bij het vertellen van hun
verhaal. De onderzoeksdata werden geanalyseerd via een 'thematische analyse'.
Uit de interviews leren we dat de trajecten van pleegkinderen tot de
pleegzorgplaatsing divers en niet altijd duidelijk zijn. Vooral plaatsingen op jonge
leeftijd zijn soms een blinde vlek waaraan pleegkinderen nog maar weinig
herinneringen hebben en waarover ze ook nadien niet altijd (voldoende) uitleg
kregen. In geval van een herinnering laten deze momenten vaak een diepe, soms
zelfs traumatische indruk nalaat. Opvallend is dat enkele pleegkinderen vinden
dat ze (te) laat in het huidige pleeggezin zijn geplaatst en/of dat eerdere
residentiële plaatsingen vermeden hadden kunnen worden. Alle pleegkinderen
vinden hun huidige pleegzorgplaatsing de beste keuze.
De band met het pleeggezin is meestal bijzonder positief. Ze zien het pleeggezin
als een eindbestemming en hopen er te kunnen verblijven tot na de
meerderjarigheid. Sommige hopen op blijvende steun en contact met het
pleeggezin ook als volwassene. Pleegkinderen hebben weinig kennis over de
werking van jeugdhulp en pleegzorg in het bijzonder. Ontevredenheid bestaat
vooral over de werking van de Jeugdrechtbanken.
Pleegkinderen voelen zich meestal ‘gewoon’. Ook een gevoel van blijheid en trots
wordt vaak gerapporteerd. Ondanks dit positieve beeld worden pleegkinderen
ook geconfronteerd met negatieve gevoelens zoals verdriet en boosheid. Deze
gevoelens houden vaak verband met de relatie met hun ouders, maar ook met het
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‘anders’ zijn en (gerechtelijke) procedures. Negatieve gevoelens verminderen of
verdwijnen met de tijd, maar voor velen blijven ze een constante. Soms voelen ze
zich in de war. Deze verwardheid is vaak het gevolg van een tekort aan inzicht in
de oorzaken van de plaatsing.
De band met hun ouders is problematisch en complex. Bezoeken worden geregeld
overschaduwd door conflicten en geweld en vormen een bron van
ontevredenheid. Velen hebben geen contact (meer) hebben met hun ouder(s). Dit
kan zowel het gevolg zijn van een keuze van de ouder, als een keuze van het
pleegkind zelf. Ondanks deze moeilijkheden koesteren sommige pleegkinderen
gevoelens van verbondenheid, loyaliteit, vergevingsgezindheid en bezorgdheid.
Brussen die in hetzelfde pleeggezin werden geplaatst, krijgen vaak een bijzondere
plek. Netwerkpleeggezinnen zijn niet steeds een veilige plek. Geregeld zijn ze het
strijdperk van conflicten tussen pleeg- en geboorteouders en andere familieleden.
Ondanks de grote tevredenheid over de pleegzorgplaatsing en hun pleeggezin,
wijzen de pleegkinderen op enkele uitdagingen: (1) de aanpassing in de
beginperiode, (2) ruzies en conflicten waarover onvoldoende open
gecommuniceerd wordt, (3) de stem van hun ouders die luider klinkt dan de
hunne en (4) netwerkpleeggezinnen met financiële moeilijkheden en/of een zieke
pleegouder.
Angst voor negatieve reacties op school en elders maakt dat pleegkinderen weinig
vertellen over hun pleegzorgplaatsing. Deze schroom houdt verband met
onwetendheid van de maatschappij over wat pleegzorg inhoudt.
Ruim een derde van de pleegkinderen wil graag (meer) andere pleegkinderen
leren kennen. Ze zijn echter niet op de hoogte van het bestaan van
participatiegroepen. Vergelijking van het eigen verhaal met dat van de ander kan
ertoe bijdragen dat ze zich minder bijzonder voelen, zich beter begrepen voelen
en minder alleen voelen. Ze weten echter niet hoe ze met andere pleegkinderen in
contact kunnen komen.
School is belangrijk voor pleegkinderen. Een diploma is een troef voor een
succesvolle toekomst. Moeilijkheden die geassocieerd zijn met de plaatsing zoals
familiale en persoonlijke problemen resulteren echter in een verminderde
concentratie, gedragsproblemen, spijbelen en schoolveranderingen. Finaal leiden
ze geregeld tot slechtere cijfers en zittenblijven. Op schools vlak krijgen ze
ondersteuning van leerkrachten, de pleegzorgbegeleider, de pleegouders, de
leerlingenbegeleider en vertrouwensleerkracht.
Pleegkinderen zijn tevreden met de band met hun begeleider en met de door
hem/haar geboden ondersteuning. Hun tevredenheid houdt verband met: (1) er
goed
mee
kunnen
praten,
(2)
oplossingsgerichtheid,
(3)
bereikbaarheid/beschikbaarheid, (4) aanpak op maat, (5) vertrouwen en (6)
duidelijke informatie. Punten van verbetering hebben betrekking op: (1)
bereikbaarheid en beschikbaarheid, (2) het verloop van de contactmomenten, (3)
het personeelsverloop en (4) inspraak.
De toekomstdromen en -ambities van pleegkinderen zijn heel gewone dromen, die
niet afwijken van deze van een doorsnee tiener. Ze vertrouwen erop dat ze hun
toekomstdromen zullen kunnen verwezenlijken. Ze wijzen tevens het belang van
een diploma (zie hoger) en een financiële reserve.
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Het onderzoek biedt een inkijk in de belevingswereld van pleegkinderen, wat
hopelijk bijdraagt aan een beter begrip en nieuwe inzichten oplevert voor
iedereen die met pleegkinderen in contact komt.
Het onderzoek belicht ook een aantal zaken die pleegkinderen anders willen.
Pleegzorgbegeleiders, beleidsmakers en andere instanties of actoren hebben hier
een verantwoordelijkheid. Door de onderzoekers werden op basis van de
resultaten dertien aanbevelingen geformuleerd. Ze hebben te maken met: (1) de
indicatiestelling pleegzorg, (2) de begeleiding door de pleegzorgdiensten, (3)
ondersteuningsnoden, (4) het informeren van pleegkinderen, (5) gerechtelijke
aspecten, (6) participatie, (7) beeldvorming over pleegzorg, (8) een positief
toekomstbeeld en (9) lotgenotencontact. Al zijn deze aanbevelingen niet allemaal
'nieuw', toch zijn we van mening dat het pleegkindperspectief een meerwaarde
betekent in die zin dat het een ander licht werpt op de aanbevelingen en ze extra
onderbouwt.
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ALGEMENE INLEIDING
Het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg betekende
een belangrijke verandering in het pleegzorglandschap in Vlaanderen. Het
decreet maakte werk van één kwaliteitsvol pleegzorgkader en
financieringssysteem. In iedere provincie werd één dienst voor pleegzorg
vergund met een grote diversiteit inzake pleegzorgaanbod. Met de uitrol van het
decreet pleegzorg werd de organisatie en de opvolging in één agentschap
gepositioneerd, i.c. Jongerenwelzijn.
De diversiteit van het aanbod pleegzorg vertaalt zich in verschillende vormen
van pleegzorg, ondersteunende pleegzorg, perspectiefzoekende pleegzorg,
perspectiefbiedende pleegzorg en behandelingspleegzorg.
Het decreet pleegzorg is er gekomen op basis van een maatschappelijk debat
waarin rekening gehouden werd met het perspectief van alle betrokkenen
(pleegzorgers, pleegkinderen, ouders). Ook is het decreet doorspekt met
hefbomen inzake participatie. Zo voorziet het in de oprichting van
'participatieraden' door de provinciale pleegzorgdiensten.
Over de concrete ervaringen en de ondersteuningsnoden van pleegkinderen zelf
is tot dusver echter weinig geweten. Zeker in Vlaanderen werd er op dit vlak nog
maar weinig onderzoek gedaan terwijl het luisteren naar verhalen van kinderen
kan helpen om pleegzorg verder te optimaliseren (zie onder meer Grietens,
2012).
Internationaal werden wél al heel wat studies gepubliceerd waarin de beleving
van pleegkinderen centraal staat. Grietens (2011) voerde een meta-analyse van
68 empirische studies met als thema 'ervaringen van pleegkinderen in de
pleegzorg'. Hij merkt op dat in deze studies aspecten naar voor komen die in de
gangbare pleegzorgliteratuur maar weinig aandacht krijgen. Grietens (2012)
besluit in 'Pleegzorg vanuit kindperspectief … of hoe het is om een pleegkind te
zijn' dat deze en andere thema's met betrekking tot de beleving van
pleegkinderen verder onderzoek behoeven, en dat dergelijk onderzoek vanuit
het pleegkind-perspectief kan bijdragen aan betere beslissingen en betere
praktijken, en zo kan leiden tot een betere afstemming van de zorg op de
behoeften van pleegkinderen. "Luisteren naar hun verhalen is investeren in de
toekomst en kan helpen om de zorg verder te verbeteren" (Grietens, 2012, p. 384).
In dit rapport wordt verslag gedaan over een onderzoek naar de beleving van
pleegkinderen over hun pleegzorgplaatsing en hun begeleidingsnoden. Het
onderzoek had als doel om de ervaringen, noden en ideeën van pleegkinderen
van 12 tot 18 jaar met een psychosociale problematiek in perspectiefbiedende
pleegzorg, met betrekking tot verschillende aspecten van hun pleegzorgsituatie
(met inbegrip van hun begeleidingsnoden) in kaart te brengen. Bijzondere
punten van aandacht waren de thema’s uit het decreet pleegzorg zoals
duidelijkheid rond perspectief en participatiestructuren. Het onderzoek moest
tevens relevante aanbevelingen opleveren voor de vergunde diensten voor
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pleegzorg, eventuele andere hulpverleners, en voor het Vlaams beleid. Het moest
ook inzichten opleveren inzake indicatiestelling pleegzorg.
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen december 2015 en oktober 2016.
Gedurende deze periode werden zeven werkpakketten uitgevoerd. Het betreft de
pakketten:
1. Het distilleren van relevante thema's voor het onderzoek vanuit (1) de
synthese van wetenschappelijke literatuur en (2) de synthese van de
uitkomsten van bestaande overleg- en ontmoetingsstructuren van
pleegkinderen
2. Beschrijving van de onderzoeksmethode(s) en motivatie vanuit de
wetenschappelijke literatuur rond kwalitatief onderzoek
3. Beschrijving en motivatie m.b.t. de afgebakende onderzoekspopulatie
4. Beschrijving en motivatie m.b.t. de afgebakende onderzoekspopulatie
5. Beschrijving van hoe de methodologische kwaliteitseisen inzake
betrouwbaarheid en validiteit zullen worden gegarandeerd
6. Uitvoering van het onderzoek
7. Verslaggeving van het onderzoek
Van ieder werkpakket werd verslag gedaan. Een bundeling van deze verslagen
per werkpakket vindt de lezer in dit rapport. Alle werkpakketten zijn integraal
opgenomen. Voor de lezer die voornamelijk in de resultaten van de bevraging en
de aanbevelingen is geïnteresseerd, verwijzen we graag naar werkpakket 7. Dit
werkpakket bevat de resultaten, per thema een samenvatting en korte
bespreking en ten slotte de aanbevelingen die de onderzoekers op basis van de
resultaten formuleren. De samenvatting en bespreking kunnen terug worden
gevonden in de grijze kaders. In dit werkpakket wordt tevens naar de relevante
informatie uit de vorige werkpakketten verwezen. Dit maakt dat de lezer
voornamelijk geïnteresseerd in de resultaten toch indien gewenst snel naar die
plaats in het rapport wordt geleid waar meer informatie over een specifiek punt
kan worden gevonden.
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WERKPAKKET I: BEPALEN VAN DE ONDERZOEKSTHEMA’S EN VRAGEN
INLEIDING
In werkpakket I worden relevante thema's voor het onderzoek gedistilleerd uit
(1) een synthese van wetenschappelijke literatuur, (2) een synthese van de
uitkomsten van bestaande overleg- en ontmoetingsstructuren van pleegkinderen
en (3) uit de resultaten van een focusgroep met pleegkinderen.
Het resultaat is meervoudig: een review van relevante wetenschappelijke
literatuur m.b.t. de beleving en begeleidingsnoden van pleegkinderen, een
synthese van (een selectie van) participatieve projecten met pleegkinderen, de
resultaten van een focusgroep met pleegkinderen en, voortvloeiend uit
voorgaande: een set van thema's en vragen die relevant zijn voor het onderzoek
en die aansluiten bij de topics uit het pleegzorgdecreet.

A. Bronnen waarbinnen
geïnventariseerd

relevante

thema's

werden

1. Wetenschappelijke literatuur
1.1 Review van publicaties uit de periode 1960-2011
Als eerste werd een synthese gemaakt van wetenschappelijke literatuur waarin
pleegkinderen worden bevraagd omtrent hun ervaringen en noden. Daarvoor
vertrokken we van de publicatie 'Kleine stemmen, grote verhalen!?' van Grietens
(2011). Het betreft een thematische bespreking van onderzoek dat een stem geeft
aan kinderen in langdurige pleegzorg. Grietens baseert zich in dit
literatuuroverzicht op een selectie van empirische studies die hij distilleert uit
literatuur-reviews van Fox en Berrick1 (2007), Holland2 (2009) en Unrau3 (2007).
Daarnaast liet hij zich inspireren door grootschalige outcome-studies over
pleegzorg, ander relevant onderzoek dat niet in de reeds genoemde overzichten

Deze auteurs bespreken 22 empirische studies gepubliceerd in boeken of peer-reviewed
wetenschappelijke tijdschriften tussen 1960 en 2007. Alle studies gaan over de
ervaringen van minderjarigen in pleegzorg, waarbij de data via interviews werden
verkregen.
2 Deze auteur selecteerde 44 empirische studies, gepubliceerd in peer-reviewed
wetenschappelijke tijdschriften tussen 2003 en 2008. Ze handelen over de ervaringen van
uithuisgeplaatste kinderen en werden opgezet vanuit kindperspectief. Niet alle in dit
overzicht besproken artikelen gaan echter expliciet over kinderen in pleegzorg.
3 Deze auteur bespreekt 43 empirische studies over verplaatsingen van pleegkinderen in
de zorg (bv. bij het voortijdig stopzetten van een pleeggezinplaatsing), gepubliceerd in
boeken of peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften tussen 1959 en 2005. Ze ging
daarbij na of ook werd onderzocht hoe pleegkinderen de verplaatsingen hebben beleefd.
Slechts negen studies bleken dit thema vanuit kindperspectief te hebben belicht.
1
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werd besproken en onderzoek van recentere datum. Ook eigen onderzoek van
masterstudenten in Vlaanderen en Nederland kreeg een plek in zijn selectie.
Op die manier komt Grietens tot een totaal van 68 studies, waarvan de oudste
dateert van 1960 en de meest recente van 2011. Hij beoogde hiermee geen
exhaustief overzicht, maar geeft aan dat de studies zeer verschillend zijn op vlak
van opzet, methode, onderzoeksgroep enzovoort. Het finale opzet is dan ook "een
algemeen beeld schetsen van wat pleegkinderen onderzoekers te vertellen hebben
over pleegzorg" (Grietens, 2011, p. 15).
1.2 Review van publicaties uit de periode 2011-2016
Aanvullend op het werk van Grietens, deden we een literature-search voor de
periode 2011-2016. In de wetenschappelijke databanken Web of Science en
PsycINFO werd gezocht via de zoektermen 'foster youth', 'foster child(ren)',
'children in foster care', 'youth in foster care' in de titel, in combinatie met de
zoektermen 'voice(s)', 'narrative(s)', 'experience(s)', 'listening', 'stor(y)(ies)' in
het topic.
Zodoende vonden we via Web of Science 120 tijdschriftartikels. In PsycINFO
leverde de zoekopdracht 97 resultaten op, waarvan 55 nieuwe.4 Dat brengt het
totale aantal resultaten op 175.
Op basis van een lezing van de abstracts van deze 175 tijdschriftartikels,
screenden we vervolgens op relevantie in het kader van het actuele onderzoek.
Daarbij hanteerden we volgende insluitingscriteria:
-

-

Enkel artikels uit peer-reviewed tijdschriften werden weerhouden.
Enkel artikels op basis van een bevraging van pleegkinderen werden
weerhouden, met één uitzondering: ook literature-reviews van dergelijke
onderzoeken werden weerhouden.
Onderzoek
waarin
naast
pleegkinderen
ook
(een)
andere
onderzoeksgroep(en) word(t)(en) bevraagd, wordt opgenomen wanneer de
groep pleegkinderen minstens 50% van de totale onderzoeksgroep bedraagt
en/of wanneer de resultaten voor de groep pleegkinderen apart worden
besproken.

Daarnaast hanteerden we ook enkele uitsluitingscriteria. Volgende artikels
werden niet weerhouden:
-

-

artikels die betrekking hebben op institutionele jeugdhulp in plaats van
opvang in een gezin;5
artikels die betrekking
ontwikkelingsland;

hebben

op

de

pleegzorgsituatie

-

artikels die enkel gebaseerd zijn op secundaire data;

-

artikels die betrekking hebben op kinderen jonger dan zeven jaar;

in

een

Die m.a.w. nog niet in de resultatenlijst van Web of Science voorkwamen.
In de V.S bijvoorbeeld, wordt de term 'foster-care' zowel voor pleegzorg in familiale
context als voor residentiële jeugdhulp in een voorziening gebruikt.
4
5
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-

-

artikels die betrekking hebben op volwassen pleegkinderen en/of op personen
die retrospectief terugblikken op een vroegere pleegzorg-situatie;
artikels die betrekking hebben op pleegkinderen met een beperking en/of
studies met een voornamelijk medische focus.

Tijdens de screening werd duidelijk dat veel van de 175 studies niet gebaseerd
zijn op een bevraging van pleegkinderen, maar wel op data uit algemene surveys
of op een bevraging van derden zoals hulpverleners, pleegouders of leerkrachten.
Wanneer pleegkinderen wél worden bevraagd, betreft het vaak retrospectief
onderzoek waarbij volwassenen terugblikken op een vroegere pleegzorgsituatie.
Na de screening bleken slechts negen artikels aan de vooropgestelde criteria te
voldoen:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ahmed, K., Windsor, L., Scott, S. (2015). In their own words: abused children's
perceptions of care provided by their birth parents and foster carers. Adoption
& Fostering, 39, 21-37.
Day, A., Riebschleger, J., Dworsky, A., Damashek, A., Fogarty, K. (2012).
Maximizing educational opportunities for youth aging out of foster care by
engaging youth voices in a partnership for social change. Children and Youth
Services Review, 34, 1007-1014.
Del Quest, A., Fullerton, A., Geenen, S., Powers, L. (2012). Voices of youth in
foster care and special education regarding their educational experiences and
transition to adulthood. Children and Youth Services Review, 34, 1604-1615.
Ellingsen, I.T, Stephens, P., Storksen, I. (2012). Congruence and incongruence
in the perception of 'family' among foster parents, birth parents and their
adolescent (foster) children. Child & family social work, 17, 427-437.
Graham, K., Schellinger, A., Vaughn, L. (2015). Developing strategies for
positive change: Transitioning foster youth to adulthood. Children and Youth
Services Review, 54, 71-79.
Greeson, J., Thompson, A., Ali, S., Wenger, R. (2015). It's good to know that
somebody that's not going anywhere: Attitudes and beliefs of older youth in
foster care about child welfare-based natural mentoring. Children and Youth
Services Review, 48, 140-149.
Hudson, A. (2013). Career mentoring needs of youths in foster care: Voices for
change. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 26, 131-137.
Pölkki, P., Vornanen, R., Pursiainen, M., Riikonen, M. (2012). Children's
participation in child-protection processes as experienced by foster children
and social workers, Child Care in Practice, 18, 107-125.
Ponciano, L. (2013). The voices of youth in foster care: A participant action
research study. Action Research, 11, 322-336.

In de bibliografieën van deze artikels werden vijf bijkomende publicaties
teruggevonden, die eveneens beantwoorden aan de vooropgestelde criteria en
bijgevolg worden toegevoegd aan de lijst:
-

Ellingsen, I.T., Shemmings, D., Storksen, I. (2011). The concept of 'family'
among Norwegian adolescents in long-term foster care. Child and Adolescents
Social Work, 28, 301-318.
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-

-

-

-

Hedin, L, Höjer, I., Brunnberg, E. (2011a). Settling into a new home as a
teenager: About establishing social bonds in different types of foster families
in Sweden. Children and Youth Services Review, 33, 2282-2289.
Hedin, L. (2014). A sense of belonging in a changeable everyday life. A followup study of young people in kinship, network and traditional foster families.
Child and Family Social Work, 19, 165-173.
Hedin, L. Höjer, I., Brunnberg, E. (2011b). Why one goed to school: what school
means to young people entering foster care. Child & Family Social Work, 16, 4351.
Hedin, L., Höjer, I., Brunnberg, E. (2012). Jokes and routines make everyday life
a good life. On 'doing' family' for young people in foster care in Sweden.
European Journal of Social Work, 15, 613-628.

Via de besproken weg komen we tot een totaal van veertien publicaties, waarvan
zes uit de Verenigde Staten, vier uit Zweden, twee uit Noorwegen, één uit GrootBrittannië en één uit Finland. Er werden geen Vlaamse studies gevonden.
Het beperkte aantal wetenschappelijke publicaties bevestigt de bevinding die ook
Grietens (2011), Fox & Berrick (2007), Unrau (2007) en Holland (2009) reeds
deden naar aanleiding van hun literatuur-reviews: dat de aandacht voor het
pleegkindperspectief in wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren wel is
toegenomen, maar dat er van een 'boom' aan studies zeker geen sprake is. "Erg
zichtbaar is het perspectief van het pleegkind nog niet in de academische literatuur.
Je moet er achter zoeken" (Grietens, 2011, p. 26).

2. Outcomes van organisaties die in dialoog gaan met pleegkinderen
Naast wetenschappelijk onderzoek, bieden ook de outcomes van participatieve
projecten waarin pleegkinderen een stem krijgen, een mogelijke meerwaarde
voor het bepalen van de onderzoeksthema's. We gingen op zoek naar projecten in
eigen land en in Nederland, en kwamen zo vier organisaties/projecten op het
spoor. Via de projectverantwoordelijken werden teksten en andere materialen
opgevraagd.
2.1 Cachet vzw
Cachet vzw is een Vlaamse organisatie voor en door jongeren uit de
jeugdhulpverlening. Tijdens ontmoetingsmomenten worden de ervaringen van
deze jongeren verzameld en vervolgens vertaald naar aanbevelingen voor beleid
en werkveld. In 2015 kreeg Cachet vzw de opdracht van Pleegzorg Vlaanderen om
ontmoetingsmomenten te organiseren met pleegjongeren in de provincies
Vlaams-Brabant en Antwerpen. Uit de verslagen van deze bijeenkomsten
distilleerden we de besproken thema's.
2.2. Pleegzorg Vlaanderen
Pleegzorg Vlaanderen is de ondersteunende dienst voor pleegzorg in Vlaanderen.
Het nieuwe Pleegzorgdecreet voorziet in de oprichting van een participatieraad in
iedere provincie. Zowel pleegouders als pleegkinderen dienen in deze structuren
de kans te krijgen elkaar te ontmoeten en van daaruit ervaringen uit te wisselen.
Mogelijke signalen, vragen en ideeën worden door de pleegzorgdiensten opgepikt
15

en gesignaleerd. Sinds 2015 experimenteert Pleegzorg Vlaanderen, in
samenwerking met de pleegzorgdiensten, met ontmoetingsmomenten in de
verschillende provincies. Vanaf 2016 zijn de participatieraden operationeel. Naast
de bijeenkomsten die Cachet vzw begeleidde in opdracht van Partners en
Pleegzorg in Vlaams-Brabant en Antwerpen (zie supra), werden ook in de andere
provincies gespreksavonden georganiseerd. In de samenvattingen en conclusies
van deze bijeenkomsten zochten we naar de thema's die aan bod kwamen.
2.3 STUK
STUK, een Nederlandse stichting gevestigd in Rotterdam, werkt voornamelijk
rond geweld in opvoedingssituaties. In 2015 ging STUK met vijf pleegjongeren in
zee. Samen wilden ze aan de wereld tonen wat pleegzorg betekent. Onder
begeleiding van Har Tortike, coördinator van STUK, maakten ze filmpjes op basis
van hun eigen ervaring als pleegkind. Deze filmpjes worden gebruikt in vorming
voor pleegzorgbegeleiders, pleegjongeren en leerkrachten. We maakten een
oplijsting van de thema's die in deze filmpjes aan bod komen.
2.4 JongWijs
JongWijs is een Nederlandse organisatie voor en door jongeren uit de
jeugdhulpverlening, waaronder vele pleegjongeren. Het uitwisselen van
ervaringen en het samen projecten opzetten, staat centraal in de werking.
JongWijs geeft op basis van de gedeelde ervaringen advies aan professionals,
zorgorganisaties en beleidsmakers. De thema's die in webteksten van deze
organisatie aan bod komen, werden opgelijst.

3. Een focusgroep met pleegjongeren
Focusgroepgesprekken zijn een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een
doelgericht groepsinterview in goede banen wordt geleid door een moderator.
Een dergelijk groepsgesprek biedt de mogelijkheid om meerdere personen te
bevragen in een dynamische context, waarin de deelnemers elkaar aanvullen
(Morgan, & Krueger, 1998; Mortelmans, 2007).
De set van onderzoeksthema’s die voortkwam uit de hoger vermelde bronnen,
werd afgetoetst en aangevuld op basis van een terugkoppeling tijdens een
focusgroepsgesprek met pleegjongeren.6
Het groepsgesprek plannen, bleek geen sinecure. Een te beperkte opkomst zorgde
tweemaal voor uitstel van de bijeenkomst. Een derde keer kon het groepsgesprek
wel doorgaan. Vijf jongeren, allemaal meisjes, kwamen samen in een lokaal van
Pleegzorg Vlaanderen in Leuven. De jongste deelnemer was dertien jaar, de oudste
twintig. Het betreft vier bestandsplaatsingen en één netwerkplaatsing. Een meisje
woonde op het ogenblik van het groepsgesprek reeds zelfstandig, de andere
jongeren woonden nog in het pleeggezin.
Naast de pleegjongeren, was ook een stagiair van Pleegzorg Vlaanderen aanwezig,
net als de onderzoeker die de rol van moderator opnam.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Pleegzorg Vlaanderen in Leuven op 18
maart 2016.
6

16

De bijeenkomst startte met een gezamenlijke maaltijd om 18.30u. Om 19u begon
het inhoudelijke luik, dat duurde tot 21.OOu.
Via een individuele 'post-it'-opdracht, gevolgd door een groepsdiscussie, kregen
de jongeren de kans om de thema's die zij belangrijk vinden wanneer het gaat over
pleegzorg, te vertellen en vervolgens met elkaar te vergelijken.
Het groepsgesprek was zeer openhartig: er werden ook moeilijke en pijnlijke
ervaringen gedeeld. Dat zorgde bij verschillende deelnemers voor emotionele
momenten, die zo goed mogelijk door de moderatoren werden opgevangen.
Tijdens de evaluatie werd meegegeven dat deelnemers de bijeenkomst, ondanks
de emoties, waardevol en interessant hadden gevonden.
Het gesprek werd niet geregistreerd op expliciete vraag van één van de
deelnemers. Wel werd een uitvoerig schriftelijk verslag opgemaakt.
Deelnemers kregen na afloop een cadeaubon als bedanking voor hun
medewerking aan het onderzoek.
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B. Selectieproces
onderzoeksthema's

om

te

komen

tot

relevante

1. Relevante onderzoeksthema's vanuit de wetenschappelijke literatuur
1.1 Review van publicaties uit de periode 1960-2011
Grietens (2011) onderscheidt in zijn narratieve bespreking vijf overkoepelende
thema's, waaronder hij verschillende deelthema's onderbrengt (pp. 16-23).
Tabel 1: Thema's en subthema's vanuit 'Kleine stemmen, grote verhalen' (Grietens, 2011)

1. Positieve ervaringen
plaatsing als beste keuze
goede zorg, liefde, rust en veiligheid binnen het pleeggezin
familiegevoel
'erbij horen' en 'ertoe doen'
kansen krijgen om zich te ontwikkelen
controle over eigen leven verweven
soms behoefte om positieve ervaringen met pleegzorg door te geven aan
anderen
2. Bezorgdheden
perspectief van de plaatsing: hoe lang zal het duren?
onzekere toekomst
wat na meerderjarigheid?
twijfels over oprechte liefde van pleeggezin voor pleegkind
contact met biologische ouders
gemis van broers en zussen
verlieservaringen
gebrek aan kennis over pleegzorg en jeugdhulpverlening: weinig
transparantie en weinig informatie
3. Ontevredenheid
verdriet
boosheid
schuldgevoel
het gevoel 'niet op de juiste plek te zitten'
het gevoel dat niemand luistert
geen thuisgevoel
verlangen naar het gezin van oorsprong
soms ontevredenheid over de wijze waarop men in het pleeggezin is
terecht gekomen en het verdere traject doorheen de jeugdhulp
soms onveilige situatie in pleeggezin
4. Bijzondere behoeften
bejegening door anderen: familiegevoel, geen stigmatisering,
luisterbereidheid, aanvaarding, begrip, belangstelling, 'gewoon' mogen
zijn
goede voorbereiding op elke plaatsing
goede matching
zoveel mogelijk stabiliteit (op één plek)
professionele hulp om te leren omgaan met wat men heeft meegemaakt
5. Complexiteit
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-

gewoon/normaal versus verschillend/afwijkend
tegenstrijdige gevoelens: bijvoorbeeld dualiteit tussen tevredenheid over
pleeggezin en verlangen naar biologisch gezin
door de complexiteit van pleegzorg weinig echt begrip ervaren: het gevoel
'alleen te staan met je verhaal'

De positieve ervaringen van pleegkinderen, hun bezorgdheden, ontevredenheid,
bijzondere behoeften en de complexiteit 'pleegkind te zijn', zijn, veeleer dan
onderzoeksthema's', echter outcomes van pleegzorgonderzoek. Daarom zochten
we naar concretere thema's in de voorbeelden/subthema's die Grietens (2011) bij
de vijf topics onderbrengt. Zo kwamen we, door hierin te schuiven en te clusteren,
tot volgende zes thema's.7
Tabel 2: Nieuwe clustering van subthema's uit 'Kleine stemmen, grote verhalen' (Grietens, 2011)

1. Familie
-

familiegevoel
twijfels over oprechte liefde van pleeggezin voor pleegkind
contact met biologische ouders
gemis van broers en zussen
verlieservaringen
geen thuisgevoel
verlangen naar gezin van oorsprong
bejegening door familie
erbij horen/ertoe doen
het gevoel 'niet op de juiste plek te zitten'
tegenstrijdige gevoelens: bijvoorbeeld dualiteit tussen tevredenheid over
pleeggezin en verlangen naar biologisch gezin
soms onveilige situatie in pleeggezin

2. Begeleiding en ondersteuning
ontwikkelingskansen
goede zorg, liefde, rust en veiligheid binnen het pleeggezin
gebrek aan kennis over pleegzorg en jeugdhulpverlening: weinig
transparantie en weinig informatie
wijze waarop men in het pleeggezin terecht komt en verdere traject in de
jeugdhulp
goede voorbereiding op elke plaatsing
goede matching
zoveel mogelijk stabiliteit (op één plek)
professionele hulp om te leren omgaan met wat men heeft meegemaakt
soms onveilige situatie in pleeggezin
3. Participatie
controle over het eigen leven verwerven
gebrek aan kennis over pleegzorg en jeugdhulpverlening: weinig
transparantie en weinig informatie
het gevoel dat niemand luistert
4. Relatie met anderen/ bejegening door anderen
bejegening door anderen: (geen) stigmatisering, luisterbereidheid,
aanvaarding, begrip, belangstelling, 'gewoon' mogen zijn
De inhoud van beide schema's is identiek: de inhoud werd enkel onder verschillende
thema's ondergebracht.
7
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-

door de complexiteit van pleegzorg weinig echt begrip ervaren: het gevoel
'alleen te staan met je verhaal'

5. Gevoelens en copingstrategieën
'gewoon' en 'normaal' versus 'verschillend' en 'afwijkend'
plaatsing als beste keuze
verdriet
boosheid
schuldgevoel
tegenstrijdige gevoelens: bijvoorbeeld dualiteit tussen tevredenheid over
pleeggezin en verlangen naar biologisch gezin
soms behoefte om positieve ervaringen met pleegzorg door te geven aan
anderen
door de complexiteit van pleegzorg weinig echt begrip ervaren: het gevoel
'alleen te staan met je verhaal'
6. Toekomst(perspectief)
perspectief van de plaatsing: hoe lang zal het duren?
onzekere toekomst
wat na meerderjarigheid?

Grietens (2011) stelt tevens dat nog te weinig aandacht gaat naar de thema’s
‘verlies’ en ‘hoop’. In plaats van ze als apart thema te beschouwen, krijgen ze in
het actuele onderzoek een plek binnen de thema's 'familie', 'toekomstperspectief'
en 'gevoelens en copingstrategieën'.
1.2 Review van publicaties uit de periode 2011-2016
In de veertien publicaties uit de eigen literature-search, worden dezelfde thema's
teruggevonden als degene die reeds werden onderscheiden in het werk van
Grietens (2011) (zie supra). Een bijkomend thema, dat in de narratieve
bespreking van literatuur door Grietens (2011) niet expliciet aan bod kwam, maar
in het eigen literatuuroverzicht wél een belangrijke rol speelt, is de schoolcarrière
van pleegkinderen. In de wetenschappelijke artikels uit de periode 2011-2016, is
scholing een thema dat in meerdere studies wordt belicht en dit vanuit
verschillende invalshoeken. We voegen 'scholing' als zevende thema toe.
In volgend overzicht presenteren we hoe de subthema's werden aangetroffen in
de eigen review.
Tabel 3: Thema's en subthema's op basis van een literatuur-review voor de periode 2011-2016

1. Familie
de perceptie over wat 'familie' betekent voor pleegkinderen (Hedin, Höjer,
Brunnberg, 2012; Ellingsen & Schemmings, 2011)
het belang van alledaagse routines en (inter)acties in een pleeggezin (Hedin et al.,
2012; Ellingsen, Stephens, Storksen, 2012)
de relatie met biologische familie (Del Quest, Fullerton, Geenen, Powers, 2012)
opvoedingsstijlen die pleegkinderen als positief/negatief ervaren (Ahmed,
Windsor, Scott, 2015; Ellingsen et al., 2012)
2. Begeleiding en ondersteuning
het belang van een mentor (Day, Riebschleger, Dworsky, Damashek, Fogarty, 2012;
Del Quest et al.; Hudson, 2013; Ponciano, 2013)
nood aan aangepaste geestelijke gezondheidszorg (Day et al., 2012)
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-

het belang van een oprechte en betrokken relatie met de pleegzorgbegeleider (Del
Quest et al., 2012; Pölkki, Vornanen, Pursiainen, Riikonen, 2012)

3. Participatie
inspraak in belangrijke beslissingen/controle over je eigen leven (Del Quest et al.,
2012; Pölkki et al., 2012; Ellingsen & Schemmings, 2011; Hedin et al., 2011a,
Ponciano, 2013)
ondersteuning in het leren maken van beslissingen (Del Quest et al., 2012)
nood aan voldoende informatie m.b.t. de plaatsing en m.b.t. andere belangrijke
aspecten in het leven van het pleegkind (Del Quest et al., 2012; Pölkki et al., 2012)
factoren die participatie hinderen/bevorderen (Pölkki et al., 2012)
4. Relatie met anderen/ bejegening door anderen
uitsluiting (Day et al., 2012)
5. Gevoelens en copingstrategieën
machteloosheid en het gevoel dat je ervaringen er niet toe doen (Del Quest et al.,
2012)
veerkracht en strategieën om met obstakels om te gaan (Del Quest et al., 2012,
Ponciano, 2013)
grote diversiteit in het omgaan met de situatie (Del Quest et al., 2012)
6. Toekomst(perspectief)
transitie naar hoger onderwijs en naar zelfstandigheid (Day et al., 2012; Graham,
Schellinger, Vaughn, 2015)
continuïteit van de zorg (Graham et al., 2015)
positief toekomstbeeld (Ponciano, 2013; Hudson, 2013)
doelen en ambities voor de toekomst (Del Quest et al., 2012)
7. Scholing
impact van plaatsing op schoolse carrière en ondersteuningsnoden (Hedin et al.,
2011b; Del Quest, et al., 2012)
school als plek waar belangrijke banden worden gesmeed (Hedin et al., 2011b)
belang van een aangepaste benadering door leerkrachten (Day et al., 2012)
transitie naar hoger onderwijs en naar zelfstandigheid (Day et al., 2012; Graham et
al., 2015)

2. Relevante onderzoeksthema's vanuit de outcomes van participatieve
projecten
De bevindingen vanuit een selectie van vier participatieve organisaties/projecten
met pleegkinderen, werden geïnventariseerd aan de hand van verschillende
teksten en andere materialen die binnen deze de betreffende organisaties werden
ontwikkeld.
De thema's die de jongeren, betrokken bij deze projecten, aanbrengen, passen
binnen de reeds gedefinieerde thema's. Naast deze thema's kwam ook de
jeugdrechtbank (JRB) en in mindere mate het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp
(OCJ)8 ter sprake als thema waar pleegkinderen heel wat over te vertellen hebben.
We brengen dit onder in een achtste thema, waaronder zowel het traject doorheen
De jongeren verwijzen zelf nog naar het vroegere Comité Bijzondere Jeugdzorg, dat
met de nieuwe regelgeving is afgeschaft, en waarvan een deel van de opdrachten aan het
OCJ werden overgedragen.
8
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de hulpverlening, als het structureel kader en de procedures en regelgeving m.b.t.
pleegzorg een plek krijgen.
Een overzicht:
Tabel 4: Thema's en subthema's vanuit outcomes van projecten met pleegkinderen

1. Familie
contact met biologische ouders (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen, filmpje
STUK, webtekst JongWijs)
mythe van het perfecte gezin (verslag Cachet)
contact met broers en zussen (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen)
wennen in een pleeggezin (verslag Cachet, filmpje STUK)
angst dat de plaatsing wordt afgebroken bij moeilijkheden in het pleeggezin (verslag
Cachet)
veiligheid in het pleeggezin (filmpje STUK)
afstand-nabijheid in het pleeggezin (filmpje STUK)
2. Begeleiding en ondersteuning
bijzondere hulpvragen (verslag Cachet, filmpje STUK)
een begeleiding die kansen biedt (verslag Cachet)
het belang en de moeilijkheid een begeleider te vertrouwen (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, filmpje STUK)
Pleegjongeren willen beter geïnformeerd worden (verlag Cachet, filmpje STUK)
te weinig contact(momenten) met begeleider (verslag Pleegzorg Vlaanderen, website
JongWijs)
teveel verloop bij begeleiders (verslag Pleegzorg Vlaanderen, filmpje STUK)
belang van individuele momenten met begeleider (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
nood aan leuke momenten/activiteiten met de pleegzorgbegeleider (verslag Pleegzorg
Vlaanderen)
(niet) weten wat men mag verwachten van de pleegzorgbegeleiding (filmpje STUK)
vermijden van overplaatsing (filmpje STUK)
jezelf mogen zijn (filmpje STUK)
ernstig worden genomen (website JongWijs)
Pleegjongeren werken zelf aan een sensibiliseringscampagne (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, website STUK)
nood aan (meer) ontmoetingsmogelijkheden met lotgenoten (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, filmpje STUK, website en nieuwsbrief JongWijs)
3. Participatie
het gevoel niet gehoord te worden (verslag Cachet, filmpje STUK)
Pleegjongeren willen in gesprek gaan met directies van pleegzorgdiensten (verslag
Cachet)
Pleegjongeren willen meer (respect voor hun) rechten (bv. privacy, op foto mogen,
spaargeld) (verslag Cachet, filmpje STUK, verslag Pleegzorg Vlaanderen)
meer informatie nodig over rechten (filmpje STUK)
meer inspraak nodig (filmpje STUK, verslag Cachet, website JongWijs)
ernstig worden genomen (website JongWijs, filmpje STUK)
Pleegjongeren willen beter geïnformeerd worden (verslag Cachet, filmpje STUK)
Pleegjongeren werken zelf aan een sensibiliseringscampagne (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, website STUK)
het gevoel dat je stem er niet veel toe doet in de rechtbank (verslag Pleegzorg
Vlaanderen)
4. Relatie met anderen/ bejegening door anderen
Mensen weten niet wat pleegzorg is (verslag Cachet, filmpje STUK)
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uitsluiting en pesten (verslag Cachet, filmpje STUK)
onbegrip (verslag Cachet)
confrontatie met 'lastige vragen' van anderen (verslag Cachet, filmpje STUK)
nood aan (meer) ontmoetingsmogelijkheden met lotgenoten (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, filmpje STUK, website en nieuwsbrief JongWijs)
pleegkinderen willen ernstig worden genomen (filmpje STUK, website JongWijs)
betutteling of overbescherming (verslag Cachet, filmpje STUK)
moeilijk om vriendschappen en relaties aan te gaan (filmpje STUK)

5. Gevoelens en copingstrategieën
blij dat pleegzorg er is (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen, filmpje STUK)
onbegrepen (verslag Cachet, filmpje STUK)
zichzelf als 'een last' ervaren (verslag Cachet, filmpje STUK)
zich verscheurd voelen (verslag Cachet, filmpje STUK)
angst (verslag Cachet, filmpje STUK)
schuldgevoelens (verslag Cachet, filmpje STUK)
'gewoon' willen zijn (verslag Cachet, filmpje STUK)
dubbel gevoel (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
teleurstelling (filmpje STUK)
'Ik ben meer dan een pleegkind' (filmpje STUK, verslag Cachet)
boosheid (filmpje STUK)
zelfstandigheid (verslag Cachet, filmpje STUK, website JongWijs)
'In de pleegzorg geleerd om voor mezelf op te komen' (filmpje STUK)
ervoor gaan (verslag Cachet, filmpje STUK)
'Jeugdzorg heeft me sterker gemaakt' (filmpje STUK)
anderen helpen met je eigen verhaal (filmpje STUK)
leren van anderen met dezelfde ervaringen (website JongWijs)
je uitleven in hobby's zoals muziek en schrijven (filmpje STUK)
6. Toekomst(perspectief)
Wat na achttien of eenentwintig? (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen,
filmpje STUK, website JongWijs)
Kan ik hier blijven wonen? (verslag Cachet, filmpje STUK)
onzekerheid (verslag Cachet, filmpje STUK,)
Is er een kans dat ik weer naar huis mag? (verslag Cachet)
duidelijkheid nodig over perspectief (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
verlangen alleen te gaan wonen (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
een gewoon en gelukkig leven willen (filmpje STUK)
ambities op vlak van studies en carrière (filmpje STUK)
het beter willen doen dan de eigen ouders (filmpje STUK)
dromen van goede banden met pleeg- en biologische familie (filmpje STUK)
slagen in het leven (filmpje STUK)
nazorg nodig (website JongWijs, filmpje Stuk)
7. Scholing
lastige vragen op oudercontact (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen)
incorrecte beeldvorming bij leerkrachten en leerlingen (verslag Cachet, verslag
Pleegzorg Vlaanderen, website STUK)
nood aan vorming voor leerkrachten (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen,
website STUK)
school als plek 'waar je een masker opzet' (verslag Cachet, verslag Pleegzorg
Vlaanderen, filmpje STUK)
moeilijkheden op school (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
8. Traject/structureel kader/procedures en regelgeving
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-

confronterende zittingen van de JRB (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen,
filmpje STUK)
Vervelend dat de zittingen van JRB systematisch tijdens de examenperiode lijken te
vallen (verslag Cachet)
onduidelijke procedures (verslag Cachet, verslag Pleegzorg Vlaanderen)
Pleegjongeren in een gerechtelijke plaatsing hebben voor bepaalde zaken toelating
nodig en dat heeft soms een vervelende impact (verslag Cachet, verslag Pleegzorg
Vlaanderen)
het gevoel dat je stem er niet veel toe doet in de rechtbank (verslag Pleegzorg
Vlaanderen)
amper voorbereiding op zittingen van de JRB (verslag Pleegzorg Vlaanderen)
lang wachten op antwoord bij vragen (verslag Cachet, filmpje STUK)

3. Relevante onderzoeksthema's vanuit een focusgroepsgesprek met
pleegjongeren
Tijdens een focusgroepsgesprek brachten pleegjongeren jongeren zelf de voor
hen belangrijke thema's aan, zonder kennis van het voorbereidende werk. Dit
bood de gelegenheid om af te toetsen in welke mate de lijst van reeds
geïdentificeerde thema's ook door pleegjongeren relevant werd bevonden.
Alle reeds bepaalde thema's kwamen (veelvuldig) aan bod in de post-its waarop
deelnemers hun 'vijf belangrijkste thema's, verbonden met pleegzorg' beschreven,
en/of tijdens het groepsgesprek dat nadien volgde. Een thema dat nog niet was
voorzien in de voorlopige lijst van thema's, maar dat wel aan bod kwam tijdens
het groepsgesprek, is de financiële kant van het leven in een pleeggezin. Hiervoor
werd een laatste thema bepaald: 'financiële aspecten'.
Een overzicht:
Tabel 5: Thema's en subthema's vanuit een focusgroep met pleegkinderen

1. Familie
(on)gelijke behandeling van pleegkind en biologische kinderen door pleegouders
zelf willen kiezen wanneer je je biologische familie ziet
(on)veiligheid binnen het pleeggezin
nood aan info over zussen/broers die in een voorziening verblijven
ongerustheid over broer(s)/zus(sen)
het besef dat pleegouders geen 'echte' ouders zijn
liefde van je pleegfamilie
dankbaarheid in een familie/gezin te kunnen opgroeien
2. Begeleiding en ondersteuning
een goede screening: onder andere in functie van veiligheid
goede band met begeleider
te weinig contactmomenten met begeleider
het gevoel dat begeleiders steeds partij kiezen voor de pleegouders
nood aan meer informatie, bijvoorbeeld over rechten
nood aan info over zussen/broers die in een voorziening verblijven
het gevoel dat de eigen pleegouders nood voelen aan meer begeleiding dan
aanwezig is
nood aan een website waar pleegkinderen elkaar kunnen leren kennen en met
elkaar kunnen communiceren
meer bijeenkomsten en weekends voor pleegkinderen
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meer groepen om lotgenoten te leren kennen

3. Participatie
jeugdrechter houdt te weinig rekening met je mening
verplicht worden bepaalde familieleden te zien, tegen je zin
te weinig info, bijvoorbeeld over je rechten
4. Relatie met anderen/ bejegening door anderen
onbegrip omdat andere mensen 'het zelf niet hebben meegemaakt'
vaak onterecht de schuld krijgen omdat je een pleegkind bent
Pleegkinderen lijken op elkaar.
geen privacy: iedereen stelt vragen
nood aan een website waar pleegkinderen elkaar kunnen leren kennen en met
elkaar kunnen communiceren
Mensen kennen het verschil niet tussen pleegzorg en adoptie. Ze stellen daar veel
vragen over.
meer bijeenkomsten en weekends voor pleegkinderen
meer groepen om lotgenoten te leren kennen
5. Gevoelens en copingstrategieën
jaloers op anderen die nog bij hun biologische ouders wonen/op broer/zus die nog
thuis woont, op de eigen kinderen van de pleegouders
blij dat er iemand voor me is
uitgesloten
blij in een familie te wonen
moeilijk om over het verleden te praten
moeilijk om emoties onder controle te houden
depressie/psychiatrie
anderen willen en kunnen helpen omdat je zelf veel hebt meegemaakt
6. Toekomst(perspectief)
angst om later zelf geen goede moeder te zijn, om fouten te maken in de opvoeding
angst om later onvoldoende geld te hebben om van te kunnen leven
7. Scholing
op school als een probleemkind worden beschouwd omdat je een pleegkind bent
Men houdt er te weinig rekening mee dat het soms moeilijk is op school,
bijvoorbeeld wanneer het gaat over 'familie' in een bepaalde les.
veel druk ervaren
Brieven van de school moeten altijd ondertekend worden met 'moeder' of 'vader'.
De term 'burn-out' valt regelmatig: het nog amper kunnen opbrengen naar school
te gaan omwille van problemen, maar tegelijk de druk voelen door te zetten.
faalangst
door de persoonlijke (familiale) problemen naar een makkelijkere studierichting
moeten overgaan, terwijl je de capaciteiten hebt om wél te slagen
meer ondersteuning en begrip nodig
soms geen privacy: "de school weet alles"
8. Traject/structureel kader/procedures en regelgeving
meer duidelijkheid en informatie nodig, bijvoorbeeld over rechten
jaarlijks naar de jeugdrechtbank moeten, ook al weet men op voorhand dat de
plaatsing verlengd zal worden
Zittingen van de jeugdrechtbank vallen systematisch tijdens de examenperiode.
9. Financiële aspecten
zakgeld en afschaffing van zakgeld binnen pleegzorg
financiële moeilijkheden in het pleeggezin en/of in het biologisch gezin
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blij dat bepaalde uitzonderlijke kosten door de pleegzorgdienst worden
terugbetaald9
angst om later niet voldoende geld te hebben om van te kunnen leven

C. Resultaat: overzicht van de onderzoeksthema's en -vragen
voor het actuele onderzoek
1. Onderzoeksthema's
In voorgaande werd beschreven hoe we via een systematische aanpak en via
verschillende bronnen negen thema's hebben onderscheiden die volgens
pleegkinderen belangrijk zijn wanneer het gaat over pleegzorg: (1) familie, (2)
(ondersteunings)noden en -behoeften, (3) participatie, (4) relatie met/bejegening
door anderen, (5) gevoelens en copingstrategieën, (6) (toekomst)perspectief, (7)
scholing, (8) traject/structureel kader/procedures en regelgeving, (9) financiële
aspecten
In volgend schema geven we al deze thema's weer en clusteren we de subthema's
vanuit de beschreven bronnen.
Dit laatste schema biedt het globale overzicht van de onderzoeksthema's en vormt
de basis voor het bepalen van de onderzoeksvragen voor het actuele
belevingsonderzoek:
Tabel 6: Thema's en subthema's voor het actuele onderzoek

1. Familie

9

1.1 Algemeen

familiegevoel, perceptie over wat 'familie' betekent voor
een pleegkind, het 'normale' gezin als norm, de mythe van
het perfecte gezin

1.2 Pleegfamilie

dankbaarheid deel uit te maken van een familie/gezin
versus geen 'thuisgevoel', (twijfels over) oprechte liefde
van pleeggezin, soms onveilige situatie, het belang van
alledaagse routines en (inter)acties, opvoedingsstijlen die
pleegkinderen als positief/negatief ervaren, afstandnabijheid, bejegening door pleegfamilie, angst dat de
plaatsing wordt afgebroken bij moeilijkheden in het
pleeggezin, wennen in een pleeggezin, (on)gelijke
behandeling van pleegkind en biologische kinderen, het
besef dat pleegouders geen 'echte' ouders zijn,
ontwikkelingskansen, goede zorg, liefde, rust, erbij horen
en ertoe doen

1.3 Biologische familie

relatie met/contact met/verlangen naar/gemis van
biologische familie, verlieservaringen, bejegening door
biologische familie, ongerustheid over broer(s)/zus(sen)

Tijdens de focusgroep werd het voorbeeld gegeven van een psychiatrische opname.
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2. Begeleiding en ondersteuning
2.1 Nood aan informatie

meer informatie en transparantie nodig m.b.t. het
zorgsysteem en het eigen traject, nood aan informatie
over
wat
men
kan
verwachten
van
de
pleegzorgbegeleider, nood aan meer informatie over
rechten, nood aan informatie over broers/zussen die
elders wonen

2.2 Pleegzorgdienst

een goede screening en matching, een goede
voorbereiding op elke plaatsing, oprechte en betrokken
relatie met pleegzorgbegeleider, jezelf mogen zijn, ernstig
worden genomen, vertrouwen, focus op het bieden van
kansen, teveel verloop bij begeleiders, belang van
individuele contactmomenten, nood aan leuke
momenten/activiteiten met begeleider, te weinig
contactmomenten met begeleiders, het gevoel dat
begeleiders steeds partij kiezen voor de pleegouders, het
gevoel dat (ook) de pleegouders nood voelen aan meer
begeleiding dan aanwezig is, nood aan voorbereiding op
zittingen van de jeugdrechtbank

2.3 Andere ondersteuning

ondersteuning in het leren omgaan met wat men heeft
meegemaakt, nood aan aangepaste geestelijke
gezondheidszorg, nood aan mentoren, ondersteuning in
het maken van belangrijke beslissingen, nazorg, nood aan
een webplatform waar pleegkinderen elkaar kunnen
vinden en met elkaar kunnen communiceren

3. Participatie
3.1 Algemeen

aspecten die participatie verhinderen/bevorderen, het
gevoel (niet) gehoord te worden

3.2 Participatie binnen eigen
hulpverleningstraject

inzicht in de eigen situatie en begrip van de eigen situatie
(verondersteld goed geïnformeerd te worden), het gevoel
(niet) gehoord te worden en ernstig te worden genomen,
inspraak in belangrijke beslissingen/controle over het
eigen leven verwerven, inspraak in contact met
biologische familie, inzicht in rechten, voldoende
geïnformeerd worden over pleegzorg, ondersteuning in
het maken van beslissingen

3.3 Participatie op
mesoniveau

dialoog met pleegzorgdienst, deelname aan participatieorganen, gebrek aan kennis over pleegzorg en
jeugdhulpverlening: weinig transparantie en weinig
informatie

3.4 Participatie op
macroniveau

structurele beleidsbeïnvloeding, rechten in de jeugdhulp

4. Relatie met anderen/bejegening door anderen
4.1 Hoe men wil bejegend
worden

luisterbereidheid, aanvaarding, begrip, belangstelling,
'gewoon' mogen zijn, herkenning, ernstig worden
genomen

4.2 Negatieve bejegening

stigmatisering, uitsluiting, pesten, onbegrip (mensen
weten onvoldoende wat pleegzorg is), vele vragen en het
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gevoel daardoor geen privacy te hebben, betutteling,
onterecht de schuld krijgen omdat je een pleegkind bent,
nood aan sensibilisering
4.3 Vriendschap

Impact van pleegzorg op vriendschappen

4.4 Lotgenotencontact

nood aan meer lotgenotencontact en een website waar
pleegkinderen elkaar kunnen leren kennen en met elkaar
kunnen communiceren

5. Gevoelens en copingstrategieën
5.1. Positieve gevoelens

blijdschap, dankbaarheid

5.2 Negatieve gevoelens

verdriet, boosheid, angst, schuldgevoel, het gevoel alleen
te staan met je verhaal, machteloosheid, het gevoel
anderen tot last te zijn, zich onbegrepen voelen,
teleurstelling, jaloezie, depressie, gevoel niet op de juiste
plek te zitten

5.3 Algemeen

Vaak tegenstrijdige gevoelens: gewoon/normaal versus
verschillend/afwijkend, dankbaarheid maar ook het
gevoel dat je dankbaar moet zijn, tevredenheid over
plaatsing en tegelijk verlangen naar gezin van oorsprong

5.4 Strategieën om met
moeilijke gevoelens om te
gaan

moeilijk om gevoelens onder controle te houden,
psychiatrische hulpverlening, snel zelfstandig, voor jezelf
opkomen, ervoor gaan, anderen helpen vanuit je eigen
ervaringen, veerkracht, grote diversiteit in hoe
pleegkinderen omgaan met obstakels, kracht van
lotgenotencontact, hobby's als uitlaatklep, moeilijk om
over het verleden te praten

6. Toekomst(perspectief
6.1 Perspectief binnen de nood aan duidelijkheid
plaatsing
6.2 Na de plaatsing

verlangen naar zelfstandigheid, verder studeren,
onwetendheid, onzekerheid, angst om later geen goede
ouder te zijn, angst om later onvoldoende geld te hebben
om van te kunnen leven, positief toekomstbeeld en
doelen/ambities, zorgcontinuïteit, een gewoon en
gelukkig leven ambiëren, het beter willen doen dan de
eigen ouders, dromen van goede banden met pleeg- en
biologische familie na zelfstandigheid, slagen in het leven

7. Scholing
7.1 Impact van plaatsing

jezelf niet kunnen zijn op school, als 'probleemkind'
worden beschouwd, grote druk ervaren, confronterend
wanneer het in de klas over 'familie' gaat of wanneer een
brief aan de 'ouders' is gericht, schoolse 'burn-out',
faalangst, capaciteiten om te slagen, maar mislukken door
de situatie, het gevoel geen privacy te hebben: 'de school
weet alles', uitsluiting

7.2 Rol van leerkrachten

Nood aan ondersteuning,
aangepaste benadering

beeldvorming,

begrip,

8. Traject/structureel kader/procedures en regelgeving
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8.1 Algemeen

Plaatsing in een pleeggezin als de best mogelijke keuze,
belang van stabiliteit, inzicht in oorzaak van de plaatsing,
duidelijkheid over perspectief, weinig kennis over hoe
jeugdhulpverlening en pleegzorg functioneren: weinig
transparantie en weinig informatie, kennis van en respect
voor rechten doorheen het traject, soms lang wachten op
antwoord bij vragen

8.2 Gerechtelijke plaatsing

kennis, kader, regels, contacten, ervaringen, noden,
procedures, inspraak, toelating nodig voor tal van zaken,
jaarlijks naar de zitting van de jeugdrechtbank moeten,
zittingen worden vaak in de examenperiode gepland

8.3 Vrijwillige plaatsing

kennis, kader, regels, contacten, ervaringen, noden,
procedures

9. Financiële aspecten
9.1 Zorgen m.b.t. financiële
aspecten

zakgeld, financiële moeilijkheden in het pleeggezin en/of
in het biologisch gezin, angst om later onvoldoende geld
te hebben om goed te kunnen leven

9.2 Impact van plaatsing

blij dat bepaalde uitzonderlijke kosten door de
pleegzorgdienst worden vergoed

2. Onderzoeksvragen
2.1 Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoekvraag van onderhavige studie luidt:
'Hoe beleven pleegkinderen de bijzondere situatie 'pleegkind te zijn' en welke
noden formuleren ze hieromtrent"?
2.2 Specifieke vragen per thema
Zowel de 'beleving' als de 'noden' van pleegkinderen worden op negen vlakken
(die corresponderen met de negen thema's die in supra werden bepaald)
onderzocht. Voor elk van deze thema's formuleren we specifieke vragen,
geïnspireerd door de voorbeelden en subthema's vanuit verschillende bronnen
die in dit werkpakket werden besproken. Deze thema's en subthema's omvatten
ook de topics die in de onderzoeksopdracht en in het pleegzorgdecreet worden
omschreven, met name:
-

-

-

-

de begeleidings- en ondersteuningsnoden van pleegkinderen tijdens hun
traject in de pleegzorg,
de perceptie en de verwachtingen van pleegkinderen m.b.t. 'perspectief' en
duidelijkheid in de context van de pleegplaatsing,
ervaringen,
ideeën
participatiestructuren,

en

verwachtingen

t.a.v.

participatie

en

perceptie m.b.t. pleegzorg als 'juiste' hulpverleningsvorm.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste vragen per thema.
Dit schema vormt de basis voor de interviewleidraad (zie Werkpakket II).
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Tabel 7: Overzicht van de onderzoeksvragen

1. Hoe beleven pleegkinderen hun familiebanden en welke noden hebben ze
hieromtrent?
-

Op welke manier percipiëren pleegkinderen 'familie'?
Hoe ervaren ze de relatie met betekenisvolle personen binnen hun biologische familie?
Hoe ervaren ze de relatie met betekenisvolle personen binnen hun pleegfamilie?
Welke aspecten lopen goed/minder goed m.b.t. deze relaties en wat zouden
pleegkinderen graag anders zien?

2. Hoe beleven pleegkinderen de begeleiding en ondersteuning en welke noden
hebben ze hieromtrent?
-

Welke noden en behoeften, gelinkt aan de pleegzorg-context, formuleren
pleegkinderen?
Zijn pleegkinderen goed geïnformeerd over zaken die verband houden met de
pleegzorg-context? Welke eventuele noden ervaren ze hieromtrent?
Ervaren pleegkinderen een goede 'matching'?
Ervaren pleegkinderen voldoende stabiliteit in hun situatie?
Wat verwachten pleegkinderen van hun pleegzorgbegeleider?
Hoe ervaren pleegkinderen de relatie met hun pleegzorgbegeleider?

3. Hoe beleven pleegkinderen 'participatie' en welke noden hebben ze
hieromtrent?
-

-

Hebben pleegkinderen het gevoel voldoende gehoord te worden en ernstig genomen
te worden m.b.t. belangrijke beslissingen die te maken hebben met de pleegzorgcontext?
Hebben pleegkinderen het gevoel voldoende inspraak te krijgen in belangrijke
beslissingen die te maken hebben met de pleegzorg-context?
Hebben pleegkinderen voldoende inzicht in de eigen situatie?
Hebben pleegkinderen het gevoel voldoende geïnformeerd te zijn over zaken die hen
aanbelangen?
In welke mate hebben pleegkinderen ervaring met participatie op meso- en
macroniveau? Hoe evalueren ze eventuele ervaring hiermee?
Hoe staan pleegkinderen t.a.v. participatie op meso- en macroniveau en t.a.v.
participatiestructuren?

4. Hoe beleven pleegkinderen de relatie met/de bejegening door anderen en
welke noden hebben ze hieromtrent?
-

Op welke manier beïnvloed het 'pleegkind zijn' de relatie tot anderen?
Op welke wijze beïnvloed het 'pleegkind zijn' hoe anderen je bejegenen?
Op welke wijze beïnvloed het 'pleegkind zijn vriendschappen?
Welke verlangens formuleren pleegkinderen m.b.t. de relatie met anderen en de
bejegening door anderen?
Hebben pleegkinderen contacten met lotgenoten? Hoe ervaren ze deze contacten en
welke eventuele noden formuleren ze hieromtrent?

5. Hoe beleven pleegkinderen het leven in een pleeggezin op emotioneel vlak,
hoe gaan ze om met hun gevoelens en welke noden hebben ze hieromtrent?
-

Welke gevoelens associëren pleegkinderen met hun situatie als pleegkind?
Op welke manier gaan pleegkinderen om met moeilijke gevoelens?
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-

Formuleren pleegkinderen bijzondere ondersteuningsnoden m.b.t. het omgaan met
eventuele moeilijke gevoelens?

6. Hoe zien pleegkinderen hun toekomst en welke noden hebben ze hieromtrent?
-

Hoe lang denken/hopen pleegkinderen in het huidige pleeggezin te kunnen
verblijven?
Hoe zien pleegkinderen hun toekomst na meerderjarigheid?
Welke dromen en ambities koesteren pleegkinderen m.b.t. de toekomst?
Welke eventuele angsten hebben pleegkinderen m.b.t. de toekomst?

7. Hoe beleven pleegkinderen hun scholing en welke noden hebben ze
hieromtrent?
-

Ervaren pleegkinderen een impact van de pleegplaatsing op hun scholing en op hun
welbevinden op school?
Ervaren pleegkinderen een impact van de pleegplaatsing op de relatie met
leerkrachten en mede-leerlingenmedeleerlingen?
Hebben pleegkinderen nood aan bijzondere ondersteuning op vlak van scholing?

8. Hoe beleven pleegkinderen hun eigen traject, het structureel kader, de
procedures en regelgeving van jeugdhulp en pleegzorg en welke noden hebben
ze hieromtrent?
-

Hebben pleegkinderen voldoende inzicht in de oorzaken die tot de plaatsing hebben
geleid?
Welk traject hebben pleegkinderen afgelegd binnen de jeugdhulpverlening en hebben ze
zelf inzicht in dit traject?
Hebben jongeren voldoende kennis van diensten en procedures die gelinkt zijn aan
pleegzorg?
Hoe ervaren pleegkinderen de contacten met instanties binnen de gerechtelijke of
vrijwillige pleegzorg?
Hoe ervaren pleegkinderen het regelgevend kader en de procedures m.b.t. pleegzorg?
9. Hoe beleven pleegkinderen de financiële situatie binnen hun pleeggezin en
binnen het gezin van oorsprong en welke noden hebben ze hieromtrent?

-

Maken pleegkinderen zich zorgen over financiële zaken?
Krijgen pleegkinderen zakgeld en hoe staan ze hier tegenover?
Sparen pleegkinderen voor later en hoe staan ze hier tegenover?
Heeft de pleegplaatsing een impact op financiële aspecten?
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BESLUIT
In Werkpakket I hebben we negen thema's onderscheiden die relevant zijn voor
het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag: "Hoe beleven pleegkinderen
de bijzondere situatie 'pleegkind te zijn' en welke noden en behoeften formuleren ze
hieromtrent?"
De negen thema's werden bepaald vanuit verschillende bronnen: een review van
wetenschappelijke literatuur waarin pleegkinderen worden bevraagd (Grietens,
2011), een actuele review van onderzoek waarin pleegkinderen worden bevraagd
(periode 2011-2016), outcomes van vier participatieve projecten met
pleegkinderen In België en Nederland en een focusgroep met pleegkinderen.
De thema's zijn (1) familie, (2) ondersteuning en begeleiding, (3) participatie, (4)
relatie met anderen en bejegening door anderen, (5) school, (6) gevoelens en
copingstrategieën, (7) traject/structureel kader/procedures en regelgeving, (8)
toekomst(perspectief), (9) financiële aspecten.
Deze thema's omvatten de topics die in de onderzoeksopdracht en in het
pleegzorgdecreet worden omschreven, en vormen de basis voor de
interviewleidraad.
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WERKPAKKET II: BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN
ONDERZOEKSMETHODE(S)

INLEIDING
Werkpakket II geeft een beschrijving en motivering van de methodes die in het
onderzoek worden aangewend.
Om inzicht te krijgen in de ervaringen, noden en ideeën van pleegkinderen met
betrekking tot verschillende aspecten van hun pleegzorgsituatie, stelt de
opdrachtgever in haar bestek een kwalitatief onderzoek voorop (Vlaamse
overheid, 2015).
Om te komen tot onderbouwde keuze met betrekking tot de kwalitatieve
onderzoeksmethode(s) die zullen worden ingezet, laten we ons inspireren door
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot kwalitatief onderzoek en door de
mogelijkheden en beperkingen van verschillende methodes zoals ze worden
beschreven in de rapportering over eerder onderzoek waarin pleegkinderen
worden bevraagd.
Werkpakket II resulteert in een gemotiveerde keuze m.b.t. de
onderzoeksmethodologie en geeft tevens aan hoe deze wordt
geoperationaliseerd.

A. Kwalitatieve onderzoeksmethodes
1. Kwalitatief onderzoek: een diversiteit aan methodes
Kwalitatieve onderzoeksmethodes zijn bij uitstek geschikt om meer inzicht te
verwerven in belevingen, meningen en ervaringen (Mortelmans, 2013). Maso en
Smaling (1998) stellen dat algemeen wordt gekozen voor kwalitatief onderzoek
wanneer het benaderen van het onderzoeksthema en/of de onderzoeksgroep
flexibiliteit vereist en wanneer de inzet van enkel methoden en technieken die
gericht zijn op kwantificering niet volstaat om het onderzoeksthema te
benaderen. Zij geven onder meer volgende voorbeelden van situaties waarbij een
kwalitatieve benadering zinvol is: onderzoek m.b.t. thema's en groepen waarnaar
nog maar weinig onderzoek werd verricht en waarvan de relevante variabelen
bijgevolg onvoldoende gekend zijn, situaties die dermate complex zijn dat de
bestaande kennis tekort schiet, onderzoek dat moet bijdragen aan de verbetering
van situaties, onderzoek waarin het ethisch of praktisch niet mogelijk of
verstandig is om louter kwantificerend te werk te gaan en situaties waarin leefen betekeniswerelden worden geëxploreerd (Maso & Smaling, 1998).
In de sociale wetenschappen is een breed scala aan kwalitatieve
onderzoeksmethodes beschikbaar. Interviews, focusgroepen, participerende
observatie en de studie van documenten, behoren tot het standaardrepertoire en
worden in de methodologische literatuur uitgebreid gedocumenteerd (zie o.a.
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Howitt, 2013; Maso & Smaling, 1998; Mortelmans, 2013). Vertrekkend vanuit en
aanvullend op dit standaardrepertoire, wordt ook gevarieerd en gecombineerd,
wat leidt tot een haast onuitputtelijk arsenaal aan methodes die de kwalitatief
onderzoeker ter beschikking staan. Voornamelijk tijdens de laatste twee decennia
werden, onder invloed van de toenemende aandacht voor de stem van kinderen
en jongeren in onderzoek, ook heel wat nieuwe methodes ontwikkeld, en wonnen
reeds bestaande methodes die voordien eerder zelden werden gebruikt, aan
populariteit. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van tekeningen, of foto- en
videomateriaal, de analyse van dagboeken, het organiseren van 'auditteams',
'verbetergroepen' en zogenaamd 'participatief actie-onderzoek' (zie o.a. FargasMalet et al., 2010; Golding et al., 2006; Greene & Hogan, 2005; Stichting Alexander,
2011). Ook digitale media zorgden voor de ontwikkeling van nieuwe bronnen en
methodes voor data-verzameling. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van
blogs, tweets en sociale-media-profielen en aan online dagboeken en - interviews
(zie o.a. Evans, et al., 2008; Kaun, 2010).

2. Kwalitatieve methodes in onderzoek naar de beleving van pleegkinderen
2.1 Ingezette methoden
Grietens (2011) merkt in 'Kleine stemmen, grote verhalen?!' op dat in onderzoek
naar de beleving van pleegkinderen voornamelijk gebruik wordt gemaakt van
interviews en focusgroepen. Kwalitatieve interviews, zowel individueel als in
groep, zijn dan ook een beproefde methode om (complexe) thema's in de
belevingswereld van de respondent te beschrijven en te begrijpen. Bovendien
wordt deelname aan een kwalitatief interview meestal als positief ervaren: de
respondent krijgt aandacht voor zijn verhaal en soms ontstaat meer inzicht in de
eigen situatie (Kvala, 1996, pp. 30-31). Focusgroepen bieden dan weer het
voordeel dat deelnemers hun eigen mening in groep kunnen exploreren en dat in
samenspraak kan worden gezocht naar een vorm van consensus met betrekking
tot bepaalde topics. Focusgroepen worden vaak ingezet in onderzoek met
kwetsbare groepen omdat de confrontatie met herkenbare of vergelijkbare
ervaringen, een veilige setting kan bieden om het eigen perspectief te verkennen
en te uiten (Morgan & Krueger, 1993).
Grietens (2011) beaamt dat zowel individuele als groepsinterviews geschikt zijn
voor de bevraging van kinderen en jongeren. Tegelijk betreurt hij bij de
operationalisering van deze methodes een gebrek aan pluriformiteit en flexibiliteit,
waarbij hij pluriformiteit omschrijft als het uitproberen van meerdere methodes
om pleegkinderen te ondersteunen in het vertellen van hun verhaal, en flexibiliteit
als het laten aansluiten van methodes bij de behoeften van de pleegkinderen
(Grietens, 2011, p. 29). In 'Kleine stemmen, grote verhalen?!' (2011) vond hij
bijvoorbeeld maar weinig studies die gebruik maken van niet-verbale technieken
van data-verzameling 10 , waarbij etnografische methoden worden ingezet, 11 of
waarbij ondersteunend interactief computermateriaal wordt gebruikt. Van het
rijke arsenaal aan methodes die kwalitatief onderzoek kenmerkt, vindt hij met
andere woorden maar weinig terug in zijn review.

10
11

Bijvoorbeeld foto's, tekeningen, poppen, ...
Bijvoorbeeld participerende observatie
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Een review van meer actueel wetenschappelijk onderzoek 12 , toont een ander
beeld. Slechts vier van de veertien geïnventariseerde onderzoeken zijn uitsluitend
gebaseerd op interviews of focusgroepen. In de andere studies wordt gebruik
gemaakt van variaties, van combinaties en van andere methodes. Ter illustratie:
Day et al. (2012) maakten in onderzoek naar de onderwijskansen van
pleegkinderen gebruik van fora waarin pleegjongeren in dialoog gingen met
beleidsmakers. In onderzoek van Ellingsen & Shemmings (2011) naar de
perceptie op familie van kinderen in langdurige pleegzorg, werd gebruik gemaakt
van een innovatieve methode, genaamd 'Q-methodologie'. Graham et al. (2015)
maakten in onderzoek naar de transitie van pleegjongeren naar volwassenheid
gebruik van Group Level Assessment (GLA). Hedin et al. (2011) combineerden voor
onderzoek naar het dagelijks leven in een pleeggezin weinig gestructureerde
interviews, netwerk-kaarten, tekstberichten en video-opnames. Del Quest et al.
(2012) maakten gebruik van interviews, foto's, dagboeken en andere creatieve
methoden in een follow-up studie met betrekking tot de scholing van
pleegkinderen en hun transitie naar zelfstandigheid. Ponciano (2013) onderzocht
de mogelijkheden van de toepassing van Participatief Actie Onderzoek (PAR) bij
pleegkinderen.
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat er een nieuwe wind waait door het
onderzoek naar de beleving van pleegkinderen, en dat er, in tegenstelling tot
eerdere bevindingen van Grietens (2011), vandaag sprake is van een grote
diversiteit aan ingezette methodes. Dit betekent echter niet dat dit onderzoek
daarom ook meer is aangepast aan de behoeften van pleegkinderen en/of dat het
pleegkinderen beter ondersteunt in het vertellen van hun verhaal. Om daarover
te kunnen oordelen is meer informatie nodig over het onderzoeksverloop en meer
bepaald over de evaluatie van de ingezette methodes door onderzoekers én
onderzochten.
2.2 Weinig transparantie en weinig info over mogelijkheden en beperkingen van
ingezette methodes
In recent onderzoek naar de beleving van pleegkinderen mag dan een diversiteit
aan methodes worden ingezet, de informatie die onderzoekers in hun publicaties
opnemen met betrekking tot het onderzoeksproces en -verloop, is schaars,
evenals de informatie over de mogelijkheden en de beperkingen van de gebruikte
methodes.
In 'Children's participation in child-protection processes as experienced by foster
children and social workers' (Pölkki et al., 2012) bijvoorbeeld, wordt m.b.t. de
pro's en contra's van de ingezette methode alleen gerapporteerd dat het 'Life Path
Interview' de mogelijkheid biedt om een bepaalde chronologie in de vragen te
brengen. In 'The concept of 'family' among Norwegian adolescents in long-term
foster care' (Ellingsten et al., 2011) vertellen de onderzoekers niet meer dan dat
de stellingen die als basis voor de bevraging dienden, niet door alle respondenten
werden begrepen. In 'Career mentoring needs of youth in foster care: Voices for
change' (Hudson, 2013) wordt enkel aangehaald dat tijdens de focusgroepen
bepaalde stemmen luider klonken dan andere. Verder blijft het raden naar hoe
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methodes werden beleefd en geëvalueerd door de onderzoekers en door de
pleegkinderen.
Zelfs in onderzoek met een uitgesproken vernieuwend methodologisch kader,
wordt amper of niet gerapporteerd over hoe respondenten het onderzoek
ervaren. In 'Settling into a new home as a teenager: About establishing social
bonds in different types of foster families in Sweden' (Hedin et al., 2011)
bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van sms-berichten die gedurende een
periode van zes dagen, zes keer per dag naar pleegkinderen werden verstuurd met
de vragen: 'Waar ben je?', 'Met wie ben je daar?', 'Wat ben je aan het doen?' en
'Hoe voelt dat?'. Respondenten dienden deze vragen meteen te beantwoorden.
Hoe zij deze opdracht hebben vervuld en ervaren, is belangrijke informatie, maar
blijft onbesproken.
Een echte evaluatie van de gebruikte methode en mogelijke oplossingen om
eventuele moeilijkheden hieromtrent in de toekomst op te vangen, werd in slechts
één studie teruggevonden, namelijk in 'The voices of youth in foster care: a
participant action research studie' (Ponciano, 2013). Het betreft een studie die de
methodiek van Participative Action Research (PAR) evalueert op inzetbaarheid bij
pleegkinderen. In het artikel wordt met een grote openheid verteld over
beïnvloeding van respondenten door peer-researchers, over grote verschillen in
aanpak tussen de peer-researchers onderling, over hoe de motivatie van
deelnemers tijdens het traject varieerde, enzovoort.
De bevinding dat slechts schaars wordt gerapporteerd over het
onderzoeksverloop en over de pro's en contra's van de gebruikte methodes, komt
overeen met wat Grietens (2011) hieromtrent in 'Kleine stemmen, grote
verhalen?!' beschrijft. Hij stelt dat onderzoekers amper rapporteren over hoe
respondenten het onderzoek en de methode beleven, over hoe ze reageren op
vragen, over hoe onderzoekers omgaan met gevoelige thema's, over obstakels en
successen tijdens het onderzoekstraject. Dergelijke informatie is, zo stelt hij,
nochtans uitermate interessant voor toekomstige onderzoekers: "We staan
immers allemaal voor dezelfde uitdagingen" (Grietens, 2011, p. 33).
Onderraportering over het onderzoeksproces vormt uiteraard geen unicum in het
belevingsonderzoek bij pleegkinderen, maar is volgens Curtis et al. (2004) een
constante in onderzoek naar zogenaamd 'moeilijk bereikbare' kinderen en
jongeren. Mogelijke oorzaken zien de auteurs in de beperkte toegestane lengte
van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in de trots van de
onderzoeker die het moeilijk maakt om toe te geven dat het onderzoeksproces
niet vlekkeloos is verlopen.
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B. Ethiek en participatie in onderzoek met pleegkinderen
1. Een omvattend ethisch discours?
Tijdens onderzoek duiken onvermijdelijk vragen op die moreel van aard zijn, en
die de onderzoeker tot reflectie en tot keuzes dwingen. Kvale (1996) onderscheidt
een aantal ethische vragen waarmee onderzoekers worden geconfronteerd (pp.
116-117): Wat is de meerwaarde van het onderzoek?, Van welke partijen en op
welke wijze dient informed consent te worden verkregen?, Welke informatie met
betrekking tot het onderzoek wordt aan de respondenten meegedeeld (en welke
niet)?, Hoe kan de vertrouwelijkheid van data en respondentgegevens worden
gewaarborgd?, Wat zijn mogelijke negatieve en positieve gevolgen van deelname
aan het onderzoek voor de onderzoeksgroep?, Op welke wijze kan de rol van de
onderzoeker de studie beïnvloeden en hoe kan deze beïnvloeding worden
geminimaliseerd?
Ethische codes en voorschriften fungeren als een kader voor reflectie, maar
volstaan zelden als antwoord op alle ethische vragen die in de loop van een
onderzoeksproces aan de oppervlakte komen (Kvale, 1996). Dit geldt des te meer
in onderzoek met kinderen en jongeren, waarin, meer nog dan in ander
onderzoek, sprake is van een ongelijke machtsrelatie tussen onderzoeker en
onderzochte (Lauwers, 2013).
Ondanks de toegenomen aandacht voor ethiek in onderzoek met kinderen en
jongeren, blijft de vertaling in de onderzoekspraktijk volgens Holland (2009)
pover. Hij concludeert dit op basis van een review van 44 studies met uit huis
geplaatste kinderen. Grietens (2011) komt in 'Kleine stemmen, grote verhalen', tot
dezelfde bevinding: Niet alleen wordt er amper gerapporteerd over ethische
aspecten, bovendien is het probleem ruimer en heeft het ook te maken met een
beperkte invulling van het begrip 'ethiek', dat vaak wordt gereduceerd tot het
beperken van de schade voor respondenten. Grietens (2011) pleit voor een veel
omvattender ethisch discours. In zijn visie gaat het erom als onderzoeker
voortdurend te reflecteren over intenties (Waarom doen we dit onderzoek? Is het
doel werkelijk de positie van pleegkinderen te verbeteren? Zijn de intenties zuiver?)
en aanpak (hoe kan de machtspositie onderzoeker-pleegkind worden omgebogen
ten dienste van het pleegkind en diens verhaal?).
In recent onderzoek waarin pleegkinderen worden bevraagd 13 wordt met
betrekking tot ethische aspecten voornamelijk informatie verschaft over (1)
goedkeuring van het onderzoek door een ethische commissie, (2) informed
consent door pleegkinderen, hun pleegouders, en in enkele gevallen ook door
biologische ouders, (3) vertrouwelijkheid van de data. In drie van de onderzoeken
wordt daarnaast ook gesproken over positieve effecten van deelname aan het
onderzoek voor de pleegkinderen (Day, 2013; Graham et al., 2015; Ponciano,
2013). Eveneens in drie studies wordt melding gemaakt van de mogelijkheid voor
respondenten om, indien daar behoefte zou aan zijn, na de bevraging te spreken
met een sociaal werker (Ellingsen et al., 2011, 2012, Day, et al., 2012). Andere
informatie over reflectie, dilemma's en beslissingen m.b.t. ethiek is in de artikelen
13
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die werden gebruikt voor een review van recent onderzoek (2011-2016) naar de
beleving van pleegkinderen, niet terug te vinden.

2. Participatief onderzoek
De opdrachtgever vraagt dat in onderhavig kwalitatief onderzoek rekening wordt
gehouden met principes van participatief onderzoek (Vlaamse overheid, 2015).
De afgelopen twee decennia is samen met de toegenomen aandacht voor het
kindperspectief in onderzoek, ook de kennis over participatief onderzoek
toegenomen. De relevantie en het belang van een participatieve benadering
werden intussen uitgebreid gedocumenteerd (zie o.a. Dedding et al., 2013; Hill,
2006; Holland et al., 2010; Thomas, 2010). Participatie is echter geen eenduidig
begrip en wordt in ieder onderzoek als het ware opnieuw gedefinieerd. Zeer
gekend is de 'participatieladder' van Hart (2002), waarin acht 'participatieniveaus', worden onderscheiden. Hart (2008) benadrukt in een latere periode
echter dat de betrachting niet altijd moet zijn om kinderen en jongeren op de
hoogste participatieladder te laten participeren, maar wel om steeds te zoeken
naar een participatieniveau dat aansluit bij de mogelijkheden en bij de specifieke
context. Holland et al. (2010) concluderen op basis van participatief onderzoek
met uit huis geplaatste kinderen eveneens dat niet zozeer de vraag in welke mate,
maar wel op welke manier participatie vorm krijgt in onderzoek, van belang is. Het
Nederlands-Vlaams Platform 'Researching children' formuleerde hieromtrent
enkele richtlijnen, die overigens sterk aansluiten bij het thema 'ethiek' dat in een
vorige paragraaf werd behandeld. Onder andere volgende richtlijnen worden
door het Platform naar voor geschoven (Dedding & Moonen, 2013, p. 33):
-

Het creëren van oprechte mogelijkheden voor een dialoog tussen kinderen,
jongeren en onderzoekers,

-

Het ambiëren van actie en verandering,

-

Oog hebben voor kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren,

-

Zich richten tot die kwesties die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn,

-

-

-

Vrijwillige deelname garanderen en in functie daarvan een open en
adequate communicatie voeren gedurende het hele onderzoeksproces,
De integriteit en veiligheid van kinderen en jongeren die deelnemen aan
het onderzoek waarborgen,
Bij de keuze van de methodes, rekening houden met de specifieke
belangen, competenties en behoeften van kinderen en jongeren.

Net als over het onderzoeksverloop en over de ethische aspecten ervan, wordt in
onderzoek met pleegkinderen schaars gerapporteerd over de wijze waarop
participatie wordt ingevuld. In 'Kleine stemmen, grote verhalen?!' (Grietens,
2011), wordt de participatieve dimensie in pleegzorgonderzoek niet apart
besproken.
In de artikelen gebruikt voor een review van recent onderzoek (2011-2016) 14
wordt hieromtrent slechts in beperkte mate informatie gevonden. Vaak wordt het
14

Zie ook Werkpakket I
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feit dat pleegkinderen worden bevraagd, op zich reeds als 'participatief'
gepresenteerd in de inleiding van artikels, terwijl in de verdere rapportering de
participatie niet wordt geconcretiseerd. In vier artikels vonden we hieromtrent
wél informatie terug. Ellingsen et al. (2011) betrokken (ook) pleegkinderen bij het
definiëren van de stellingen die centraal staan in hun bevraging, Day et al. (2012)
werkten met 'peer-mentors' die een centrale rol kregen in fora voor
pleegkinderen. Tijdens de fora konden pleegkinderen bovendien rechtstreeks met
beleidsmakers in dialoog gaan. Ponciano (2013) en Graham et al. (2015)
betrokken in hun respectievelijke onderzoeken pleegkinderen als medeonderzoekers en dat in alle onderzoeksfasen.
Op basis van bestaand onderzoek kunnen we niet afleiden of de studies waarin
meer aandacht ging naar (de invulling van) participatie van pleegkinderen, ook
beter waren aangepast aan de noden van pleegkinderen, en/of tot betere of meer
authentieke resultaten hebben geleid. Volgens Holland et al. (2010) kan
'participatief onderzoek' overigens nooit zomaar als een kwaliteitskenmerk
worden beschouwd, al zeker niet wanneer noodzakelijke informatie over het
ruimere kader en de impact ontbreekt.

C. Methodologische keuzes voor het actuele onderzoek
1. Overwegingen
Methodologische keuzes zijn mede afhankelijk van het doel van het onderzoek,
van de ervaring van de onderzoekers, van de kenmerken van de onderzoeksgroep
en van factoren zoals budget, tijd en ruimte (Dedding & Meire, 2013). Bij het
bepalen van de methodes voor het actuele onderzoek, laten we ons daarnaast ook
leiden door de mogelijkheden en beperkingen van verschillende kwalitatieve
methodes zoals ze worden beschreven in literatuur met betrekking tot kwalitatief
wetenschappelijk onderzoek en in de rapportering over eerder onderzoek waarin
pleegkinderen werden bevraagd. Wat dat laatste betreft, werd duidelijk dat de
meeste onderzoekers helaas maar weinig inzicht geven in de door hen/door de
onderzoeksgroep ervaren voor- en nadelen van ingezette methodes...
Op basis van een combinatie van bovenstaande overwegingen kiezen we ervoor
om in het actuele onderzoek naar de beleving en noden van pleegkinderen,
gebruik te maken van een combinatie van individuele interviews, focusgroepen en
creatieve technieken.
De twee eerste onderzoeksmethoden behoren tot het standaardrepertoire van
kwalitatief onderzoek en worden overvloedig gedocumenteerd in de
wetenschappelijke literatuur. Dit in tegenstelling tot meer innovatieve of
uitgesproken participatieve methodes die de afgelopen jaren ingang vonden in
onderzoek waarin pleegkinderen worden bevraagd, maar waarover, hoewel ze
vaak interessant en waardevol lijken, weinig transparant wordt gerapporteerd en
veel minder methodologische literatuur beschikbaar is.
Zowel interviews als focusgroepen zijn een veel gebruikte methode voor het
onderzoeken van thema's in de leefwereld van kinderen en jongeren in het
algemeen, en werden in het verleden reeds veelvuldig en succesvol ingezet bij de
bevraging van pleegkinderen in het bijzonder. De gekozen methodes zijn bij
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uitstek flexibel en laten aanpassingen toe in functie van de participatie van
respondenten en in functie van hun noden, bijvoorbeeld op vlak van
begrijpbaarheid en interesse. Dit laatste, het belang van flexibiliteit en maatwerk
in onderzoek met pleegkinderen, ongeacht de gebruikte methode, komt als een
belangrijk richtlijn uit de literatuurstudie, en zal in de operationalisering van
onderhavig onderzoek dan ook een aandachtspunt zijn.

2. Methodes
2.1 Semigestructureerde individuele interviews
Als voornaamste methode voor dataverzameling opteren we voor
semigestructureerde individuele interviews. Semigestructureerde interviews zijn
gekenmerkt door een bepaalde mate van standaardisatie, maar laten de
interviewer tegelijk ruimte om flexibel in te spelen op diverse situaties en
gebeurtenissen. Zo kan bijvoorbeeld de vraagformulering worden aangepast aan
de specifieke respondent en kunnen bepaalde topics bij de ene respondent
uitgebreider aan bod komen dan bij de andere. Ook met de volgorde waarin de
vragen aan bod komen, kan flexibel worden omgesprongen (Howitt, 2010).
a. Inhoud
In het interview komen negen thema's aan bod die relevant zijn voor het
beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. In Werkpakket I wordt het
proces dat tot de afbakening van deze thema's heeft geleid, evenals de thema's
zelf, uitvoerig beschreven. Per thema werden interviewvragen geformuleerd, die
in de interviewleidraad (zie bijlage I) zijn opgenomen. Het interview laat, naast de
reeds afgebakende topics, ruimte voor eventueel bijkomende thema's.
b. Aanpak
De thema's die tijdens het interview aan bod komen, worden gevisualiseerd door
middel van een afbeelding (zie bijlage II). Tijdens het interview worden deze
afbeeldingen goed zichtbaar voor de respondent op de tafel geplaatst.
Respondenten kiezen zelf de volgorde waarin de thema's worden behandeld. De
thema-afbeeldingen maken het aantal thema's en de inhoud ervan visueel voor de
respondent en geven hem tijdens het interview een idee van hoe ver het interview
is gevorderd.
Bij ieder thema horen één of meerdere vragenkaartjes. Deze corresponderen met
de vragen die in de interviewleidraad zijn opgenomen. Door de respondenten zelf
de volgorde van de thema's te laten kiezen en door ze zelf de vragenkaartjes te
laten voorlezen, willen we hen een actieve rol geven tijdens het interview.
Het thema 'familie' wordt tijdens het interview geïnitieerd aan de hand van een
netwerkdiagram (zie bijlage III en zie ook verder onder '2.3 (Creatieve) technieken
en materialen).
Om het thema 'gevoelens' te bespreken, maken we gebruik van gevoelenskaartjes
(zie bijlage IV en zie ook verder onder 2.3) die eerder werden ontwikkeld in het
kader van een dissertatie over pleegkinderen en conflictsituaties (Okma-Rayzner,
2006).
Tijdens twee testinterviews, waarvan één met een pleegkind van twaalf jaar en
één met een pleegkind van zestien jaar, worden de methodes en materialen
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geëvalueerd, en, indien nodig, aangepast. Over het algemeen werden de vragen
goed begrepen en vonden de respondenten het interview zelfs een boeiend en
aangenaam gebeuren. De inzet van bijzondere materialen en technieken (zie
verder onder 2.3) werd als meerwaarde beschouwd. De nodige aanpassingen
waren beperkt en hadden betrekking op:
-

-

De volgorde waarin de thema's aan bod komen: Aangezien tijdens
beide testinterviews de pleegkinderen de voorgestelde volgorde van de
thema-afbeeldingen respecteerden (namelijk de volgorde waarin deze op
de tafel waren neergelegd), werd beslist om de thema's steeds in
eenzelfde logische volgorde te presenteren, maar hen wél nog steeds de
kans te geven van deze volgorde af te wijken.
Verduidelijking van bepaalde vragen: Voor enkele vragen werden
alternatieven en voorbeelden voorzien die de interviewer kon inzetten
wanneer de vraag niet meteen werd begrepen.

2.2 Focusgroepen
Focusgroepen zijn een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een doelgericht
groepsinterview in goede banen wordt geleid door een moderator. Een dergelijk
groepsgesprek biedt de mogelijkheid om meerdere personen te bevragen in een
dynamische context, waarin de deelnemers elkaar aanvullen (Morgan, & Krueger,
1998). Focusgroepen worden geregeld ingezet vanuit een uitgesproken
participatieve doelstelling: deelnemers worden dan gezien als 'bron van kennis'
die het onderzoek mee kan sturen en/of een rol kan spelen bij het formuleren
en/of implementeren van aanbevelingen (Dedding & Meire, 2013).
a. Inhoud
Door twee focusgroepen te organiseren, willen we specifieke informatie
genereren in functie van enerzijds het onderzoeksontwerp en anderzijds de
vertaling van de resultaten in aanbevelingen.
Een eerste focusgroep wordt georganiseerd bij aanvang van het onderzoek en
voorafgaand aan de individuele interviews. Het doel van deze focusgroep is na te
gaan of de geïnventariseerde onderzoeksthema's (zie Werkpakket I) herkend
worden door pleegkinderen, en of deze set volledig is. Op basis van het focus
groepsgesprek worden de thema's indien nodig aangepast en/of aangevuld. In
Werkpakket I wordt verduidelijkt op welke wijze de focusgroep heeft bijgedragen
aan het bepalen van de onderzoeksthema's.
Een tweede focusgroep wordt georganiseerd na afloop van de individuele
interviews en na de analyse van de data. Het doel is om, op basis van de
onderzoeksresultaten, samen met de doelgroep, op zoek te gaan naar
verbetervoorstellen voor zowel beleidsactoren als voor hulpverleners, waaronder
pleegzorgbegeleiders.
b. Aanpak
Zoals ook geldt tijdens de individuele interviews, waken we er tijdens de
focusgroepen over dat pleegkinderen zoveel mogelijk worden ondersteund in het
vertellen van hun verhaal. Via tal van 'ingrepen' trachten we de methode zo goed
mogelijk te doen aansluiten bij de behoeften van de deelnemers.
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Beide focusgroepen starten met een gezamenlijke pizza-maaltijd. Dit biedt zowel
de onderzoeker als de deelnemers de mogelijkheid om voorafgaand aan het
eigenlijke gesprek, op een informele manier kennis te maken.
Naast de onderzoeker-moderator, is tijdens beide focusgroepen een tweede
volwassene aanwezig. Deze persoon besteedt tijdens en na afloop van de
focusgroep extra aandacht aan het welbevinden van de deelnemers.
Er wordt een aangepaste methodiek uitgewerkt voor beide focusgroepen. In de
eerste focusgroep vertrekken we vanuit een individuele oefening waarbij iedere
deelnemer op post-its neerschrijft welke thema's hij belangrijk vindt wanneer het
gaat over pleegzorg. In de groepsdiscussie die daarop volgt, worden de thema's
gezamenlijk besproken en vergeleken. Thema's die door meerdere deelnemers
belangrijk worden geacht, worden geordend en gevisualiseerd. Het resultaat is
een overzicht van overkoepelende thema's en subthema's die verschillende van
de aanwezige pleegkinderen belangrijk vinden m.b.t. pleegzorg.
In de tweede focusgroep vertrekken we vanuit verschillende stellingen, die staan
voor de belangrijkste resultaten van het veldwerk. De stellingen worden
gevisualiseerd. In een eerste fase worden de stellingen in groep overlopen en
verduidelijkt. In een tweede fase wordt vanuit de vraag 'Wat als ik het voor het
zeggen had?' in kleine groepjes nagedacht over verbetervoorstellen voor twee van
de stellingen. We baseren ons hierbij op de techniek van 'de wondervraag' (Shazer
& Dolan, 2009). In een derde fase worden de verbetervoorstellen in groep
bediscussieerd, verduidelijkt en eventueel opnieuw geformuleerd.
2.3 (Creatieve) technieken en materialen
Om pleegkinderen tijdens het interview en tijdens de focusgroepen zoveel
mogelijk te ondersteunen in het vertellen van hun verhaal en om deze methodes
zo goed mogelijk te doen aansluiten bij hun behoeften, doorbreken we het
traditionele stramien van vraag en antwoord door een aantal materialen en
technieken in te zetten.
Zo wordt aan de respondenten gevraagd om tijdens de week voorafgaand aan het
interview, elke dag een foto te maken van wat het leven in een pleeggezin 'leuk'
en/of 'lastig' maakt. Deze foto-opdracht biedt pleegkinderen de mogelijkheid zich
ook op een niet verbale manier te uiten en fungeert als een ijsbreker voorafgaand
aan de eigenlijke interviewvragen.
Het thema 'familie' wordt tijdens het interview geïnitieerd aan de hand van een
'netwerkdiagram' (zie bijlage III). Aan de respondenten wordt gevraagd om voor
elk betekenisvol familielid een poppetje op het diagram te plaatsen. De visuele
voorstelling van de familiebanden gaat vooraf aan het verdere gesprek
hieromtrent.
Om het thema 'gevoelens' te bespreken, maken we gebruik van gevoelenskaartjes
(zie bijlage IV) die eerder werden ontwikkeld in het kader van een dissertatie over
pleegkinderen en conflictsituaties (Okma-Rayzner, 2006). Voor tien verschillende
gevoelens wordt een emoticon voorzien: boos, blij, bang, doen alsof, gewoon, trots,
verdrietig, schuldig, beschaamd en in de war.
Tijdens het tweede fousgroepgesprek wordt gewerkt via de techniek van 'de
wondervraag' (Shazer & Dolan, 2009), waarbij respondenten worden
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aangemoedigd om, los van bestaande kaders en niet gehinderd door beperkingen,
hun authentieke wensen te verwoorden.

3. Ethische en participatieve aspecten
Bij aanvang van het onderzoek werd uitgebreid gereflecteerd over zowel ethische
als participatieve aspecten. Omdat beide vaak nauw verweven zijn, bespreken we
de beslissingen hieromtrent samen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

We vragen schriftelijke informed consent van pleegkinderen en
pleegouders, overeenkomstig de richtlijnen van de ethische commissie van
de VUB;
We communiceren open over doelstellingen, inhoud en verloop van het
onderzoek t.a.v. respondenten, pleegouders en pleegzorgdiensten;
Pleegkinderen krijgen medezeggenschap bij het bepalen van de
onderzoeksthema's en bij het formuleren van aanbevelingen;
Door een doordachte sampling wordt een diversiteit aan pleegkinderen
gehoord en komen niet alleen de meest mondige of gemotiveerde
pleegkinderen aan bod (zie ook Werkpakket III).
Naast het eventuele risico van deelname aan het onderzoek, dat beperkt
blijft tot de emotionele impact van het praten over gevoelige thema's,
worden mogelijke positieve effecten in de verf gezet: de kans om via het
eigen verhaal bij te dragen aan meer inzicht en een betere ondersteuning,
en, specifiek voor de focusgroepen: de gelegenheid om andere
pleegkinderen te ontmoeten.
Tijdens en na afloop van de bevraging gaat een bijzondere aandacht naar
het welzijn van respondenten,
De vrijwilligheid van deelname wordt op verschillende momenten
benadrukt: bij de rekrutering, voorafgaand aan het interview/de
focusgroep, bij het ondertekenen van de informed consent en, indien
relevant, ook tijdens het interview,
Data worden vertrouwelijk behandeld en citaten van pleegkinderen
worden in de rapportering zo gebruikt dat ze voor niemand herkenbaar
zijn.;
Pleegkinderen ontvangen een samenvatting van hun interview dat ze
kunnen aanvullen of wijzigen. Met hun aanpassingen wordt rekening
gehouden bij het interpreteren van de data.
In de rapportering van de onderzoeksresultaten wordt rijkelijk gebruik
gemaakt van citaten van pleegkinderen, om dicht bij hun beleving te
blijven.
Over het onderzoeksverloop wordt transparant en open gerapporteerd.
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BESLUIT
In dit werkpakket gaven we, op basis van wetenschappelijke literatuur m.b.t.
methodologie en m.b.t. onderzoek waarin pleegkinderen worden bevraagd, een
beschrijving en motivering van de methodes die in onderhavig onderzoek zullen
worden ingezet.
Vanuit verschillende argumenten werd gekozen voor semigestructureerde
individuele interviews als belangrijkste bron voor de data-verzameling. Daarnaast
organiseren we twee focusgroepen: één voorafgaand aan het onderzoek, om
feedback te krijgen bij de onderzoeksthema's en deze verder af te bakenen, en één
na afloop van het veldwerk, om de resultaten te vertalen in aanbevelingen.
(Creatieve) technieken en materialen worden aangewend om pleegkinderen te
ondersteunen bij het vertellen van hun verhaal. Voorbeelden zijn het integreren
van een foto-opdracht, het werken met emotie-kaartjes en het visueel voorstellen
van de onderzoeksthema's. Flexibiliteit van de methodes wordt als voortdurend
aandachtspunt bewaakt.
Tot slot beslissen we om, vanuit de voorafgaande literatuurstudie, een aantal
ethische en participatieve richtlijnen op te volgen, en deze van bij aanvang van het
onderzoek te expliciteren.
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WERKPAKKET III: BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN
ONDERZOEKSPOPULATIE
INLEIDING
Werkpakket III geeft een beschrijving en motivering van de afgebakende
onderzoekspopulatie.
Het resultaat is een beschrijving van de steekproef, inclusief een procedure
waaruit duidelijk blijkt welke pleegkinderen zullen worden geselecteerd voor
deelname aan het onderzoek en op welke wijze de rekrutering zal gebeuren.

A. Steekproef voor de interviews
Semigestructureerde interviews vormen de voornaamste bron van dataverzameling in het belevingsonderzoek. We staan eerst stil bij de afbakening en
selectie van respondenten voor deze interviews. Verder in dit werkpakket wordt
de samenstelling van de aanvullende focusgroepen besproken.

1. Populatie
In 2015 werden in Vlaanderen 6058 pleegkinderen begeleid. Pleegkinderen
vormen een heterogene groep en dat op verschillende vlakken (Pleegzorg
Vlaanderen, 2015). Sinds het nieuwe Pleegzorgdecreet vertaalt de diversiteit van
het pleegzorgaanbod zich in vier vormen of 'modules' van pleegzorg:
ondersteunende pleegzorg, perspectiefbiedende pleegzorg, perspectiefzoekende
pleegzorg en behandelpleegzorg. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt
tussen rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke vormen van
pleegzorg, waar bij de laatste de toewijzing via de jeugdrechtbank of via de
integrale toegangspoort verloopt. In de pleeggezinnen onderscheiden we twee
soorten: een netwerkpleeggezin staat voor een gezin dat reeds voor de plaatsing
behoorde tot het sociale of familiale netwerk van het pleegkind. Een
bestandspleeggezin is een gezin waarmee het pleegkind voorafgaand aan de
plaatsing geen enkele band had.
Gezien de grote variatie binnen de noemer 'pleegzorg' is het weinig zinvol om ons
in dit kleinschalig kwalitatief onderzoek zonder onderscheid tot alle
pleegkinderen te richten. Een afbakening dringt zich op.

2. Afbakening
2.1 Doelgerichte selectie
In onderhavig onderzoek worden met een aselecte gestratificeerde steekproef
(proportional stratified sampling sampling) pleegkinderen getrokken die aan een
combinatie van welomschreven kenmerken voldoen.
Door te kiezen voor een grote variatie in de steekproef, kan een zicht worden
gekregen op de variatie aan belevingen, meningen en ideeën die leven binnen de
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onderzoekspopulatie (Maso & Smaling, 1998), wat het doel is van onderhavig
onderzoek.
a. Inclusie- en exclusiecriteria
Voorafgaand aan het onderzoek werden reeds enkele criteria omschreven door de
opdrachtgever (Vlaamse overheid, 2015). De argumentatie erachter werd
verduidelijkt tijdens de eerste bijeenkomst van de stuurgroep (Stuurgroep
belevingsonderzoek, 2015):
-

-

-

Leeftijd: Het onderzoek dient te focussen op pleegkinderen van twaalf tot
achttien jaar, vanuit de overweging enige homogeniteit in de
onderzoeksgroep te brengen en ervoor te zorgen dat dezelfde
onderzoeksmethodes compatibel zijn voor de volledige onderzoeksgroep.
Pleegzorg-module: Het onderzoek is beperkt tot kinderen in
perspectiefbiedende pleegzorg, de meest voorkomende vorm van
pleegzorg die in het nieuwe pleegzorgdecreet enkele belangrijke
wijzigingen onderging.
Fysieke of mentale beperking: Kinderen met een beperking worden
uitgesloten om te vermijden dat hun specifieke noden het algemene beeld
zouden vertekenen.

Verder koos de onderzoeksequipe, in samenspraak met de stuurgroep, voor
volgende in- en uitsluitende criteria:
-

-

-

-

Minimum plaatsingsduur: Pleegkinderen dienen op het ogenblik van de
bevraging reeds minstens gedurende een periode van zes maanden in het
pleeggezin te verblijven. Dit criterium is toegevoegd om te verzekeren dat
respondenten voldoende tijd hebben verbleven binnen het pleeggezin om
een mening en ideeën te kunnen vormen over het leven in een pleeggezin
en wat daarbij komt kijken.
Taal: Enkel pleegkinderen die het Nederlands vlot spreken en begrijpen,
komen in aanmerking voor de bevraging. Dit criterium werd toegevoegd
om te waarborgen dat onderzoekers en respondenten elkaar voldoende
verstaan.
Verblijfsstatuut: Niet begeleide minderjarige vluchtelingen worden niet
opgenomen in de steekproef. Hun situatie verschilt dermate van deze van
andere pleegkinderen dat dit het algemene beeld zou vertekenen.
Reflectievermogen: Om erover te waken dat alle respondenten voldoende
reflectievermogen bezitten om de vragen te kunnen beantwoorden, kiezen
we ervoor om pleegkinderen die deelnemen aan het buitengewoon
onderwijs, met uitzondering van kinderen met gedrags- en emotionele
problemen, uit te sluiten van de bevraging.

b. Variatie
Voor de steekproeftrekking gaan we gericht op zoek naar variatie m.b.t. een aantal
kenmerken die mogelijk een impact hebben op de beleving van de
pleegzorgsituatie:
-

Geslacht: We streven naar een evenwichtige verdeling M/V,
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-

-

-

-

Leeftijd op ogenblik van plaatsing: We streven naar een evenwicht
tussen kinderen die voor/na zesjarige leeftijd in het pleeggezin terecht
kwamen,
Aard van de plaatsing: Er wordt een evenwichtige verdeling tussen
pleegkinderen in een vrijwillige/gerechtelijke plaatsing beoogd,
Aard van het pleeggezin: We willen een gelijk aandeel kinderen in een
netwerk- als in een bestandspleeggezin in de steekproef,
Plaatsingsgeschiedenis: Er wordt een evenredig aantal kinderen
met/zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis in de steekproef
opgenomen.15

Door voor de werving samen te werken met de verschillende pleegzorgdiensten,
die regionaal georganiseerd zijn, willen we daarnaast ook een geografische
spreiding bekomen.
c. Profielen
Wanneer we de omschreven variatie-criteria met elkaar combineren, dan biedt dit
tweeëndertig mogelijke combinaties. Deze tweeëndertig 'profielen' (zie bijlage I)
vormen de eigenlijke steekproef.
In kwalitatief onderzoek is niet de grootte van de steekproef van belang, maar wel
de 'inhoudelijke verzadiging' die na het bestuderen van een aantal cases optreedt.
Hoeveel respondenten daarvoor dienen te worden bevraagd, staat niet vast en is
afhankelijk van aspecten zoals de heterogeniteit van de onderzoeksgroep, de
complexiteit van de analyse en de beoogde reikwijdte van de resultaten. Volgens
Baarda et al. (2001) wordt weleens gezegd dat na vijfentwintig tot dertig
kwalitatieve interviews over een bepaald onderwerp, vaak geen nieuwe
informatie meer naar voren komt, en dat bij veel kwalitatief onderzoek "met de
selectie van enkele tientallen eenheden kan worden volstaan" (Baarda et al., 2001,
p. 83).

3. Rekrutering
3.1 Procedure
De wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat
niet toe om pleegkinderen rechtstreeks te contacteren. De rekrutering van
respondenten gebeurt dan ook door hun pleegzorgbegeleider. Daartoe wordt
nauw samengewerkt met zes verschillende pleegzorgteams (één in iedere regio
en twee in de regio Vlaams-Brabant/Brussel).
Om te vermijden dat pleegzorgbegeleiders bepaalde jongeren gericht zouden
aanspreken (bijvoorbeeld de meest mondige jongeren, de jongeren waarvan ze
vermoeden dat ze interesse hebben in het onderzoek, de jongeren waarmee ze een
goede band hebben, ...), stellen we een duidelijke procedure voorop:
-

Ieder team krijgt een lijstje van vijf of zes van de tweeëndertig profielen
toegewezen;

Met 'plaatsingsgeschiedenis worden alle eerdere uithuisplaatsingen naar aanleiding
van de jeugdhulpverlening bedoeld.
15
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-

-

-

-

-

-

Vervolgens dient in de cliëntenlijst te worden opgezocht welke jongeren
aan deze profielen voldoen;
Van cliënten die aan de criteria voldoen, worden lijsten opgemaakt, in
alfabetische volgorde;
De jongeren en hun pleegouders die aan de gevraagde profielen voldoen,
worden in alfabetische volgorde gecontacteerd en uitgenodigd voor
deelname aan de bevraging;
Bij toestemming worden de contactgegevens aan de onderzoeker bezorgd.
Zodra het interview is afgenomen, wordt dit profiel geschrapt.
Bij weigering wordt de tweede jongere (en dienst pleegouders) die aan het
omschreven profiel voldoet (alfabetisch) gecontacteerd.
Deze procedure wordt herhaald tot alle vijf of zes profielen in alle teams
zijn ingevuld.

De procedure wordt toegelicht tijdens een informatiesessie in elk van de zes
geselecteerde pleegzorgteams (zie bijlage II voor een overzicht van de
informatiesessies). Voor de begeleiders die instaan voor de rekrutering wordt een
document opgemaakt waarin alle informatie m.b.t. de rekrutering overzichtelijk
wordt opgelijst (zie bijlage III).
De teamverantwoordelijke en de individuele pleegzorgbegeleiders staan tijdens
de volledige duur van de rekrutering in nauw contact met de onderzoeker. Telkens
wanneer een jongere bereid wordt gevonden deel te nemen, wordt de
onderzoeker gecontacteerd en ontvangt deze de contactgegevens van het
betreffende gezin. Ook wanneer deelname wordt geweigerd, contacteert de
begeleider de onderzoeker en deelt deze de reden voor weigering mee.
De onderzoeker neemt contact op met de gezinnen die interesse tonen voor
deelname en bezorgt hen indien gevraagd bijkomende informatie. Vervolgens
wordt een afspraak gemaakt op een moment en plaats naar keuze van het
pleeggezin. Vooraf aan het interview, wordt een formulier m.b.t. informed consent
samen overlopen en ondertekend door zowel pleegouder als pleegkind (zie bijlage
IV).

B. Samenstelling van de focusgroepen
Door aanvullend bij de interviews twee focusgroepen te organiseren, willen we
specifieke informatie genereren in functie van enerzijds het bepalen van de
onderzoeksthema's en anderzijds de vertaling van de resultaten in aanbevelingen.
Deelnemers van de interviews en van de focusgroepen staan los van elkaar.
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1. Criteria voor de selectie van deelnemers
Voor de focusgroepen richten we ons tot pleegkinderen in langdurige
perspectiefbiedende pleegzorg, tussen twaalf en achttien jaar, zonder
beperking.16
Voor beide focusgroepen doelen we op een diverse groep van acht tot tien
personen, een omvang die in de wetenschappelijke literatuur m.b.t. focusgroepen,
wordt aangeraden (Frey & Fontana, 1998).

2. Rekrutering
Deelnemers voor beide focusgroepen worden geworven door medewerkers van
Pleegzorg Vlaanderen. Het betreft pleegkinderen die zijn gekend vanuit hun
eerdere deelname aan participatie-avonden die Pleegzorg Vlaanderen organiseert
of ondersteunt of die een eerste keer aan een dergelijke avond deelnemen.

C. Non-respons als aandachtspunt
1. Hoge non-respons in onderzoek met pleegkinderen
Al is een steekproef nog zo zorgvuldig samengesteld, non-respons, het feit dat niet
iedereen die werd voorzien, uiteindelijk ook deelneemt aan het onderzoek, is een
frequent probleem binnen zowat alle vormen van onderzoek. Non-respons kan te
wijten zijn aan redenen zoals ziekte of onbereikbaarheid van de respondent, maar
wordt meestal veroorzaakt door diens weigering om aan het onderzoek deel te
nemen (Swanborn, 2010).
Volgens Maso & Smaling (1998) kan men weigering niet volledig uitsluiten, maar
staat de onderzoeker hier ook niet volledig machteloos tegenover. Door
voldoende stil te staan bij de wijze waarop het onderzoek wordt gepresenteerd en
hoe de betrokkenen om toestemming wordt gevraagd, kan non-respons al
gevoelig worden beperkt.
Zowel Gilbertson en Barber (2002) als Grietens (2011) komen op basis van een
analyse van pleegzorg-onderzoek tot de bevinding dat de non-respons in dergelijk
onderzoek opvallend hoog is. Grietens (2011) merkt daarnaast op dat
onderzoekers hieromtrent maar weinig informatie verschaffen in hun
wetenschappelijke publicaties.
Dat laatste geldt ook in de wetenschappelijke artikels die werden gebruikt voor
een review van recent onderzoek (2011-2016) naar de beleving van
pleegkinderen17. In negen van de veertien wetenschappelijke artikels wordt geen
enkele info gegeven met betrekking tot de respons. Slechts in één studie wordt
hierover uitvoerig gerapporteerd. In het betreffende onderzoek is sprake van een
non-respons van 50% (Hedin et al., 2011, 2014).

Deze criteria komen overeen met de criteria die de opdrachtgever voorafgaand aan
het onderzoek heeft opgelegd m.b.t. de algemene onderzoekspopulatie.
17 Zie ook Werkpakket I
16

52

1.1 Beperken van non-respons
De hoge non-respons in onderzoek met pleegkinderen, is volgens Grietens
'symptomatisch'. Weigering tot deelname zou niet zozeer te wijten zijn aan
desinteresse bij pleegkinderen, maar eerder het gevolg zijn van zogenaamde
'gatekeepers' die de poorten dicht houden. Gatekeepers zoals pleegouders en
professionals in de pleegzorg zouden er vanuit hun bezorgdheid namelijk toe
bijdragen dat bepaalde pleegkinderen geen kans krijgen om aan onderzoek deel
te nemen. Ze beslissen dan in hun plaats dat deelname niet is aangewezen.
Typische argumenten die in deze context worden gegeven zijn bijvoorbeeld: 'Het
kind is er niet klaar voor', 'Het kind heeft niets interessants te vertellen', Het
onderzoek zal dingen bij het kind losmaken die we niet kunnen opvangen',
enzovoort (Grietens, 2011, pp. 31-32).
Gatekeepers zijn een belangrijke 'horde' waar de onderzoeker voorbij moet.
Pleegkinderen kunnen omwille van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
en omwille van ethische richtlijnen voor onderzoek met minderjarigen in een
hulpverleningscontext namelijk niet rechtstreeks door de onderzoeker worden
benaderd. Grietens raadt aan om deze poortwachters als partners in het
onderzoek te beschouwen, en van bij aanvang een open dialoog met hen te voeren
(Grietens, 2011, p. 33). Dat kan bijvoorbeeld door in de communicatie niet enkel
de mogelijke nadelen, maar ook de voordelen van deelname aan het onderzoek te
schetsen: "Vooral de kracht van het vertellen, en de betekenis die dit voor
pleegkinderen kan hebben, mag worden benadrukt" (Grietens, 2011, p. 36).
De richtlijnen van Grietens indachtig, wordt in onderhavig onderzoek stevig
geïnvesteerd in een open en positieve communicatie naar pleegouders,
pleegkinderen en pleegzorgbegeleiders. Wat deze laatste betreft, kwamen in een
vorig onderdeel van dit werkpakket de informatiesessies aan bod. Tijdens deze
sessies werd niet alleen stilgestaan bij de praktische kant van de selectie van
respondenten, maar werd ook het belang van het onderzoek in de verf gezet, met
inbegrip van de mogelijke opbrengsten voor de pleeggezinnen en voor de
pleegzorgdiensten. Daarnaast gaven we ook tips om pleegouders en -kinderen te
motiveren deel te nemen aan het onderzoek.
Op de website van Pleegzorg Vlaanderen werd bij aanvang van het onderzoek een
korte uitleg bij het onderzoek geplaatst, zodat wie via het internet informatie over
het onderzoek opzocht, op deze infopagina terecht kwam.
Voor zowel pleegouders als -kinderen werden brieven opgesteld met als doel het
wegnemen van eventuele drempels, het motiveren om aan het onderzoek deel te
nemen (pleegkinderen) en hiertoe de nodige toestemming te verlenen
(pleegouders)18. Om een hogere respons te bekomen en om deelnemers aan het
onderzoek te bedanken voor hun medewerking, ontvangen ze na afloop van
interviews en focusgroepen een persoonlijke attentie.

Zie bijlage V voor de brieven die in het kader van de interviews en de focusgroepen
aan pleegkinderen en -ouders werden bezorgd.
18
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BESLUIT
Pleegkinderen vormen een heterogene groep op verschillende vlakken. In dit
werkpakket werd uitvoerig beschreven welke pleegkinderen in het onderzoek
worden bevraagd en op welke manier ze worden gerekruteerd.
Samenvattend kunnen we concluderen dat de populatie van pleegkinderen in
eerste instantie wordt afgebakend op basis van enkele in- en uitsluitende criteria
waarvan een aantal reeds bij de uitbesteding van het onderzoek door de
opdrachtgever werden bepaald en over andere in samenspraak tussen stuurgroep
en onderzoeks-equipe werd beslist.
Op basis van (combinaties van) de variabelen 'geslacht', 'leeftijd op het ogenblik
van de plaatsing in het pleeggezin', 'aard van de plaatsing', 'aard van het
pleeggezin' en 'plaatsingsgeschiedenis', worden tweeëndertig unieke profielen
opgesteld. Deze profielen vormen het steekproefkader voor de interviews. Door
de gezochte cases te verdelen over pleegzorgteams binnen de vijf regionale
pleegzorgdiensten, streven we naast aangehaalde variatie-criteria, ook een
geografische spreiding na. Voor de selectie van respondenten wordt beroep
gedaan op medewerkers van de pleegzorgdiensten.
Specifiek voor de focusgroepen die bij aanvang en na afloop van het veldwerk
worden georganiseerd, zoeken we naar een diverse groep van acht tot tien
pleegkinderen. Pleegzorg Vlaanderen wordt betrokken bij de rekrutering.
De hoge non-respons in vergelijkbaar onderzoek indachtig, investeren we in een
open en positieve communicatie met pleegzorgbegeleiders, pleegouders en
pleegkinderen. De positieve effecten van (deelname aan) het onderzoek worden
in de verf gezet en we voorzien een persoonlijke attentie voor pleegkinderen die
deelnemen aan een interview of focusgroep.
Tot slot dient opgemerkt dat we ons ervan bewust zijn dat de in dit werkpakket
beschreven selectie een grote groep pleegkinderen uitsluit. Zo worden
bijvoorbeeld kinderen jonger dan twaalf jaar niet bevraagd, evenals kinderen met
een beperking en kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan. Ook niet
begeleide minderjarige vluchtelingen krijgen in dit onderzoek geen stem. De
exclusiecriteria werden ingevoerd omdat we op basis van het onderzoek
uitspraken willen doen over de variatie aan belevingen binnen de 'algemene'
pleegzorgpopulatie. Dat betekent echter niet dat de stem van de andere
pleegkinderen minder belangrijk is.
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WERKPAKKET IV: ANALYSE VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS

INLEIDING
Werkpakket IV geeft, aansluitend bij de gekozen onderzoeksmethodes en
onderbouwd vanuit wetenschappelijke literatuur m.b.t. kwalitatief onderzoek,
een beschrijving van de methode inzake analyse van de onderzoeksgegevens.
Het resultaat is een beschrijving en beargumentering van de methode waarop de
verzamelde data worden geanalyseerd.

A. Analyse in kwalitatief onderzoek
1. Wat is analyseren?
In kwalitatief onderzoek worden vaak stapels data verzameld. Het belangrijkste
doel van de analyse is het ordenen en zoeken naar structuur in die berg aan
gegevens (Baarda et al., 2001).
In 'Analyseren in kwalitatief onderzoek' vinden we volgende definitie van
kwalitatieve data-analyse: "Analyseren is de uiteenrafeling van de gegevens over
een bepaald onderwerp in categorieën, het benoemen van deze categorieën met
begrippen, en het aanbrengen en toetsen van relaties tussen de begrippen in het licht
van de probleemstelling" (Boeije, 2005, p. 63).
In deze definitie staan twee activiteiten centraal: uiteenrafelen (fragmenteren) en
structureren (categoriseren) van data. Beide veronderstellen een continue
afwisseling tussen 'denken' en 'doen' (Boeije, 2005). Baarda et al. (2001) spreken
over 'een wisselwerking tussen data en ideeën, waarbij de data de basis vormen
voor de analyse, maar niet zonder de bestaande kennis en eigen inzichten van de
onderzoeker (Baarda et al., 2001, p. 170).

2. Verschillende analysemethoden
Howitt (2010) onderscheidt zes verschillende wetenschappelijke methoden van
analyse: narratieve analyse, interpretatieve fenomenologische analyse,
conversatie-analyse, discours-analyse, grounded theory en thematische analyse.
De eerste twee zijn gericht op de analyse van (levens)verhalen of van bijzondere
levenservaringen. Conversatie- en discours-analyse worden gebruikt voor de
analyse van taal en van vertogen. Grounded theory en thematische analyse
behoren tot de 'generische' methoden en kunnen algemeen worden ingezet bij het
analyseren van verschillende soorten van kwalitatieve data. Deze laatste twee zijn
bijgevolg mogelijks interessant voor het actuele onderzoek.
Grounded theory wordt doorgaans gebruikt in onderzoek waar amper of geen
theorievorming rond bestaat en waarbij de belangrijke thema's niet gekend zijn.
De onderzoeker gaat hier op inductieve wijze, vanuit de data, op zoek naar
relevante informatie en construeert zo een betekeniskader. Data verzamelen,
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coderen en analyseren is hier een afwisselend proces dat doorloopt tot vanuit de
data een solide theorie ontstaat: de zogenaamde 'grounded theory'. Deze
werkwijze veronderstelt een open steekproef die in de loop van het
onderzoeksproces gericht wordt aangevuld met bijkomende respondenten in
functie van de uiteindelijke theorie-vorming (theoretical sampling) (Howitt,
2010).
Het staat buiten kijf dat grounded theory een waardevolle en veel gebruikte
analysemethode is, toch is ze niet voor alle onderzoek even geschikt. Critici zijn
van mening dat, wanneer relevante categorieën reeds (grotendeels) gekend zijn
en/of wanneer er al (theoretische) kennis bestaat omtrent een
onderzoeksonderwerp, het weinig zinvol om al deze informatie aan de kant te
schuiven en enkel de data te laten spreken. Bovendien is grounded theory een
analysemethode die bijzonder arbeidsintensief is, weinig zekerheid biedt m.b.t.
relevante uitkomsten en op bepaalde vlakken erg 'vaag' blijft over specifieke
procedures (Howitt, 2010, pp. 220-222). Grounded theory wordt bovendien maar
zelden ten volle uitgevoerd, waardoor in praktijk de uitkomsten vaak niet te
onderscheiden zijn van deze van een thematische analyse (Braun & Clarke, 2006,
p. 8).

3. Thematische analyse
Thematische analyse heeft veel gemeenschappelijk met discours-analyse en
wordt weleens beschouwd als haar dichtste concurrent. Ook in thematische
analyse gaat de onderzoeker gericht op zoek naar thema's in de data. In
thematische analyse zijn deze thema's doorgaans echter (deels) op voorhand
gekend en bepaald.
Thematische analyse is een methode die zich, in tegenstelling tot grounded theory,
eerder leent tot het beschrijven van een fenomeen, dan tot theorievorming
hieromtrent (Howitt, 2010).
Voor onderhavig onderzoek kiezen we, vanuit volgende argumenten, voor een
thematische analyse van de data (Howitt, 2010; Braun & Clarke, 2006):
-

-

-

-

-

-

Vanuit de literatuur zijn reeds verschillende thema's gekend die relevant
lijken voor het belantwoorden van de onderzoeksvraag.
Thematische analyse biedt, in tegenstelling tot de meeste andere methodes
voor analyse, een flexibel kader.
Onderhavig onderzoek heeft, eerder dan het ontwikkelen van een theorie,
een beschrijving van de beleving en van de noden van pleegkinderen tot
doel. Dat maakt thematische analyse beter geschikt dan grounded theory.
Thematische data-analyse biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden
data samen te vatten in enkele rijk gedocumenteerde thema's.
Thematische analyse biedt de mogelijkheid om naast een kwalitatieve
beschrijving, ook een overzicht te bieden van de frequentie waarin
bepaalde thema's door respondenten worden besproken, wat nuttig kan
zijn om het gewicht van bepaalde bevindingen te duiden.
Het is een toegankelijke methode waarvan de uitkomsten concreet zijn, en
doorgaans verstaanbaar voor een breed publiek. Dat maakt kwalitatieve
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data-analyse ook een aangewezen methode voor terugkoppeling met de
doelgroep en voor het formuleren van beleidsaanbevelingen.

B. Thematische analyse: methode en kwaliteitscriteria
1. Beschrijving van de methode
1.1. Een stappenplan
Al is thematische analyse een veelgebruikte analysemethode, toch vinden we in
de methodologische literatuur maar weinig richtlijnen voor de uitvoering. Het
gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing wordt vaak bekritiseerd, want
wordt al snel geïnterpreteerd als een gebrek aan systematiek.
Braun en Clarke (2006) wilden met 'Using thematic analysis in psychology', een
antwoord bieden op deze leemte. In dit methodologische artikel geven ze een
vocabulaire en een recept voor het uitvoeren van een systematische thematische
analyse volgens de regels van de kunst.
Ze onderscheiden zes verschillende stadia die chronologisch worden doorlopen,
maar waarin de onderzoeker ook regelmatig kan 'terugschakelen'.
Tabel 8: Fasen in thematische analyse

Fase

Omschrijving van het proces

1. Vertrouwd raken met de data

Transcriberen van de data, lezen en
herlezen van de transcripties, eerste
ideeën neerschrijven.

2. Eerste codes genereren

Op systematische wijze interessante
kenmerken van de data coderen
doorheen de volledige dataset, zodat de
relevante data voor iedere code wordt
samengebracht.

3. Zoeken naar thema's

Codes schikken onder mogelijke thema's
door alle relevante data voor ieder code
samen te brengen.

4. Thema's herzien

Evalueren en corrigeren van het
codeerproces. Thema's herzien en
herschikken in een meer coherente en
consistente codeerstructuur.

5. Thema's definiëren en benoemen

Verdere analyse om de specifieke
eigenschappen en beschrijving van ieder
thema te verfijnen, wat resulteert in een
duidelijke benoeming en definitie van
ieder thema.

6. Totstandkoming van het rapport

Het schrijven van het rapport biedt een
laatste gelegenheid voor verdere analyse:
gebruik van levendige en sprekende
fragmenten uit de transcripties, finale
analyse van de gekozen fragmenten,
relateren van de analyse aan de

58

onderzoeksvraag en aan de bestudeerde
literatuur.
Bron: Braun & Clarke, 2006 (vertaald en bewerkt)

2. Kwaliteitscriteria voor thematische data-analyse
Concluderend en samenvattend formuleren Braun en Clarke (2006) enkele
kwaliteitscriteria die betrekking hebben op verschillende stadia in het proces van
de data-analyse. Deze vormen een handige checklist bij het analyseproces van het
belevingsonderzoek.
Tabel 9: Kwaliteitscriteria voor thematische analyse

Proces

Kwaliteitscriteria

Transcriptie

1. De transcriptie is voldoende gedetailleerd en gecontroleerd
op accuraatheid.

Codering

2. Er gaat evenveel aandacht naar ieder item in de data.
3. Thematische analyse biedt een grondige, inclusieve en
omvattende analyse i.p.v. een anekdotische aanpak die is
gebaseerd op slechts enkele levendige voorbeelden.
4. Alle relevante fragmenten voor ieder thema worden
samengebracht.
5. Thema's worden onderling vergeleken en gerelateerd aan de
originele dataset.
6. Thema's zijn intern coherent, consistent en voldoende
verschillend van elkaar.

Analyse

7. Data worden geïnterpreteerd in plaats van enkel beschreven.
8. Analyse en data corresponderen. De fragmenten illustreren de
bevindingen vanuit de analyse.
9. De analyse vertelt een overtuigend en goed georganiseerd
verhaal over de data en over het onderzoeksonderwerp.
10. Er is een goed evenwicht tussen analyse en illustratieve
interviewfragmenten.

Algemeen

11. Er gaat voldoende tijd en aandacht naar alle stappen in het
analyse-proces.

Rapportering

12. De benadering en aanpak van de thematische analyse wordt
duidelijk en expliciet gemaakt.
13. Er is een duidelijke band tussen wat men beweert te doen, en
wat men toont te hebben gedaan. De beschreven methode en
de gerapporteerde analyse zijn m.a.w. consistent.
14. De gebruikte taal en de gebruikte concepten zijn consistent
met de aard van de analyse.
15. De onderzoeker is een actieve schakel in het
onderzoeksproces: thema's 'verschijnen' niet zomaar, maar
worden geconstrueerd.
Bron: Braun & Clarke, 2006, p. 36 (vertaald en bewerkt)
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C. Vertaling naar het belevingsonderzoek
1. Vertrouwd raken met de data
De transcriptie is een belangrijke basis voor de eerste stap die Braun en Clarke
(2006) omschrijven: 'het vertrouwd raken met de data'. In onderhavig onderzoek
kiezen we voor een woordelijke transcriptie, waarin ook (een selectie van) nontekstuele data die ons iets bijbrengt over het interview-verloop, wordt
opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld stiltes, onderbrekingen van het interview,
hoorbare emotie zoals lachen en huilen, wél genoteerd, terwijl 'euhs' 'ahs' en
informatie met betrekking tot intonatie en stemvolume niet worden genoteerd.
85% van de interviews werd woordelijk uitgeschreven door de onderzoekers. Het
uitschrijven van de overige vier interviews werd omwille van de beperkte tijd
uitbesteed.
Bij de analyse van de data die worden gegenereerd in het belevingsonderzoek,
maken we gebruik van NVivo, een softwareprogramma voor kwalitatieve dataanalyse. Dergelijke programma's zijn het best gekend omwille van de
mogelijkheid die ze bieden om tekstfragmenten te coderen en zo te ordenen.
NVivo heeft, zoals de meeste van dergelijke programma's, echter ook een functie
die toelaat om 'notities' of 'memo's' te koppelen aan bepaalde fragmenten en om
relaties tussen bepaalde fragmenten aan te geven. Dergelijke opties zijn handig in
de fase waarin de onderzoeker zich verdiept in de data om er beter vertrouwd
mee te raken.

2. Bepalen van thema's
In tegenstelling tot wat gangbaar is in thematische analyse zoals voorgesteld door
Braun en Clarke (2006), werden in het belevingsonderzoek vooraf reeds enkele
thema's gedefinieerd,19 die de basis vormen voor zowel de interviewleidraad als
voor de constructie van een voorlopig codeboek (zie bijlage I). Dit impliceert dat
de stappen 2 tot en met 5, zoals voorgesteld door Braun en Clarke (2006), in
praktijk in elkaar overvloeien.
In de loop van de analyse vond echter, conform het stappenplan, ook een evaluatie
van deze initiële thema's en subthema's plaats: bepaalde thema's maakten plaats
voor andere en/of veranderden van plek in de hiërarchie. Reeds bepaalde thema's
kregen een meer gepaste benaming en nieuwe thema's en subthema's werden
gedefinieerd aan de hand van nieuwe inzichten vanuit de data. In bijlage II is een
overzicht opgenomen van de uiteindelijke thema's en subthema's die resulteren
uit de analyse van de data van het belevingsonderzoek.
Braun en Clarke (2006) beklemtonen in deze context dat het niet mogelijk is om
zonder meer 'een stem te geven' aan respondenten van een onderzoek: hetgeen
ze ons vertellen wordt altijd en noodzakelijk geselecteerd, bewerkt en ingezet om
een analyse op te bouwen en te beargumenteren. In die zin zijn thema's, ook deze
in het belevingsonderzoek, een 'constructie' (Braun & Clarke, 2006, p. 7).

19

Zie Werkpakket I.

60

BESLUIT
Data-analyse in kwalitatief onderzoek is een proces van fragmenteren en
structureren. Hiervoor bestaan verschillende methodes. In onderhavig onderzoek
kiezen we voor thematische analyse, aangezien deze methode het meest geschikt
lijkt voor de data die we tijdens het onderzoek genereren en het best aansluit bij
de doelstellingen van het onderzoek.
Thematische analyse wordt frequent gebruikt in diverse soorten van kwalitatief
onderzoek. Toch is deze methode in de wetenschappelijke literatuur maar weinig
onderbouwd. Bij Braun en Clarke (2006) vinden we wél een bruikbaar kader met
een stappenplan en een checklist van kwaliteitscriteria. Beide zijn interessant als
richtlijnen voor de analyse van de interviews in het kader van het
belevingsonderzoek.
Als basis voor de analyse worden de interviews woordelijk getranscribeerd.
Tijdens het proces van coderen en analyseren, maken we gebruik van NVivo, een
softwarepakket voor kwalitatieve data-analyse.
Het analyseproces resulteert in een overzicht van alle relevante thema's en
subthema's in het kader van de onderzoeksvragen en in relatie tot de
onderzoeksdata. Deze zullen worden geïllustreerd en besproken in Werkpakket
VII: de rapportering van de onderzoeksresultaten.
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WERKPAKKET V: METHODOLOGISCHE KWALITEITSCRITERIA

INLEIDING
Werkpakket V omvat een beschrijving van hoe de methodologische
kwaliteitseisen inzake betrouwbaarheid en validiteit zullen worden bewaakt
doorheen het onderzoek.

A. Kwaliteitseisen in kwalitatief onderzoek
1. Algemene kwaliteitscriteria
Kwaliteit is een ruim en subjectief begrip dat vele ladingen kan dekken. Taylor
(2001) onderscheidt volgende criteria bij het beoordelen van de kwaliteit van
kwalitatief onderzoek:
1. de positionering binnen eerder onderzoek,
2. de wetenschappelijke opbouw van redeneringen,
3. een systematische interpretatie en analyse van de data,
4. het nut van het onderzoek,
5. de sociale relevantie en de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de
resultaten.
Howitt (2010) geeft aan dat dit lijstje echter niet zomaar als 'checklist' voor de
kwaliteit van kwalitatief onderzoek kan worden gehanteerd. De criteria gelden
namelijk niet exclusief voor kwalitatief onderzoek. Vaak zijn ze even relevant voor
kwantitatief onderzoek. Bovendien zijn ze niet allemaal voor àlle kwalitatieve
onderzoeksprojecten relevant.
De criteria bieden wél een startpunt bij de evaluatie van kwalitatief onderzoek
(Howitt, 2010). We overlopen ze beknopt en geven aan op welke wijze ze aandacht
krijgen binnen het actuele onderzoek.
1.1 Positionering binnen eerder onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek situeert zich niet in een vacuüm, maar is een
cumulatief proces waarin bevindingen, concepten en theorie met betrekking tot
een bepaald thema, gradueel worden opgebouwd (Howitt, 2010). De onderzoeker
vertrekt doorgaans vanuit een literatuurstudie, alvorens de eigen
onderzoeksthema's, -vragen en -aanpak te bepalen. 20 Taylor (2001) beschouwt

20

Dit geldt echter niet voor alle kwalitatief onderzoek. Howitt (2010) merkt op dat
kwalitatief onderzoekers de volgorde soms ook omdraaien, en pas na afloop van het eigen
onderzoek overgaan tot vergelijking met eerdere studies m.b.t. het onderzoeksthema
(Howitt, 2010).
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dit 'voorbereidende werk' als een van de criteria voor de beoordeling van de
kwaliteit van kwalitatief onderzoek.
Binnen het actuele onderzoek vormt een uitgebreide literatuur-review (zie
Werkpakket I: Onderzoeksthema's en -vragen) de basis voor het bepalen van de
onderzoeksthema's en van de onderzoeksvragen. Ook bij de keuze van de
onderzoeksmethodes bouwen we verder op inzichten vanuit vergelijkbaar
onderzoek (zie Werkpakket II: 'Onderzoeksmethodes').
1.2 Opbouw van redeneringen
Taylor (2001) geeft aan dat binnen kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek
redeneringen niet gevormd worden vanuit emoties of persoonlijke overtuigingen,
maar integendeel coherent, overtuigend en bovenal rationeel dienen te worden
opgebouwd. Dat betekent geenszins dat wetenschappelijk onderzoek niet
betrokken of geëngageerd kan zijn. Taylor (2001) geeft evenwel aan dat de
kwalitatief onderzoeker zeer transparant moet zijn met betrekking tot welke
redeneringen spreken uit de data en welke eerder berusten op de persoonlijke
overtuiging of interpretatie van de onderzoeker.
Binnen het actuele onderzoek hebben we oog voor deze aandachtspunten bij het
formuleren van de resultaten en conclusies, waarbij het onderscheid tussen
bevindingen enerzijds en interpretaties anderzijds, steeds duidelijk wordt
aangegeven.
1.3 Systematische interpretatie en analyse
Kwalitatieve data spreken niet voor zich, maar worden -best op systematische
wijze- gecodeerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De manier waarop dit
gebeurt, kan als indicator worden beschouwd om te oordelen over de kwaliteit
van het onderzoek (Taylor, 2001).
Voor onderhavig onderzoek hanteren we de systematische methode van
'thematische analyse', zoals deze werd omschreven door Braun en Clarke (2006).
Ook het gebruik van gespecialiseerde software (NVivo) draagt bij tot een
systematische en transparante dat-analyse (Zie ook Werkpakket IV: 'Analyse van
de onderzoeksgegevens').
1.4 Nut van het onderzoek
Het nut van het onderzoek wordt door Taylor (2001) als een vierde
kwaliteitscriterium voor kwalitatief wetenschappelijk onderzoek naar voor
geschoven. 'Nuttig' is een term die betrekking kan hebben op verschillende
aspecten, bijvoorbeeld op de mate waarin een onderzoek bijdraagt aan nieuwe
concepten, ideeën of inzichten.
Onderhavig onderzoek speelt in op een leemte: in Vlaanderen is er amper
onderzoek waarbij pleegkinderen werden bevraagd met betrekking tot hun
ervaringen en noden. Vergelijkbaar internationaal onderzoek toont aan dat het
bevragen van pleegkinderen (naast andere stakeholders zoals pleegouders,
pleegzorgbegeleiders, biologische ouders, ...) tot belangrijke complementaire
informatie leidt, die een bijdrage kan leveren aan het beter begrijpen en
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ondersteunen van pleegkinderen en hun gezinnen (zie bijvoorbeeld Grietens,
2011; Hwang & Lee, 2013; Seita, 2004; Unrau, 2007).
1.5 Sociale relevantie en bruikbaarheid/toepasbaarheid van het onderzoek
Al is de sociale en/of politieke relevantie van kwalitatief onderzoek zeker geen
algemeen kwaliteitscriterium (Howitt, 2010), het is wel een aspect dat in bepaalde
onderzoeksprojecten van belang is of zelfs een centrale plaats krijgt. Hetzelfde
geldt voor het pragmatische aspect van kwalitatief onderzoek, in de betekenis van
de bruikbaarheid en/of de toepasbaarheid van de resultaten Taylor (2001) maakt
met deze criteria komaf met het traditionele beeld van wetenschappelijk
onderzoek dat per definitie ver van de realiteit zou staan en breekt een lans voor
onderzoek dat bijdraagt aan verandering en verbetering.
In onderhavig onderzoek is het bijdragen aan een beter begrip en een betere
ondersteuning van pleegkinderen een expliciete doelstelling, en bijgevolg een
criterium dat kan worden gehanteerd bij de evaluatie van het onderzoek.

2. Validiteit
Validiteit wordt vaak opgevat als de mate waarin de resultaten van onderzoek
overeenkomen met wat men uiteindelijk wilde achterhalen. Maso en Smaling
(1998) omschrijven de validiteit van wetenschappelijk onderzoek als 'de
afwezigheid van systematische vertekeningen' in het hele proces tussen het
onderzoeksopzet en de interpretatie van de data (Maso & Smaling, 1998, p. 68).
We maken een onderscheid tussen interne en externe validiteit.
2.1 Interne validiteit
De interne validiteit is de validiteit binnen een onderzoeksproject en betekent dat
de conclusies geldig zijn voor de onderzoeksgroep. Interne validiteit veronderstelt
dat vertekeningen of 'fouten' zoveel mogelijk worden vermeden, en dat in alle
stappen van het onderzoek (Howitt, 2010).
Binnen het actuele onderzoek dragen volgende zaken, bij aan de interne validiteit:
- Een duidelijke omschrijving en argumentering van de methodes: In de
verschillende werkpakketten omschrijven en beargumenteren we het bepalen
van de onderzoeksthema's, de steekproeftrekking, de operationalisering van de
methodes en de analyse van de data.
- Betrokkenheid van informanten en participanten: Een focusgroep van
pleegkinderen wordt betrokken bij het bepalen van de onderzoeksthema's,
respondenten ontvangen ter goedkeuring/aanvulling een samenvatting van hun
interview (member check) en daarnaast worden de aanbevelingen die resulteren
uit het onderzoek, ter bevestiging/nuancering/aanvulling voorgelegd aan een
(focus)groep van pleegkinderen.
- 'Peer debriefing' en 'peer examination': Tijdens het onderzoeksproces wordt
geregeld overleg gepleegd met collega's. Binnen het onderzoeksteam wordt
elkaars werk kritisch beoordeeld en geëvalueerd.
- Een gedetailleerde data-analyse: Door de verschillende stappen van
thematische data-analyse, zoals omschreven door Braun en Clarke (2006)
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rigoureus te doorlopen, streven we een rijke en gedetailleerde analyse van de data
na.
2.2 Externe validiteit
Externe validiteit wordt meestal opgevat als de veralgemeenbaarheid van de
conclusies naar andere personen, fenomenen en situaties dan die van het
onderzoek (Maso & Smaling, 1998, p. 73). In kwantitatief onderzoek streeft men
meer bepaald naar statistische generaliseerbaarheid. Binnen kwalitatief
onderzoek is dit meestal geen betrachting en/of mogelijkheid. Toch is onze
bedoeling om op basis van de resultaten van het actuele onderzoek uitspraken te
kunnen doen over een grotere groep pleegkinderen dan degenen die in de
steekproef zijn opgenomen en worden bevraagd.
We streven in het actuele onderzoek niet naar representatieve
generaliseerbaarheid, maar wel naar de overdraagbaarheid van de
onderzoeksresultaten naar nieuwe contexten en naar een bredere
onderzoeksgroep. Dit doen we door in de steekproeftrekking gericht op zoek te
gaan naar een grote variatie aan pleegkinderen waardoor het onderzoek een zo
breed mogelijk palet aan meningen kan genereren (zie ook Werkpakket III:
"Beschrijving en motivering met betrekking tot de afgebakende
onderzoekspopulatie').

3. Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid in wetenschappelijk onderzoek komt neer op herhaalbaarheid.
In kwalitatief onderzoek is feitelijke herhaling vaak onmogelijk, doordat
bijvoorbeeld de onderzochte situatie verandert. Kwalitatief onderzoekers streven
dan ook eerder naar 'virtuele' herhaalbaarheid, wat erop duidt dat (de onderdelen
van) een onderzoek exact kunnen worden herhaald door andere onderzoekers
(Maso & Smaling, 1998).
3.1 Interne betrouwbaarheid
Interne betrouwbaarheid is de betrouwbaarheid binnen een onderzoeksproject
en duidt op de intersubjectieve consensus of instemming van de verschillende
onderzoekers die bij het project betrokken zijn. Verder duidt de term ook op de
consistentie binnen het onderzoek (Maso & Smaling, 1998).
Volgende acties dragen bij tot de interne betrouwbaarheid van het actuele
onderzoek:
- Getrainde onderzoekers: De onderzoekers zijn getraind in het transcriberen,
interviewen en coderen.
- Gebruik van gespecialiseerde software: Gebruik van NVivo maakt het codeeren analyseerproces transparant en controleerbaar.
- Peer debriefing en peer examination (zie ook onder 'interne validiteit' in
supra)
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3.2 Externe betrouwbaarheid
Externe betrouwbaarheid gaat erom het onderzoek op zodanige wijze uit te
voeren dat andere onderzoekers de gang van het onderzoek kunnen nagaan en
hun eigen oordeel kunnen vellen (Maso & Smaling, 1998).
We trachten de externe betrouwbaarheid in het actuele onderzoek te vergroten
door een transparante en gedetailleerde omschrijving in het onderzoeksrapport
van de context van het onderzoeksproject, van de methoden en technieken die we
hanteren en van het onderzoeksverloop.

BESLUIT
Net als in kwantitatief onderzoek, gelden ook in kwalitatief onderzoek enkele
kwaliteitscriteria. Binnen het actuele onderzoek schenken we, doorheen de
verschillende onderzoeksfasen en in de onderscheiden werkpakketten die daar
verslag van uitbrengen, bijvoorbeeld aandacht aan:
-

de positionering van het onderzoek binnen eerder onderzoek,

-

de wetenschappelijke opbouw van redeneringen,

-

een systematische interpretatie en analyse van de data,

-

het nut van het onderzoek,

-

de sociale relevantie en de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de
resultaten.

Daarnaast gaat aandacht naar de validiteit en de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Dat gebeurt door:
-

een
duidelijke
omschrijving
onderzoeksmethodes,

en

argumentering

-

betrokkenheid van informanten en participanten,

-

peer debriefing en peer examination,

-

een gedetailleerde en systematische data-analyse,

-

getrainde onderzoekers,

-

gebruik van gespecialiseerde software,

-

van

de

een transparante en gedetailleerde rapportering over de context van het
onderzoek, over de gehanteerde methoden en over het onderzoeksverloop.
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WERKPAKKET VI: VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

INLEIDING
Werkpakket VI omvat de uitvoering van het onderzoek, zoals het in de vorige
werkpakketten werd geconcipieerd. We brengen beknopt verslag uit van hoe het
veldwerk is verlopen. Zowel de successen, de obstakels en de bijzonderheden die
tijdens de uitvoering van het onderzoek het pad kruisten, worden hier belicht.
We beperken ons tot de uitvoering van de individuele interviews, aangezien het
verloop van de focusgroepen reeds in andere werkpakketten wordt toegelicht.

A. VERLOOP VAN DE REKRUTERING
1. Uitdagingen met betrekking tot de rekrutering
De rekrutering voor de interviews door een selectie van pleegzorgteams (zie ook
Werkpakket IV voor meer informatie m.b.t. de procedure) bleek geen sinecure en
vergde heel wat opvolging door zowel de onderzoeker als door de
teamverantwoordelijken, administratieve medewerkers en directeurs van de
pleegzorgdiensten. We geven in wat volgt een overzicht van de obstakels evenals
de strategieën hoe we hiermee zijn omgegaan.
1.1 Nauwkeurigheid
Een eerste obstakel is gelinkt aan het respecteren van de criteria voor deelname
van respondenten. Ondanks herhaaldelijke mondelinge en schriftelijke richtlijnen
hieromtrent, werden door de pleegzorgbegeleiders geregeld contactgegevens
bezorgd van pleegkinderen die niet in aanmerking kwamen voor bevraging:
pleegkinderen jonger dan twaalf jaar, pleegkinderen met een beperking, e.d. Ook
werden geregeld contactgegevens bezorgd van pleegkinderen die 'bijna'
beantwoordden aan een bepaald profiel, en er bijvoorbeeld slechts op één van de
zes kenmerken van afweken.
Wellicht zijn deze onnauwkeurigheden te wijten aan verstrooidheid door de
drukke agenda's van de pleegzorgbegeleiders, maar ook het feit dat de begeleiders
niet vertrouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek en de nood aan accuraatheid
hierin, is wellicht een bijkomende verklaring.
Als gevolg hiervan werd bij iedere aangebrachte respondent nauwkeurig
nagegaan of hij/zij weldegelijk aan alle kenmerken van het gevraagde profiel
voldeed. Dit gebeurde in eerste instantie in gesprekken (telefonisch of per mail)
tussen de pleegzorgbegeleider en de onderzoeker en in tweede instantie in een
telefonisch contact tussen de onderzoeker en de pleegouder of het pleegkind.
1.2 Ontbrekende profielen
Een tweede obstakel was dat niet alle profielen werden gevonden binnen de
voorziene teams. De respondent-kenmerken waarnaar we zochten, zijn elk op zich
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zeer courant, maar de specifieke combinatie van telkens vijf van deze kenmerken,
bleek minder vaak voor te komen in de cliëntenbestanden.
Om de aanvankelijk opengebleven profielen toch in te vullen, werd de strategie
voor rekrutering twee keer bijgesteld. Een eerste aanpassing was de beslissing om
meerdere teams binnen iedere provincie in te schakelen. Toen daarna nog steeds
elf profielen open bleven, werd beslist om gezamenlijk, dus vanuit alle teams en
in alle provincies, op zoek te gaan naar de resterende profielen. Uiteindelijk
konden zo zevenentwintig van de tweeëndertig vooropgestelde respondenten
worden geïnterviewd.
1.3 Het plannen van de interviews
Wanneer de contactgegevens van mogelijke respondenten waren ontvangen, was
daarmee slechts een eerste horde genomen. De onderzoeker contacteerde
vervolgens de pleegouders en/of het pleegkind om een afspraak voor een
interview te maken. Aan een telefoongesprek gingen vaak ettelijke berichten op
het antwoordapparaat vooraf en ook na telefonisch contact was het plannen van
een afspraak niet eenvoudig: in het schooljaar hadden jongeren het druk met
schoolwerk en hobby's, tijdens de zomermaanden moest rekening worden
gehouden met vakanties, kampen en andere activiteiten.
Reeds gemaakte afspraken werden vier keer op het laatste ogenblik afgezegd door
de pleegouder(s) omwille van onvoorziene omstandigheden of doordat de
afspraak werd vergeten.
De avond voorafgaand aan het interview werd ter herinnering een tekstbericht
gestuurd naar het pleeggezin. Drie keer werd naar aanleiding van dit bericht door
de pleegouder(s) gevraagd om de afspraak te verplaatsen naar een ander moment,
waarna een nieuwe afspraak werd gepland.
1.4 Non-respons
Bepaalde profielen raakten niet ingevuld doordat pleegkinderen niet wensen deel
te nemen aan een interview of hier geen toestemming voor kregen van hun
pleegouders. Non-respons was in enkele gevallen ook te wijten aan de
onmogelijkheid deel te nemen aan een interview.
Voor een overzicht van de frequentie van en de redenen voor non-respons, zijn we
afhankelijk van de informatie die ons werd bezorgd door de pleegzorgbegeleiders
waarmee werd samengewerkt voor de rekrutering.
Tabel 80: Redenen voor non-respons

Reden van non-respons

Aantal keer genoemd

Omwille van het thema 'pleegzorg'

5

Geen tijd

3

Emotioneel moeilijke periode

1

Gezin is niet
pleegzorgdienst

bereikbaar

Reden niet gespecifieerd

voor

de 1
7
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In totaal werd
gerapporteerd.

voor

zeventien

potentiële

respondenten

non-respons

Zeven van hen gaven geen specifieke reden waarom ze niet wensten deel te
nemen. De informatie die we met betrekking tot hen hebben ontvangen, varieert
van 'Ze ziet het niet zitten', tot 'Daarom'.
In vijf van de gevallen is non-respons te wijten aan het thema van de bevraging:
'pleegzorg'. Een pleegkind zegt in dit kader dat ze niet wil worden gelinkt aan
pleegzorg. Een andere jongere zegt niet te willen worden geconfronteerd met
vragen over pleegzorg. Een derde wil niet worden benaderd als pleegkind, een
vierde zegt zich eigenlijk geen pleegkind te voelen en een vijfde zegt niks te
vertellen te hebben over pleegzorg.
Drie jongeren hadden geen tijd om deel te nemen. Ze hadden een te druk
vakantieprogramma door reizen of vakantiewerk.
De twee resterende redenen voor non-respons kwamen elk slechts één keer voor:
Een jongere beleefde een emotioneel turbulente periode waardoor het haar
pleegouders geen goed idee leek haar te interviewen. De andere jongere en zijn
pleeggezin konden niet worden bereikt door hun pleegzorgbegeleider.
Opvallend is dat we geen indicaties hebben dat 'gate-keepers' zoals de
pleegzorgbegeleider en de pleegouders een rol hebben gespeeld in de nonrespons. Op twee uitzonderingen na is non-respons de expliciete keuze van het
pleegkind zelf.

2. Overzicht van respondenten
Dankzij de inzet van vele pleegzorgbegeleiders konden we uiteindelijk
zevenentwintig van de oorspronkelijk geplande tweeëndertig pleegkinderen
interviewen. Een overzicht van de ontbrekende profielen is opgenomen in bijlage
(zie bijlage I).
Volgende tabel illustreert de variatie binnen de steekproef:
Tabel 11: Overzicht van de respondenten

Kenmerken

Aantal

Geslacht
Man

13

Vrouw

14

Gerechtelijk

14

Vrijwillig

13

Aard van de plaatsing

Aard van het pleeggezin
Netwerk

13

Bestand

14

Leeftijd waarop in het pleeggezin geplaatst
Voor zes jaar

15

Na zes jaar

12
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Plaatsingsgeschiedenis
Eerste plaatsing

12

Voorgaande plaatsing(en)

15

Ondanks de ontbrekende profielen is de uiteindelijke steekproef evenwichtig
samengesteld.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is veertien jaar. De jongste
respondent was op het ogenblik van de bevraging elf jaar21, de oudste achttien.
De verhouding man/vrouw is in de steekproef nagenoeg gelijk verdeeld.
Wat betreft de aard van de plaatsing zien we een gelijk aantal jongeren die via
gerechtelijke weg werden geplaatst als jongeren in een zogenaamd 'vrijwillige'
plaatsing.
Ook het aantal pleegkinderen in een bestands- en in een netwerkgezin is
evenwichtig vertegenwoordigd in de steekproef.
Wat betreft de leeftijd waarop men in het pleeggezin werd geplaatst is er een
kleine oververtegenwoordiging van jongeren die voor zesjarige leeftijd in het
pleeggezin zijn beland. De periode men in het pleeggezin verblijft, varieert tussen
een jaar en zestien jaar, met een gemiddelde van acht jaar.22
Met betrekking tot de plaatsingsgeschiedenis zien we een kleine
oververtegenwoordiging van jongeren met een eerdere plaatsingsgeschiedenis
Het aantal eerdere residentiële plaatsingen varieert tussen één en vijf, met een
gemiddelde van 2,5. Hierbij dient vermeld dat niet alle jongeren zich exact
herinneren in hoeveel verschillende voorzieningen ze reeds hebben verbleven.
Vier van de jongeren met een plaatsingsgeschiedenis verbleven eerder in een
pleeggezin, waarvan één in meerdere tijdelijke pleeggezinnen heeft verbleven.
Drie van de jongeren die reeds in een ander pleeggezin hadden verbleven, hadden
in het verleden eveneens in een of meerdere residentiële voorzieningen
verbleven.

B. Verloop van de interviews
1. Algemeen
1.1 Periode, locatie, duur
a. Periode
Het eerste interview werd afgenomen op 20 april 2016, het laatste op 4 augustus
2016. Interviews werden afgenomen op een moment naar keuze van het
pleeggezin. Doorgaans werd op weekavonden afgesproken. Tijdens weekends en
in de vakantieperiode werd ook overdag geïnterviewd.

De respondent zou een maand later twaalf worden.
N= 26, aangezien 1 van de respondenten niet exact weet hoe lang hij reeds in het
pleeggezin verblijft.
21
22
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b. Locatie
Zesentwintig interviews werden bij de respondent thuis afgenomen. Meestal
gebeurde dit in de leef- of eetkamer. Enkele interviews werden in de kamer van
de jongere of in de tuin afgenomen omdat er nog andere personen in de leefruimte
aanwezig waren. Een interview had plaats in de cafetaria van het pleeggezin.
Eén interview vond op vraag van de pleegouders niet in hun eigen woning, maar
in een bureel van de pleegzorgdienst plaats.
c. Duur
De lengte van de interviews varieerde tussen 45 minuten en 94 minuten, met een
gemiddelde tijdsduur van 71 minuten.

2. Verloop van de interviews
Na afloop van ieder interview werd een verslag opgemaakt waarin het verloop van
het interview werd beschreven, samen met eventuele bijzonderheden die de
interviewer waren opgevallen tijdens het interview. Deze verslagen vormen het
ruwe materiaal van dit onderzoek.
2.1 Vooraf
a. Ontvangst, uitleg en informed consent
Meestal werd de deur geopend door één van de pleegouder(s) en volgde een korte
uitleg bij het onderzoek in aanwezigheid van de pleegouder(s) en het pleegkind.
Vervolgens werd toelichting gegeven bij de inhoud van de formulieren m.b.t. de
informed consent en werden deze ondertekend. Bij één pleegmoeder zorgde dit
voor lange onderhandelingen aangezien ze ook na herhaaldelijke uitleg het nut
niet begreep van het formulier en schrik had voor de mogelijke gevolgen van
ondertekening. Deze vrouw bleek bovendien ongeletterd. Dankzij de bemiddeling
van haar pleegzoon gaf ze uiteindelijk toch met een gerust hart haar toestemming.
Bij vijf jongeren was geen van de pleegouders op het ogenblik van de bevraging
aanwezig. Hen werd nadien per mail gevraagd om het document m.b.t. informed
consent per mail of per post te bezorgen.
Na het ondertekenen van de informed consent werd de ruimte verlaten door de
pleegouder(s) of zochten onderzoeker en pleegkind een ruimte op waar
ongestoord kon worden geïnterviewd.
b. Inleiding en ijsbreker
Voorafgaand aan het interview werd het interviewmateriaal (de themaafbeeldingen en vragenkaartjes) uitgestald op de tafel en werd uitleg gegeven bij
het verloop van het interview. Enkele aspecten werden benadrukt, zoals het
belang de eigen mening te geven, de mogelijkheid om te pauzeren, de mogelijkheid
bepaalde vragen niet te beantwoorden, de vertrouwelijkheid van het gesprek. Er
werd ook toelichting gegeven bij de geluidsopname, waar geen enkele respondent
bezwaar tegen maakte.
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Vervolgens werd gevraagd of de foto-opdracht 23 werd voorbereid, wat slechts
twee respondenten hadden gedaan. De anderen werd de mogelijkheid gelaten om
een alternatieve creatieve opdracht uit te voeren (een tekening maken, foto's
zoeken in een tijdschrift). Op dit voorstel gingen slechts twee kinderen in.
Redenen die men gaf voor het niet uitvoeren van de opdracht waren voornamelijk
de opdracht te zijn vergeten. Twee jongeren gaven aan dat ze het te druk hadden
gehad en twee anderen beschikten niet over een camera. Hen werd op voorhand
al meegegeven dat ze indien gewenst ook tekeningen konden maken.
2.2. Tijdens het interview
a. Interactie
De interactie tijdens de interviews verliep doorgaans vlot en in een ontspannen
sfeer. Ondanks er ook over ingrijpende zaken werd gesproken, werd er veel
gelachen door zowel respondent als interviewer.
Drie jongeren werden emotioneel tijdens het interview. Twee keer hadden de
tranen te maken met het gemis van de biologische moeder. De andere jongere
kreeg het zichtbaar moeilijk wanneer ze vertelde over hoe ze vroeger werd gepest
omdat ze in een pleeggezin opgroeit. Tijdens en na afloop van deze interviews
werd ingegaan op de emoties en gepolst of er nood was aan een pauze of aan een
nagesprek met bijvoorbeeld hun pleegzorgbegeleider. Alle jongeren kozen ervoor
het interview gewoon verder te zetten. Na afloop van het interview voelden deze
jongeren geen behoefte om er verder over te praten.
Zes jongeren waren tijdens het interview merkbaar nerveus. Ze schuifelden op
hun stoel, speelden met hun handen, raakten niet uit hun woorden, ... Meestal ebde
deze nervositeit in de loop van het interview vanzelf weg, maar twee jongeren
bleven tijdens de hele duur van het interview zeer gespannen. Twee andere
jongeren werden pas nerveus toen het interview al een tijdje aan de gang was. Ze
speelden met hun gsm en hun aandacht leek te verslappen. Wellicht duurde het
interview voor hen te lang en verloren ze hun interesse.
Verschillende jongeren gaven spontaan slechts korte en weinig zeggende
antwoorden. Dit betreft vooral de jongeren die met nagenoeg alle aspecten met
betrekking tot pleegzorg 'tevreden' waren, en daar in eerste instantie weinig aan
toe konden voegen. Doorvragen was hier een hele uitdaging maar leverde meestal
wel bijkomende informatie op.
Inconsequenties in de antwoorden van jongeren, vormden eveneens een
aanleiding om verder door te vragen op bepaalde thema's. Voornamelijk m.b.t. het
thema 'gevoelens en copingsstrategieën' merkten we dat enkele jongeren erg goed
zijn in het 'wegstoppen' van emoties, maar elders, in het interview wél meer inkijk
gaven in hun gevoelswereld. Bij enkele respondenten moest tijdens het interview
meermaals worden herhaald en verduidelijkt dat al hetgene werd verteld
vertrouwelijk zou blijven: zij aarzelden namelijk duidelijk bij het beantwoorden
Voor de foto-opdracht werd aan de respondenten gevraagd om gedurende een week
(voorafgaand aan het interview) foto's te maken van wat ze leuk/niet leuk vinden aan
het leven in een pleeggezin, zie ook Werkpakket II. Deze opdracht had de bedoeling als
ijsbreker te fungeren en pleegkinderen de kans te geven zich ook non-verbaal, via
beelden, uit te drukken.
23
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van vragen over bijvoorbeeld de band met de pleegouders of met de
pleegzorgbegeleider. Twee jongeren gaven zelfs expliciet aan schrik te hebben dat
de betrokkenen te weten zouden komen dat ze deze zaken over hen hadden
verteld.
Interviews werden afgenomen in alle Vlaamse provincies. Enkele jongeren
spraken een dialect dat moeilijk verstaanbaar was voor de interviewer, waardoor
geregeld om verduidelijking moest worden gevraagd. Dit werd gelukkig veeleer
als grappig dan als vervelend ervaren door de respondent.
b. Feedback over de inhoud en de vragen
Respondenten gaven aan de vragen als duidelijk, relevant en volledig te hebben
ervaren. De interviewers merkten echter dat bepaalde vragen moeilijker te
beantwoorden waren door de jongste respondenten. Dit was bijvoorbeeld het
geval voor vragen die een hoge mate van reflectie veronderstellen, zoals de vraag
naar wat men graag zou veranderen aan de organisatie van pleegzorg. Indien
vragen moeilijk werden begrepen, werd extra aandacht besteed aan alternatieve
formuleringen en aan het geven van voorbeelden.
Andere vragen waren moeilijk of niet te beantwoorden voor respondenten die op
jonge leeftijd in het pleeggezin waren geplaatst, zoals de vraag naar de
voorbereiding op de plaatsing. Wie jong geplaatst is, herinnert zich logischerwijze
vaak nog maar weinig van de periode voor en vlak na de plaatsing.
Doorgaans werden alle vragen beantwoord door alle respondenten. Eén jongere
vertelde liever niet te antwoorden op vragen met betrekking tot zijn biologische
ouders. Deze wens werd gerespecteerd.
c. Over het gebruikte materiaal en de ingezette methodieken
Het gebruikte materiaal (thema-foto's, vragenkaartjes, ...) en de 'opdrachten'
(netwerk-diagram, gevoelenskaartjes) vormden een belangrijke meerwaarde
voor het interview.
Alle jongeren gingen in op de uitnodiging de vragenkaartjes zelf luidop voor te
lezen, al gebeurde dit bij enkele jongeren bij aanvang eerder aarzelend. Bij de
volgorde van de thema's, volgden de meesten respondenten de volgorde waarin
de thema-kaarten op de tafel waren gelegd.
Het plaatsen van poppetjes op het netwerk-diagram was vaak een lange opdracht,
aangezien vele respondenten een uitgebreide familie hebben. De meeste
pleegkinderen vonden het zichtbaar plezierig om de poppetjes te plaatsen en
vervolgens te praten over hun familiebanden.
Bij de opdracht met de gevoelens-kaartjes namen jongeren de tijd om de kaartjes
te kiezen die op hun situatie van toepassing waren. De kaartjes waren duidelijk
een hulp bij het praten over deze gevoelens: de meeste jongeren konden vlot
vertellen waarom ze de kaartjes hadden gekozen en konden de betreffende
gevoelens ook illustreren met voorbeelden.
Verschillende jongeren gaven expliciet aan de opdrachten leuk te vinden en
reageerden enthousiast wanneer de opdrachten werden uitgelegd. Slechts één
jongere deed uitschijnen de opdrachten 'kinderachtig' te vinden. Toen hem de
mogelijkheid werd geboden de betreffende vragen op een andere manier te
behandelen, verkoos hij echter toch de voorziene methode te volgen.
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c. Interviews werden vaak gestoord
Twintig interviews werden 'gestoord'. Dit gebeurde op verschillende manieren:
door onverwacht bezoek, door een telefoonoproep, lawaaierige huisdieren,
gezinsleden die de kamer binnen kwamen, enzovoort. In dergelijke situaties werd
gepauzeerd en kon het interview nadien probleemloos worden hervat.
Vervelender was de situatie waarin de pleegouder(s) het moeilijk vonden om het
pleegkind alleen te laten met de onderzoeker. Vijf pleegouders bleven, ondanks de
herhaaldelijke vraag privé te kunnen spreken met het pleegkind, toch (op de
achtergrond) aanwezig. Drie van hen mengden zich bovendien een aantal keer in
het gesprek en corrigeerden het antwoord van hun pleegkind en/of gaven
bijkomende informatie. Indien dit gebeurde, werd steeds nogmaals benadrukt dat
het belangrijk was het pleegkind apart te kunnen spreken.
In één interview nam het pleegkind na inmenging van haar pleegmoeder in het
interview zelf het initiatief om het interview naar de tuin te verhuizen.
2.3. Na afloop van het interview
a. Nabespreking
Na afloop van het interview volgde een korte nabespreking, waarin werd gepolst
hoe het interview door de respondent werd ervaren. Feedback was doorgaans
kort maar steeds positief. Alle pleegkinderen gaven aan dat ze hun deelname
aangenaam en interessant vonden.
Drie pleegkinderen gaven tijdens de nabespreking nog bijkomende informatie die
interessant was als aanvulling bij het interview. Deze informatie werd genoteerd
in het verslag van het interview en meegenomen in de analyse.
Als bedanking overhandigden we tot slot een cadeaubon. De twee filmtickets
bleken een goede keuze. Ze werden door iedere respondent met enthousiasme in
ontvangst genomen.
b. Samenvatting
Van ieder interview werd een inhoudelijke samenvatting opgemaakt, die per mail
aan de respondent werd bezorgd. Twee keer werd de samenvatting per post
bezorgd aangezien de betreffende pleegkinderen niet over een mailadres
beschikten. Respondenten werd gevraagd om het verslag na te lezen en binnen
een termijn van drie weken hun eventuele verbeteringen of aanvullingen te
communiceren.
Slechts drie jongeren gaven feedback. Alle drie vonden ze het verslag m.b.t. hun
interview correct en volledig.

BESLUIT
Tijdens het veldwerk zijn we op verschillende obstakels gebotst. Niet in het minst
was de rekrutering een grote uitdaging die veel inspanning en opvolging vergde
van zowel de pleegzorgdiensten als van de onderzoekers. Niet alle profielen
bleken aanwezig in de cliëntenbestanden van de rekruterende pleegzorgteams en
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zeventien potentiële respondenten konden of wilden niet deelnemen aan het
onderzoek.
De strategie voor rekrutering werd twee keer aangepast, waardoor uiteindelijk
toch een evenwichtige steekproef van zevenentwintig pleegkinderen kon worden
geïnterviewd.
De meeste interviews werden bij de respondenten thuis afgenomen, wat wellicht
heeft bijgedragen aan de ontspannen sfeer waarin de interviews doorgaans
verliepen.
Zowel de thema's, de vragen, het gebruikte materiaal als de ingezette methoden
werden door de meeste respondenten positief geëvalueerd.
Uitdagingen tijdens de interviews hadden voornamelijk te maken met de
noodzaak herhaaldelijk door te vragen bij jongeren die spontaan enkel zeer korte
antwoorden gaven, het herformuleren en verduidelijken van aanvankelijk mis
begrepen vragen, het bespreekbaar maken van inconsequenties in de
antwoorden, het overtuigen van respondenten m.b.t. de vertrouwelijkheid, en het
omgaan met pleegouders die het moeilijk vonden hun pleegkind alleen te laten
met de interviewer.
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WERKPAKKET
VII:
AANBEVELINGEN

RESULTATEN,

CONCLUSIES

EN

INLEIDING
Werkpakket VII start met een beknopte literatuurstudie. Deze schetst een
algemeen kader dat houvast biedt bij het lezen van de onderzoeksresultaten.
De resultaten deelden we op in acht thema's: (1) Pleegkinderen over hun traject
in de jeugdhulp (2) Gevoelens en copingstrategieën, (3) Familie, (4) De relatie met
en de bejegening door anderen, (5) Pleegkinderen op school, (6) Participatie (7)
Begeleiding en ondersteuning (8) Toekomstperspectief.
Aangezien de thema's elkaar deels overlappen, bevat het rapport geregeld
verwijzingen.
Ieder thema sluiten we af met een kaderstuk dat de conclusies samenvat, refereert
naar eerder onderzoek en de resultaten interpreteert.
We maken ter illustratie van de resultaten rijkelijk gebruik van
interviewfragmenten. De namen van respondenten, hun familieleden, begeleiders
en andere vermelde personen, zijn fictief. Ook andere elementen waardoor
respondenten herkenbaar zouden kunnen zijn, werden gewijzigd met als doel de
vertrouwelijkheid te waarborgen.
Deel III omvat aanbevelingen voor het beleid, voor de pleegzorgdiensten en voor
andere instanties/actoren.
Met het slotwoord finaliseren we dit werkpakket, en daarmee ook dit
onderzoeksproject.
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I. Beknopte situering
1. Pleegzorg binnen een gewijzigd landschap
In Vlaanderen wordt pleegzorg als eerste te onderzoeken hulpverleningsvorm
naar voor geschoven voor kinderen en jongeren die omwille van een
probleemsituatie niet in hun gezin kunnen verblijven. Een pleeggezin biedt
immers meer continuïteit in relaties dan bijvoorbeeld een residentiële
voorziening en kan beter aan de basisbehoeften van kinderen en jongeren zoals
persoonlijke aandacht, overzichtelijkheid en genegenheid voldoen. Tot 1 januari
2014 werd pleegzorg gesubsidieerd door drie Vlaamse overheden, nl. Kind en
Gezin (K&G), het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agentschap
voor Personen met een handicap (VAPH), en door het federale Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Echter de inwerkingtreding van het
decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (2012)
betekende een belangrijke verandering in het pleegzorglandschap in Vlaanderen.
Het decreet maakt werk van één kwaliteitsvol pleegzorgkader en
financieringssysteem en in iedere provincie werd één dienst voor pleegzorg, met
een grote diversiteit inzake pleegzorgaanbod, vergund. Met de uitrol van het
Pleegzorgdecreet werd de organisatie en de opvolging in één agentschap
gepositioneerd, met name in het agentschap Jongerenwelzijn.
Pleegzorg wordt binnen het nieuwe decreet als volgt gedefinieerd: ‘Een zorg
waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van een dienst voor pleegzorg
en tegen een kostenvergoeding, één of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten
opvangt’. De persoon voor wie pleegzorg georganiseerd wordt, noemt men
'pleegkind' in het geval van minderjarigheid en 'pleeggast' in het geval van
meerderjarigheid (Decreet houdende de organisatie van pleegzorg, 2012, art. 2,
punt 8, 10- 11).
Als antwoord op de diversiteit aan noden en hulpvragen van pleegkinderen en hun
gezinnen van oorsprong, en vermits de krachten van elk pleeggezin variëren,
werden verschillende basisvormen van pleegzorg of 'pleegzorgmodules'
onderscheiden: (1) ondersteunende pleegzorg (met inbegrip van crisispleegzorg),
(2) perspectiefzoekende pleegzorg, (3) perspectiefbiedende pleegzorg, (4)
behandelingspleegzorg (Pleegzorg Vlaanderen, 2016).
In 2015 liepen er 5.667 pleegzorgsituaties. In 84% (4.755 situaties) van de
gevallen ging het om perspectiefbiedende pleegzorg (Pleegzorg Vlaanderen,
2016). In deze module, waarop onderhavig onderzoek betrekking heeft, is er in
tegenstelling tot bij perspectiefzoekende pleegzorg, geen zicht op een reintegratie in het gezin van oorsprong. Het pleeggezin heeft hier als doel een stabiel
leefklimaat te bieden waarbij continuïteit, opvoedingszekerheid en een optimale
ontwikkeling van het pleegkind centraal staan. Tegelijk worden inspanningen
geleverd om het contact met het gezin van oorsprong te behouden (Agentschap
Jongerenwelzijn, 2006-2014; Decreet houdende de organisatie van pleegzorg
2012 art.3). Perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg zijn niet rechtstreeks
toegankelijk en worden geïndiceerd via de intersectorale toegangspoort of via de
jeugdrechtbank.
Pleegkinderen kunnen in twee verschillende types van pleeggezinnen opgenomen
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worden. Netwerkgezinnen maken deel uit van het familiale of sociale netwerk van
het pleegkind, terwijl bij bestandsgezinnen op voorhand geen band bestaat tussen
(de familie van) het pleegkind en het pleeggezin (Decreet houdende de organisatie
van pleegzorg 2012, art. 2 punt 2 en 4).
Niet onbelangrijk is dat pleegzorg gecombineerd kan worden met andere
hulpverlening, bijvoorbeeld met het gemoduleerde aanbod binnen de sectoren
Jongerenwelzijn,
Algemeen
Welzijnswerk,
Centra
voor
Geestelijke
Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, Kind en Gezin en Crisishulp. Daarnaast wordt in
sommige pleegzorgsituaties ook samengewerkt met een ander aanbod van
hulpverlening vanuit de domeinen Welzijn, Gezondheid, Onderwijs, Financiën,
Justitie, Tewerkstelling of Huisvesting (Pleegzorg Vlaanderen, 2016, p. 28).

2. Wetenschappelijk onderzoek vanuit het pleegkindperspectief
Onderzoekers die het perspectief van pleegkinderen aan de oppervlakte brengen,
tonen aan dat de verhalen van pleegkinderen kunnen helpen om pleegzorg verder
te optimaliseren (zie onder meer Grietens, 2011). In Vlaanderen werd tot dusver
amper wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ervaringen en noden van
pleegkinderen, terwijl in het buitenland wel reeds een, zij het bescheiden, traditie
bestaat in het bevragen van pleegkinderen.
Grietens schetst in 'Kleine Stemmen, grote verhalen!?' (2011) een overzicht van
onderzoek waarin pleegkinderen worden bevraagd en gaat daarvoor terug in de
tijd tot 1924, wanneer Theis, als één van de pioniers, een honderdtal voormalige
pleegkinderen interviewde met betrekking tot hun ervaring als pleegkind in de
Verenigde Staten. In diezelfde periode volgden meerdere publicaties over het
leven van vroegere pleegkinderen in de V.S (Weinstein, 1960; Meier, 1966). In
deze eerste studies stond het kindperspectief echter niet centraal en werd het
eerder terloops bestudeerd. In de studies komen bovendien vooral expleegkinderen aan het woord, die als (jong)volwassene terugblikken op een
vroegere pleegzorgplaatsing. In andere studies waarbij het kindperspectief wél
centraal stond, werd doorgaans informatie 'over' pleegkinderen verzameld vanuit
secundaire bronnen zoal cliëntendossiers of interviews met hulpverleners en
pleegouders. Het is pas na de jaren '60 en mede onder invloed van de Conventie
van de Rechten van het Kind en de verhoogde aandacht voor inspraak van
kinderen in de samenleving, dat pleegkinderen langzaamaan echt een stem kregen
in onderzoek (Grietens, 2011). Voor een reële opmars van studies waarbij
pleegkinderen rechtstreeks door onderzoekers werden benaderd en bevraagd,
bleef het echter nog wachten tot het begin van de 21ste eeuw. Belangrijke factoren
die hiertoe hebben bijgedragen zijn het Kinderrechtenverdrag, de opkomst van
studies over de kindertijd binnen de sociologie en de toenemende aandacht voor
de betekenis van levensverhalen binnen onderzoek (zie bijvoorbeeld Bohlmeijer,
Mies, & Westerhof, 2007; Greene & Hogan, 2005). Dit gezegd zijnde, besluit
Grietens (2011) na zijn uitgebreide review, dat het perspectief van het pleegkind
in wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren dan wel een opmars heeft
gekend, maar nog steeds beperkt blijft en bijgevolg nog veel groeimarge heeft.
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Ondanks het feit dat het aantal studies vanuit pleegkindperspectief beperkt blijft,
staat het belang ervan buiten kijf dat pleegkinderen, samen met hun biologische
ouders en met hun pleegouders, dé protagonisten binnen pleegzorg zijn. Dat
maakt het niet alleen rechtvaardig maar ook logisch om hun stem te laten horen.
Bovendien zijn zij zelf soms de enigen die hun verhaal volledig kunnen vertellen,
aangezien stabiele en onvoorwaardelijke relaties doorheen hun kindertijd niet
altijd aanwezig zijn en enkel zij zicht hebben op heel hun historiek (Grietens,
2011). Ook Seita (2004) houdt een pleidooi om pleegkinderen als experts over
hun eigen situatie te betrekken in onderzoek omdat, zonder hun perspectief,
onderzoeksresultaten onvermijdelijk doordrongen blijven van gissingen,
veronderstellingen en clichés. Unrau (2006) stelt op zijn beurt dat pleegkinderen
als gemarginaliseerde, onmondige en onmachtige groep in onze samenleving het
allerobjectiefst zijn om pleegzorg te kunnen evalueren omdat ze in tegenstelling
tot hulpverleners, geen bijkomstige belangen of motieven te verdedigen hebben
en omdat ze de realiteit scherp want doorleefd kunnen waarnemen en bijgevolg
goede observators zijn van de betrokkenen die mee hun lot bepalen. Hwang & Lee
(2013) concluderen uit een bevraging van zowel pleegouders als pleegkinderen
bovendien dat het enkel luisteren naar de stem van pleegouders kan leiden tot
incorrecte informatie, vooral wanneer het subjectieve zaken zoals gedrag en
emoties betreft. Ook Ellingsen et al. (2012) tonen aan dat het bevragen van
volwassenen geen correct beeld schetst van de opinie van pleegkinderen.
Grietens (2011) leverde met 'Kleine stemmen, grote verhalen!?' een thematische
bespreking van onderzoek dat een stem geeft aan kinderen in langdurige
pleegzorg. Hij maakte een selectie van 68 studies, waarvan de oudste dateert van
1960 en de meest recente van 2011. Zijn review schetst een algemeen beeld van
wat pleegkinderen onderzoekers te vertellen hebben over pleegzorg. Grietens
concludeert, en dat bevestigt het belang van onderzoek vanuit het
pleegkindperspectief, dat de thema's die pleegkinderen aan de oppervlakte
brengen, in courant pleegzorgonderzoek vaak amper worden belicht (Grietens,
2011). Ook in de periode na Grietens' review, werd heel wat interessant
onderzoekswerk verricht naar de perceptie van pleegkinderen. Hierin komen
dezelfde, maar ook nieuwe thema's aan bod. In het vervolg van deze beknopte
literatuurschets, belichten we de thema's die in het actuele onderzoek centraal
staan. Deze thema's werden bepaald op basis van literatuuronderzoek, outcomes
van participatieve projecten met pleegkinderen in Vlaanderen en Nederland en
een focusgroep met pleegkinderen (Zie ook Werkpakket I: Onderzoeksthema's en
-vragen').
2.1. Enkele thema's belicht
Trajecten in de jeugdhulp
Een blik op administratieve data met betrekking tot de plaatsingsgeschiedenis van
pleegkinderen leert ons dat hun trajecten divers zijn. Cijfers wijzen uit dat slechts
41% van de pleegkinderen rechtstreeks van hun ouderlijk gezin in het huidige
pleeggezin terecht komen. 7% verbleef voorheen bij andere familieleden. 30% van
de pleegkinderen verbleef reeds eerder in een residentiële voorziening binnen de
jeugdhulpverlening (Bronselaer, Vandezande & Verreth, 2011).

80

Ook een plaatsing in een pleeggezin betekent niet noodzakelijk de
eindbestemming van een traject binnen de jeugdhulp. 12% van de pleegkinderen
uit de dataset van Bronselaer et al. (2011) verbleef reeds eerder in een ander
pleeggezin. Exploratief onderzoek naar het voortijdig afbreken van
pleegzorgplaatsingen in Vlaanderen komt tot uiteenlopende cijfers variërend van
een derde tot bijna 60% (Peeters, 2010; Vanderfaeillie, Van Holen & Coussens,
2007). Dat is problematisch aangezien onderzoek uitwijst dat voortijdig
afgebroken pleegzorgplaatsingen een sterk negatief effect hebben op
pleegkinderen en een belangrijke predictor zijn voor latere psychische- en
gedragsproblemen (Newton, Litrownik, Landsverk, 2000).
Ondanks de relatief hoge cijfers m.b.t. breakdown, blijkt uit verschillende studies
dat pleegkinderen over het algemeen tevreden zijn over hun plaatsing in een
pleeggezin (Fedoravicius, McMillen, McNelly, Narendorf & Robinson, 2011;
Grietens, 2011; Jones, 2015; Spiesschaert, 2003; Winters, 2007). Zo waren alle
bevraagde pleegkinderen in een onderzoek van Fedoravicius et al. (2011)
tevreden dat ze vanuit een residentiële voorziening naar een pleeggezin werden
overgeplaatst. Onderzoek van Jones (2015) bevestigt dat kinderen die in een
pleeggezin worden ondergebracht, doorgaans positief staan tegenover deze
beslissing en de plaatsing bovendien noodzakelijk en nuttig achten.
Dat neemt niet weg dat, vooral de beginperiode van een (over)plaatsing, zowel in
een voorziening als in een pleeggezin, gekenmerkt wordt door veel stress en
onzekerheid (Singer, Uzozie & Zeijlmans, 2012). Morgan (2010) stelde geplaatste
kinderen de vraag wat de plaatsing voor hen zou kunnen vergemakkelijken.
'Weten wat er juist gebeurt' werd door een overweldigend aantal respondenten als
antwoord gegeven. Meer dan de helft van de in deze studie bevraagde kinderen
wist namelijk niet waar ze heen werden gebracht toen ze op weg waren naar hun
voorziening of pleeggezin. Om te vermijden dat kinderen hun traject in de
jeugdhulp als traumatisch ervaren, hebben kinderen die (over)geplaatst worden,
er volgens de onderzoeker in de eerste plaats nood aan te weten waarom ze
geplaatst worden, wie heeft beslist dat de plaatsing nodig was, hoe lang de
plaatsing zal duren en wat er met hen zal gebeuren tijdens de periode van de
plaating.
Kinderen in een pleegzorgplaatsing hebben niet alleen weinig informatie over de
oorzaak en de gevolgen van hun plaatsing, ook de procedures binnen pleegzorg
zouden weinig transparant zijn. Wat pleegzorg juist is en/of hoe jeugdzorg wordt
georganiseerd, blijft voor veel pleegkinderen onduidelijk (Grietens, 2011). In
verschillende studies (Minnis & Walker, 2015; Schofield, Beek & Ward, 2012)
komt bijvoorbeeld aan het licht dat pleegkinderen niet altijd begrijpen waarom op
geregelde tijdstippen moet worden geëvalueerd of ze in hun pleeggezin kunnen
blijven, zelfs al heeft hun plaatsing een permanent karakter. Deze
'evaluatiemomenten' voelen voor hen als een inbreuk op het 'normale'
familieleven waar ze zich dankzij hun pleegzorgplaatsing in opgenomen voelen. In
hetzelfde onderzoek wordt ook het feit dat de ouderlijke beslissingsmacht niet
volledig bij de pleegouders ligt, ondanks de langdurigheid van de pleegzorg, niet
begrepen en als problematisch ervaren. Voorbeelden zoals het toestemming
moeten vragen voor een nieuwe haarsnit of om ergens te mogen logeren, worden
in dit kader aangehaald en betekenen opnieuw een confrontatie voor de
betreffende pleegkinderen met het feit dat ze geen 'gewone' kinderen zijn.
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Hoe het voelt een pleegkind te zijn en hoe daarmee om te gaan
Vanderfaeillie, Van Holen, Vanschoonlandt, de Mayer, Hendrickx en Martens
(2012) beschrijven in 'Op weg met pleegzorg' dat pleegkinderen, ten gevolge van
hun bewogen geschiedenis, een hoge prevalentie kennen van emotionele- en
gedragsproblemen. Zo tonen in Nederland en Vlaanderen 20% tot 47% van de
pleegkinderen ernstig probleemgedrag en heeft een aanzienlijk aantal
pleegkinderen een psychiatrische stoornis. Ook alumnipleegkinderen zouden veel
vaker dan gemiddeld te kampen hebben met psychische problemen en
psychiatrische stoornissen.
Hoe in voorbereiding van en tijdens de pleegzorgplaatsing wordt omgegaan met
emotionele problemen van pleegkinderen, en hoe ze daarbij worden ondersteund
en begeleid, heeft wellicht een impact op hun psychische gezondheid. In
onderzoek van Steenbakkers et al. (2016) bijvoorbeeld, geven enkele jongeren
aan dat ze in psychotherapie zijn en daar veel steun uit ervaren, vooral wanneer
ze er hun emoties beter leren uiten, wanneer het hen helpt om hun relatie tot
betekenisvolle personen in hun leven beter te begrijpen en wanneer het hen helpt
hun toekomstplannen duidelijker te krijgen.
In eerder onderzoek lezen we dat het leven in een pleeggezin gepaard gaat met
een complexe mix van soms tegenstrijdige emoties. Zowel positieve gevoelens van
bijvoorbeeld blijdschap en dankbaarheid, als moeilijke gevoelens zoals
bezorgdheid, boosheid, verdriet en machteloosheid worden gelinkt aan 'een
pleegkind zijn' (Grietens, 2011, Del Quest, Fullerton, Geenen & Powers, 2012).
In onderzoek van Singer, Uzozie en Zeijlmans (2012) lezen we dat vooral de
beginperiode van een pleegzorgplaatsing gepaard gaat met zeer heftige emoties.
De pleegkinderen die in dit onderzoek werden bevraagd, spreken vooral over
negatieve gevoelens van gemis, verwarring, spanning en angst. Nadat de eerste
periode voorbij is, blijven deze moeilijke gevoelens aanwezig, maar geven alle
respondenten daarnaast ook aan zich soms blij te voelen. Murphy en Jenkinson
(2012) focussen in hun onderzoek op gevoelens van gemis en verdriet, en tonen
aan dat deze gevoelens in het hele traject, vanaf de eerste plaatsing tot in de
volwassenheid van pleegkinderen, een grote impact uitoefenen. Deze gevoelens
zouden vaak mis begrepen of onvoldoende omkaderd en ondersteund worden
door hulpverleners.
Onderzoek van Steenbakkers, van der Steen & Grietens (2016) wijst uit dat niet
alle pleegkinderen weten hoe ze gevoelens kunnen uiten. Sommigen van hen
hebben dat bijvoorbeeld nooit geleerd. Zo vertellen volwassenen die vroeger
pleegkind zijn geweest, in onderzoek dat het omgaan met gevoelens vroeger een
van de grootste worstelingen voor hen betekende. Meer specifiek vertellen ze dat
ze vooral met volgende vraag worstelden: "Hoe kun je als pleegkind omgaan met
heftige emoties van verdriet, boosheid, verwarring of onzekerheid? Hoe kun je die
uiten of wegdrukken, zodat je geaccepteerd wordt en niet weggestuurd vanwege
onmogelijk gedrag?" (Singer et al., 2012, p. 14). In dit citaat wordt het dilemma
tussen het uiten en verbergen van gevoelens duidelijk, een thema dat ook in ander
onderzoek aan bod komt (Singer et al., 2012).
Meer dan de helft van de pleegkinderen die door Singer et al. (2012) werden
bevraagd, probeert emoties te verbergen, in plaats van erover te praten. Vooral in
het begin van een plaatsing zouden pleegkinderen het moeilijk vinden om hun
82

emoties te delen. Bovendien zouden ze soms bewust andere emoties tonen dan ze
voelen, bijvoorbeeld verdriet in plaats van boosheid, om zo hulp te krijgen of
getroost te worden. Bijna alle respondenten in het genoemde onderzoek
gebruiken op moeilijke momenten ook strategieën om zichzelf te troosten zoals
'leuke dingen doen'. Wanneer deze strategieën niet helpen, dan trekken ze zich
terug met hun verdriet of boosheid. De onderzoekers stellen dat deze kinderen
soms ongewild de controle over hun emoties verliezen omdat ze zoveel verborgen
houden en onderdrukken. Ook Steenbakkers et al. (2016) wijzen op het risico van
het onderdrukken van emoties en op het belang van het kunnen delen van
moeilijke ervaringen en gevoelens. Respondenten in dit onderzoek geven
namelijk verschillende voorbeelden van hoe het praten met hun pleegouders,
maar ook met therapeuten, vrienden en lotgenoten, hen helpt om beter om te gaan
met hun verhaal. In het onderzoek van Singer et al. (2012) zeggen pleegkinderen,
naast de reeds genoemde steunfiguren, met moeilijke gevoelens ook terecht te
kunnen bij hun pleegzorgbegeleider.
Ondanks de uitdagingen die een pleegzorgplaatsing op emotioneel vlak met zich
meebrengt voor pleegkinderen, vragen Singer et al. (2012) om pleegzorg niet
onnodig te problematiseren. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat pleegkinderen
voornamelijk positieve ervaringen en gevoelens hebben dankzij de plaatsing in
hun pleeggezin en dat heel wat pleegzorgplaatsingen succesvol verlopen en een
verbetering betekenen tegenover de vroegere situatie, ook op emotioneel vlak
(Grietens, 2011; Hass & Graydon, 2009; Sinclair, Baker, Wilson & Gibbes, 2005).
Familie
De familiebanden van pleegkinderen vormen wellicht het meest complexe thema
dat in pleegzorgonderzoek wordt aangeraakt. Familie is niet alleen een begrip dat
vele ladingen dekt, daarnaast zijn familiebanden ook sterk verbonden met andere
thema's, zoals de gevoelens, begeleidingsnoden en het toekomstperspectief van
pleegkinderen. De perceptie over en de relatie met hun familie is dan ook een
centraal thema in onderzoek naar de beleving van pleegkinderen (Ahmed;
Windsor & Scott, 2015; Ellingsen, Shemmings & Storksen, 2011, 2012; Grietens,
2011; Hedin, Höjer & Brunnberg, 2011a,b, 2012; Hedin, 2012).
In 'The concept of 'family' among Norwegian Adolescents in long-term foster care'
(Ellingsen et al., 2011) komen de onderzoekers tot de bevinding dat de meeste
pleegkinderen zich tegelijk verbonden kunnen voelen met zowel hun biologische
ouders als met hun pleegouders. Al voelen de meeste pleegkinderen zich zowel
met hun biologische als met hun pleegouders verbonden, toch geven de meesten
van hen aan op termijn niet terug te willen naar hun biologische familie. Algemeen
lijken de meeste pleegkinderen in een langdurige plaatsing goed aangepast en
opgenomen binnen hun pleegfamilie, en zien ze hun pleegfamilie zelfs als hun
eigen familie (Hedin, et al., 2012; Shofield et al., 2012). Pleegkinderen zouden zich
bovendien ongeveer in gelijke mate thuis voelen in netwerk- als in
bestandsgezinnen (Hedin, 2012).
Schofield et al. (2012) kwamen in onderzoek bij kinderen en pleegouders in
langdurige pleegzorg in Engeland tot de bevinding dat het geen evidentie is om
'deel te worden van een familie', zeker niet voor kinderen die reeds een bewogen
(plaatsings)geschiedenis achter de rug hebben. Deze onderzoekers beschrijven
dat het een proces is dat tijd kost en waarin de duidelijke 'aanvaarding' als een
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écht lid van de familie een sleutelfactor is. Een van de besluiten van deze studie is
dat succesvolle langdurige pleegzorg een blijvend en wederzijds engagement
inhoudt. In onderzoeken van zowel Hedin (2012) als van Ahmed et al. (2015)
wordt ingezoomd op factoren die bevorderlijk zijn voor het creëren van een
'thuisgevoel' binnen het pleeggezin. In beide onderzoeken wordt gesteld dat
'alledaagse familiale activiteiten' zoals samen eten, plezier maken en spelen, ertoe
bijdragen dat pleegkinderen zich opgenomen voelen.
'Familie' is een thema dat heel wat bezorgdheden met zich mee kan brengen voor
pleegkinderen. Niet alle pleegkinderen en -ouders slagen er namelijk in om een
blijvend wederzijds engagement op te nemen, wat resulteert in twijfels over de
oprechte liefde van de pleegfamilie, het missen van een thuisgevoel, enzovoort
(Grietens, 2011; Schofield et al., 2012). Maar bovenal zorgt het contact of het
gemis van contact met de familie van oorsprong voor veel verdriet. In onderzoek
van Morgan (2005) was het meest genoemde antwoord van pleegkinderen op de
vraag 'wat het meest vervelende is aan een pleegzorgplaatsing', dat door de
plaatsing banden met familie en vrienden werden verbroken of bemoeilijkt
(Morgan, 2005). Een derde van de respondenten in deze studie had geen contact
meer met zijn biologische ouders en twee derde had geen contact meer met
brussen. In ander onderzoek geven pleegkinderen aan dat niet enkel het contact
met ouders en brussen, maar ook het contact met andere familieleden en dichte
'familievrienden' door de plaatsing soms onder druk komen te staan. Deze
kinderen vinden het belangrijk dat begeleiders, in het maken van beslissingen
over de bezoekregeling, rekening houden met hun wensen m.b.t. wie ze willen
zien, hoe vaak ze hen willen zien en hoe bezoekmomenten worden ingevuld
(Morgan, 2009).
Pleegkinderen voelen zich soms 'verscheurd' tussen twee families (Grietens,
2011). Schofield et al. (2012) kwamen in deze context, op basis van een
kwalitatieve bevraging van pleegkinderen en -ouders, tot de bevinding dat het
'switchen' tussen de biologische- en de pleegfamilie vaak moeilijk is en dat de
aanpassing aan het leven in het pleeggezin er soms voor zorgt dat pleegkinderen
verder verwijderd raken van de manier waarop hun biologische ouder(s) in het
leven staan. Het vergt dan ook een grote flexibiliteit van hen om beide families te
blijven waarderen.
Andere sociale relaties
Hoe pleegkinderen door anderen worden bejegend en hoe het leven in een
pleeggezin de sociale relatie met anderen beïnvloedt, komt als een problematisch
thema uit de pleegzorgliteratuuur. Een van Grietens' (2011) bevindingen
hieromtrent is dat pleegkinderen het liefst als 'gewone' kinderen zouden worden
bejegend. Daartegenover staat dat ze zich in de realiteit vaak gestigmatiseerd en
onbegrepen voelen. Vele pleegkinderen hebben het gevoel dat maar weinig
mensen hen echt begrijpen en voelen zich daardoor alleen met hun verhaal.
Vanderfaeillie et al. (2012) beschrijven in 'Op weg met pleegzorg' m.b.t. de
outcomes van pleegzorg dat ook alumnipleegkinderen problemen rapporteren
met betrekking tot het delen van persoonlijke zaken binnen hun, vaak beperkte,
sociaal netwerk.
In het onderzoek van Steenbakkers et al. (2016) vertellen enkele pleegkinderen
dat hun leeftijdsgenoten doorgaans geen enkel idee hebben van wat pleegzorg
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juist inhoudt, en dat het vertellen van hun verhaal ervoor zorgt dat ze hen beter
verstaan en daardoor ook op een aangenamere manier met hen omgaan. Maar al
kan het praten over pleegzorg vooroordelen counteren, toch verzwijgen heel wat
kinderen in hetzelfde onderzoek, evenals in onderzoek van Brugman en Slagter
(2011) en van Sinclair et al. (2001) dat ze 'pleegkind zijn', of zijn ze in elk geval
zeer selectief in de afweging tegen wie ze hier wel/niet over spreken.
Pleegkinderen zijn soms bang voor negatieve reacties of vrezen dat ze anders
behandeld zullen worden wanneer mensen weten dat ze 'een pleegkind zijn'. Dat
blijkt bovendien niet onterecht: Day, Riebschleger, Dworsky, Damashek en
Fogarty (2012), Hedin et al. (2011), evanals Wilson en Conroy (1999) kwamen tot
de bevinding dat pleegkinderen op school vaak het slachtoffer zijn van pesterijen,
waarbij de pleegzorgplaatsing het voorwerp van spot is.
Ook in het jaarverslag van Pleegzorg Vlaanderen (2016b) lezen we dat er veel
misverstanden bestaan rond pleegzorg en dat pleegkinderen soms worden
geconfronteerd met vooroordelen. Zowel ouders als pleegkinderen vragen in die
context dat werk wordt gemaakt van een positieve beeldvorming in de media en
dat ook op scholen wordt gewerkt aan een betere kennis omtrent pleegzorg.
In de context van sociale relaties, kan het thema 'vriendschap' niet ontbreken.
Respondenten in het onderzoek van Steenbakkers et al. (2016) vertellen dat
vrienden erg belangrijk zijn als bron van steun maar ook om samen plezier te
maken, het verleden even achter zich te laten en een 'gewoon' kind te kunnen zijn.
Ook onderzoek van Burgess, Rossvoll, Wallace en Daniël (2010) toont aan dat
vrienden een belangrijke plek innemen in het leven van pleegkinderen.
Anderzijds vertellen verschillende pleegkinderen in onderzoek dat ze al heel wat
vrienden zijn verloren door opeenvolgende plaatsingen die telkens een verhuis en
een verandering van school met zich meebrachten (Morgan, 2005).
Lotgenotencontact is een belangrijke peiler binnen de werking van Pleegzorg
Vlaanderen en van de Pleegzorgdiensten. Decretaal is Pleegzorg Vlaanderen
belast met het faciliteren van 'steungroepen' van pleegkinderen (Pleegzorg
Vlaanderen, 2016b). Over het belang van lotgenotencontact voor pleegkinderen
vinden we amper onderzoek terug. Morgan (2005) kwam in een survey van 410
pleegkinderen tot de bevinding dat verschillende pleegzorgdiensten in de U.K.
bijeenkomsten van pleegkinderen organiseerden en dat hier bij verschillende
pleegkinderen animo voor bestond. Vooral het delen van ideeën werd als
motivatie voor deelname aangehaald. Onderzoek naar lotgenotencontact bij
adoptiekinderen brengt meerdere positieve 'effecten' aan het licht: een vierde van
de adoptiekinderen die in het kader van een ander onderzoek van Morgan (2006)
werden geïnterviewd, vertelden dat ze tijdens het adoptieproces contacten
hadden met andere adoptiekinderen. Degenen die hier steun aan hadden,
verduidelijkten dat ze zich door deze contacten minder alleen hadden gevoeld en
de gelegenheid hadden te praten met iemand die hun gevoelens begreep. Deze
argumenten doen vermoeden dat ook pleegkinderen baat kunnen hebben aan
lotgenotencontact, aangezien onderzoek uitwijst dat ook zij zich vaak alleen en
onbegrepen voelen met hun verhaal (Grietens, 2011).
Pleegkinderen op school
Vele pleegkinderen hebben een problematische geschiedenis en dat vertaalt zich
ook in schoolproblemen. Internationaal onderzoek wijst uit dat pleegkinderen
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significant lager scoren op vlak van schoolse prestaties dan kinderen uit de
doorsnee populatie (Altshuler, 1997; Fernandes, 2008). Ook de
onderwijsprestaties van alumnipleegkinderen zijn minder goed dan gemiddeld
(Buehler, Orme, Post & Patterson, 2000). Schoolproblemen kunnen resulteren in
mislukte schoolcarrières en zo ook de toekomstige professionele carrière
hypothekeren. Dit maakt de scholing tot een belangrijk thema. Toch blijft het
onderzoek dat hieromtrent het perspectief van pleegkinderen belicht, schaars
(Hedin et al., 2011).
Day et al. (2012) organiseerden forums waarin pleegkinderen hun noden m.b.t.
hun scholing konden kenbaar maken aan beleidsmakers. De 43 deelnemers
brachten acht thema's onder de aandacht: (1) het belang van stabiele contacten
met volwassenen die hen ondersteunen op schoolvlak, (2) het belang van
zorgzame en competente leerkrachten die zich bewust zijn van de uitdagingen
waar pleegkinderen mee te maken krijgen, (3) het belang van creatieve, flexibele
en gevoelige leerkrachten die rekening houden met hun individuele noden, (4) het
belang dat basisbehoeften vervuld zijn, als voorwaarde om op school te kunnen
functioneren, (5) de behoefte meer betrokken te worden bij naschoolse en extracurriculaire activiteiten, (6) de behoefte aan veiligheid, zowel op school (bv.
aandacht voor pesterijen) als thuis (bv. aandacht voor een onveilige context), (7)
toegankelijkheid van aangepaste psychologische ondersteuning, (8) aandacht
voor de overgang naar zelfstandigheid als randvoorwaarde om verder studeren
mogelijk te maken.
Del Quest et al. (2012) interviewden in het kader van hun onderzoek naar de
noden van pleegkinderen op vlak van scholing en op vlak van hun transitie naar
zelfstandigheid, maandelijks zeven jongeren, en dat over een periode van negen
maanden. Hun bevindingen zijn vergelijkbaar met deze van Day et al. (2012). Een
bijkomend aspect dat in deze studie naar voor komt, is de discrepantie tussen
enerzijds het belang dat pleegkinderen hechten aan hun scholing in het licht van
hun toekomst, en anderzijds hun onvermogen om de goede student te zijn die ze
zouden willen. Onderzoek van Ponciano (2013) bevestigt dat de meeste
pleegkinderen het behalen van een goed diploma als een belangrijke factor zien
voor een succesvolle toekomst, maar dat ze tegelijk vele moeilijkheden
rapporteren (afwezigheden, vaak veranderen van school door (her)plaatsing,
zittenblijven) die dit in de weg staan.
Hedin et al. (2011) komen net als de reeds aangehaalde onderzoekers tot de
bevinding dat pleegkinderen met vele uitdagingen worden geconfronteerd op vlak
van hun schoolcarrières. In een kwalitatief onderzoek bij zeventien
pleegkinderen, vertelden tien van hen over ernstige moeilijkheden voorafgaand
en in de beginperiode van hun pleegzorgplaatsing. De problemen waarover ze
vertelden betreffen lange periodes van afwezigheid, problemen met klasgenoten,
zittenblijven en gedragsproblemen. Het doel van het onderzoek was om na te gaan
welke factoren hun schoolse functioneren beïnvloeden. Een opvallende bevinding
van de onderzoekers is dat de pleegzorgplaatsing voor de meeste respondenten
een positieve impact had op hun houding ten aanzien van de school en op hun
schoolse prestaties. Veranderingen hadden te maken met het inzien van het
belang van school, dagelijkse routines die bevorderlijk zijn voor het presteren op
school en de betrokkenheid en steun van familie, vrienden en leerkrachten. De
studie toont aan dat routines zoals samen huiswerk maken en praten over de
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schooldag, belangrijke rituelen kunnen worden die niet alleen het schoolse
presteren, maar ook de band tussen het pleegkind en het pleeggezin versterken.
Op die manier bestaat er een verband tussen enerzijds interacties binnen het
pleeggezin en anderzijds de school.
Ook Minty (1999) komt tot het besluit dat een pleegzorgplaatsing
schoolproblemen positief kan beïnvloeden. Al worden in het betreffende
onderzoek de schoolproblemen niet helemaal weggewerkt, toch worden ze
gedurende de plaatsing gedeeltelijk ingehaald. Vanderfaeillie et al. (2012)
tenslotte, vinden in onderzoek aanwijzingen dat pleegzorgplaatsingen ook het
spijbelgedrag en het aantal schorsingen positief beïnvloeden.
Participatie
Participatie is een containerbegrip dat vele ladingen dekt. In de memorie van
toelichting bij het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de
jeugdhulpverlening (2005), wordt participatie breed omschreven als ‘mee weten,
mee denken, mee beslissen, mee uitvoeren en mee evalueren’. In deze omschrijving
is participatie een cyclisch proces dat jeugdhulpverleners en jongeren samen
doorlopen.
Aan participatie binnen de jeugdhulpverlening wordt het afgelopen decennium
niet alleen in de regelgeving en in de hulpverleningspraktijk veel aandacht
besteed, ook in onderzoek is het een terugkerend thema. Vaak wordt in deze
context een tekort aan participatie aangekaart. Grietens (2011) besluit op basis
van zijn literatuur-review dat hier nog heel wat uitdagingen liggen. Pleegkinderen
zouden maar weinig geïnformeerd zijn over voor hen belangrijke zaken. Ook
zouden ze geregeld het gevoel hebben dat hun mening er niet toe doet, 'dat
niemand naar hen luistert'. Ook in recenter onderzoek komt men tot de bevinding
dat pleegkinderen meer inspraak willen in voor hen belangrijke beslissingen en
dat 'mee weten' een belangrijke voorwaarde is om 'mee te kunnen praten' (Del
Quest et al., 2012; Ellingsen & Shemmings, 2011; Hedin et al., 2011; Minnis &
Walker, 2012; Pölkki , Vornanen, Pursiainen & Riikonen, 2012).
Uit de literatuurreview van Minnis en Walker (2012) blijkt dat er meer nood is
aan correcte informatie op het juiste ogenblik, meer bepaald op het moment
wanneer pleegkinderen hun hulpverleningstraject starten, bij een overplaatsing
en wanneer ze de pleegzorg verlaten. Pleegkinderen zouden daarnaast ook op
zoek zijn naar waarachtige informatie over de oorzaak van de plaatsing (Pölkki et
al., 2012). Een gebrek aan correcte informatie zou een belangrijke negatieve
impact hebben op het emotionele welzijn van pleegkinderen (Minnis & Walker,
2012).
Naast de nood aan informatie vinden we in onderzoek ook een nood aan meer
inspraak van pleegkinderen binnen hun hulpverleningstraject. Wanneer
pleegkinderen als gesprekspartners worden erkend en betrokken, ervaren ze dat
hun gevoelens en opinies ertoe doen, ook als niet aan al hun wensen gehoor kan
worden gegeven (Hedin et al., 2011; Minnis & Walker, 2012; Pölkki et al., 2012;
Singer et al., 2012). En al staat de plaatsing in een pleeggezin voor vele
pleegkinderen gelijk aan meer participatiekansen dan voorheen, toch is inspraak
niet evident. Onderzoek van Morgan (2009) brengt aan het licht dat pleegkinderen
in het Verenigd Koninkrijk niet altijd het gevoel hebben dat voldoende rekening
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met hen wordt gehouden bij beslissingen over de bezoekregeling, en dat
begeleiders niet altijd gevolg geven aan hun vragen met betrekking tot (het
welzijn van) hun biologische familie. Pölkki et al. (2012) beklemtonen verder dat
inspraak niet 'zomaar ' ontstaat en voor verschillende pleegkinderen een hoge
drempel heeft. Sommige pleegkinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hun
mening uit te drukken, vooral bij nieuwe begeleiders waar ze nog geen
vertrouwensband mee hebben opgebouwd en ook de loyaliteit naar hun ouders
zou hen er soms van weerhouden hun mening en hun noden met hun begeleider
te delen. In overleg met volwassenen voelen pleegkinderen zich bovendien soms
klein en machteloos en durven ze niet altijd opkomen voor zichtzelf.
Participatie heeft ook te maken met het kennen van je rechten en het weten
waarheen wanneer je het niet eens bent met een beslissing. Minnis en Walker
(2012) tonen in hun review van onderzoek m.b.t. pleegzorg en adoptie in het
Verenigd Koninkrijk aan dat pleegkinderen niet altijd op de hoogte zijn van hun
rechten en bijvoorbeeld niet weten waar ze terecht kunnen wanneer beslissingen
worden genomen die, in hun perceptie, tegen hun belangen ingaan. Ook in het
jaarverslag van Pleegzorg Vlaanderen blijkt dat klachtenprocedures door
pleegkinderen te weinig gekend zijn. Pleegkinderen en hun ouders vragen in dit
kader meer duidelijkheid over hun rechten en plichten (Pleegzorg Vlaanderen,
2016b).
Binnen het nieuwe pleegzorgdecreet (2012) gaat veel aandacht naar
cliëntparticipatie, niet alleen binnen de individuele hulpverleningstrajecten, maar
ook op niveau van het functioneren van de diensten. In de loop van 2015 werd in
deze context door de pleegzorgdiensten en in samenwerking met Pleegzorg
Vlaanderen gestart met het opzetten van ontmoetingsgroepen voor elke
doelgroep, waaronder pleegjongeren (Pleegzorg Vlaanderen, 2016b). In het
Verenigd Koninkrijk bestaan dergelijke participatiegroepen al langer. Morgan
(2005) komt op basis van een survey van 410 pleegkinderen tot de bevinding dat
één op tien van de bevraagde pleegkinderen deelnam aan dit soort van
bijeenkomsten en dat, al was het enthousiasme over deze bijeenkomsten zeker
niet veralgemeenbaar, toch een aanzienlijk aantal pleegkinderen graag de
mogelijkheid zou krijgen om hier in de toekomst (verder) aan deel te nemen.
Begeleiding en ondersteuning
In onderzoek wordt veelvuldig gewezen op het belang van een goede
voorbereiding van iedere plaatsing en op voldoende informatie en transparantie
betreffende de begeleiding (Grietens, 2011). Pleegkinderen die in het onderzoek
van Schofield et al. (2012) werden bevraagd, benadrukken dat een aantal zaken
het 'wenproces' in een pleeggezin kunnen vergemakkelijken. Ze geven
voorbeelden van het ontvangen van duidelijke informatie over het pleeggezin, het
uitwisselen van foto's, de mogelijkheid om kennis te maken en bijvoorbeeld al een
aantal keer te overnachten in het gezin alvorens permanent te verhuizen. Minnis
& Walker (2012) beschrijven in hun literatuur review dat pleegkinderen in de
beginperiode van hun plaatsing ook verwachten dat de pleegzorgbegeleider
beschikbaar is, frequent op bezoek komt en zich zelfs wat 'wantrouwig' opstelt,
tot hij zich ervan heeft verzekerd dat de plaatsing een goede zaak is en goed
verloopt.
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De band met de pleegzorgbegeleider wordt door meerdere onderzoekers als een
cruciale factor in de begeleiding beschouwd. Oprechtheid en betrokkenheid
worden hier als belangrijke eigenschappen naar voor geschoven (Del Quest et al.,
2012; Pölkki et al., 2012). In onderzoek van McLeod (2006) wordt het belang van
vertrouwen in de band met de begeleider benadrukt. Minnis & Walker (2012)
vullen dit aan door te wijzen op het belang dat pleegkinderen eraan hechten ook
vertrouwelijk en dus apart van hun pleegouders, met hun begeleider te kunnen
praten. In deze studie geven respondenten aan dat een ideale relatie met de
begeleider gekenmerkt is door een combinatie van vriendelijkheid met het bieden
van emotionele en praktische ondersteuning. Minnis en Walker (2012) stellen
vast dat het grote personeelsverloop bij pleegzorgbegeleiders het vaak moeilijk
maakt om een duurzame band op te bouwen.
In onderzoek van Morgan (2005) beantwoordden pleegkinderen de vraag naar
'wat het beste is dat hun begeleider voor hen doet', met het antwoord 'luisteren
en praten'. McLeod (2006) vult aan dat pleegkinderen daarnaast ook verwachten
dat begeleiders vervolgens aan de slag gaan met hetgeen werd besproken en dat
ze concrete oplossingen zoeken voor problemen. Oliver (2010) komt tot de
bevinding dat kinderen van hun begeleider een flexibele ondersteuning
verwachten die is aangepast aan hun individuele noden en waarin voldoende
plaats is voor inspraak. Een aandachtspunt dat in het onderzoek van Minnis en
Walker (2012) aan bod komt, is dat pleegkinderen niet altijd spontaan zullen
aangeven welke ondersteuning ze nodig hebben of verwachten. De onderzoekers
concluderen in deze context dat pleegzorgbegeleiders aandachtig moeten zijn
voor signalen en niet enkel mogen voortgaan op hetgeen het pleegkind hen vertelt.
Grietens (2011) stelt op basis van een uitgebreide literatuur-analyse dat
pleegkinderen ook 'bijzondere noden' ervaren, die een meer gespecialiseerde
hulpverlening vereisen dan de pleegzorgbegeleider kan bieden. Onderzoek wijst
uit dat pleegkinderen drie tot vier keer meer dan de algemene populatie te maken
krijgen met geïnternaliseerde of geëxternaliseerde problemen (Clausen,
Landsverk, Ganger, Chadwick., Litrownik, 1998), en ook het verdere leven blijft bij
vele alumini-pleegkinderen gekenmerkt door een diversiteit aan problemen
(Goemans, van Geel & Vedder, 2015). Deze bevindingen zijn volgens Goemans et
al. (2015) belangrijke argumenten om professionele en gespecialiseerde
ondersteuning te integreren in de reguliere pleegzorgbegeleiding.
Blik op de toekomst
De toekomst is per definitie en voor iedereen een onzekere factor. Voor
pleegkinderen, die soms twijfelen over het perspectief van hun plaatsing en/of
angst hebben dat ze er later helemaal alleen voor zullen staan, is de toekomst
vaker dan voor anderen ook een bron van stress (Grietens, 2011). Onderzoek naar
de outcomes van pleegzorg tonen aan dat die stress niet geheel onterecht is:
voormalige pleegkinderen worden in hun latere leven vaker dan de doorsnee
populatie geconfronteerd met problemen op verschillende levensdomeinen
(Vanderfaeillie et al., 2012).
Del Quest et al. (2012) interviewden zeven pleegkinderen tussen vijftien en
achttien jaar, onder meer over hun bezorgdheden voor de toekomst. Enkele van
deze pleegkinderen hadden al vanaf jonge leeftijd duidelijke plannen voor hun
toekomst, terwijl anderen angstvallig vermeden om vooruit te kijken.
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Verschillende respondenten worstelden, met hun zelfstandigheid in het
vooruitzicht, met de vraag hoe ze later het contact met hun biologische familie
vorm zouden geven. Verder deelden de jongeren de frustratie over weinig
competenties te beschikken om zelf keuzes te maken en voelden ze zich hierin erg
afhankelijk van hun pleegouders.
In onderzoek van Morgan en Lindsey (2006), formuleerden jongeren uit zowel
pleeggezinnen als uit voorzieningen een aantal wensen die betrekking hebben op
het verlaten van de zorg: (1) inspraak in het moment waarop ze de zorg verlaten,
(2) de mogelijkheid om op hun stappen terug te keren wanneer het hen niet
meteen lukt om op eigen benen te staan, (3) dat alle jongeren van dezelfde
voordelen, premies, ... kunnen genieten wanneer ze de jeugdhulp verlaten, (4) dat
ze, op het moment ze de zorg verlaten, alle nodige informatie meekrijgen over hun
verleden, hun familie en henzelf, (5) de zorg pas verlaten wanneer daar vooraf een
goed plan voor is opgemaakt, (6) duidelijke informatie over waar ze terecht
kunnen voor ondersteuning, (7) garanties op een waardige huisvesting, (8)
starten met een financiële reserve.
In het jaarverslag van Pleegzorg Vlaanderen (2016) vragen pleegkinderen dat
pleegzorg op vrijwillige basis kan worden verlengd tot vijfentwintig jaar, een
leeftijd die het mogelijk maakt om een diploma te behalen alvorens het gezin te
verlaten, wat bij de huidige grens van eenentwintig jaar vaak niet lukt. Daarnaast
vragen pleegkinderen die hun gezin verlaten een financieel duwtje in de rug zodat
het zelfstandig leven ook voor jongeren uit minder welgestelde pleeggezinnen kan
starten zonder financiële zorgen.
Continuïteit van de zorg is een belangrijke factor in onderzoek naar het
toekomstperspectief van pleegkinderen. Schofield et al. (2012) interviewden
twintig pleegkinderen in langdurige pleegzorg in Engeland. Deze kinderen waren
ervan op de hoogte dat hun pleegzorgplaatsing officieel zou eindigen bij
meerderjarigheid. Tijdens de interviews viel echter op dat het engagement van
hun pleegouders doorgaans verder reikte en dat deze pleegkinderen meestal zo
lang ze zelf wensten in het pleeggezin konden blijven. Dat bevestigde voor hen dat
ze echt bij de familie hoorden, wat ertoe bijdroeg dat ze met een gerust gemoed
naar hun toekomst, en alles wat ze daarmee associeerden, konden vooruitblikken.
Onderzoek waarin het toekomstperspectief van pleegkinderen wordt belicht,
brengt gelukkig niet enkel angst en onzekerheid aan de oppervlakte. Daarnaast
toont het aan dat vele pleegkinderen hoopvol en positief naar hun toekomst
kijken. In onderzoek van Hudson (2013) vertelden pleegkinderen tijdens diverse
focusgroepen goed te beseffen dat door anderen vaak negatief wordt gedacht over
hun kansen te 'slagen in het leven'. Zelf waren ze echter gedecideerd het tegendeel
te bewijzen en iets te maken van hun leven. Allemaal wilden ze een mooie
toekomst voor hun kinderen en verlangden ze naar 'the good life', wat voor hen
zoveel betekende als een goede thuis, een goede job, en een mooie auto.
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3. Over het onderzoek
3.1 Participanten en rekruteringsprocedure
In onderhavig onderzoek werden met een aselecte gestratificeerde steekproef
(proportional strafied sampling) pleegkinderen geworven die aan een
combinatie van welomschreven kenmerken voldoen: Nederlandstalige
pleegkinderen van 12 tot 18 jaar uit perspectiefbiedende pleegzorg die op het
moment van de bevraging minstens zes maanden in het pleeggezin verbleven.
Kinderen met een beperking werden uitgesloten.
Tegelijkertijd werd een evenwichtige verdeling van een aantal belangrijke
pleegkindkenmerken
zoals
geslacht,
aard
van
de
plaatsing
(vrijwillige/gerechtelijke
plaatsing),
aard
van
pleeggezin
(netwerk/bestandspleeggezin), plaatsingsgeschiedenis (aantal kinderen
met/zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis) en geografische spreiding,
beoogd (zie voor meer details werkpakket III).
De wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat
niet toe om pleegkinderen rechtstreeks te contacteren. De rekrutering van
respondenten gebeurde dan ook door hun pleegzorgbegeleider. Daartoe werd
nauw samengewerkt met zes verschillende pleegzorgteams (één in iedere regio
en twee in de regio Vlaams-Brabant/Brussel).
Om te vermijden dat pleegzorgbegeleiders bepaalde jongeren gericht zouden
aanspreken (bijvoorbeeld de meest mondige jongeren, de jongeren waarvan ze
vermoeden dat ze interesse hebben in het onderzoek, de jongeren waarmee ze een
goede band hebben, ...), stelden we een duidelijke procedure voorop:
-

-

-

-

-

-

-

Ieder team kreeg een lijst van vijf of zes van de tweeëndertig gezochte
profielen toegewezen;
Vervolgens diende in het plaatsingsbestand te worden opgezocht welke
jongeren aan deze profielen voldeden;
Van cliënten die aan de criteria beantwoordden, werden lijsten opgemaakt,
in alfabetische volgorde;
Deze jongeren en hun pleegouders werden in alfabetische volgorde
gecontacteerd en uitgenodigd voor deelname aan de bevraging;
Bij toestemming werden de contactgegevens aan de onderzoeker bezorgd.
Zodra het interview was afgenomen, werd dit profiel geschrapt.
Bij weigering werd de tweede jongere (en diens pleegouders) die aan het
omschreven profiel voldeed (alfabetisch) gecontacteerd.
Deze procedure werd herhaald tot alle vijf of zes profielen in alle teams
waren ingevuld.

Aangezien verschillende profielen moeilijk ingevuld raakten, werd na verloop van
tijd besloten om ook andere pleegzorgteams bij de werving te betrekken en naar
bepaalde profielen vanuit alle regio's op zoek te gaan.
De onderzoeker nam contact op met de gezinnen die interesse toonden voor
deelname en bezorgde hen indien gevraagd bijkomende informatie. Vervolgens
werd een afspraak gemaakt op een moment en plaats naar keuze van het
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pleeggezin. Voorafgaand aan het interview, werd samen een informed consent
overlopen en vervolgens ondertekend door zowel pleegouder als pleegkind. (Voor
meer informatie zie Werkpakket III: 'Beschrijving en motivering van de
onderzoekspopulatie'.)
Uiteindelijk werden met de inzet van vele pleegzorgbegeleiders zevenentwintig
van de oorspronkelijk geplande tweeëndertig pleegkinderen geïncludeerd.
Volgende tabel illustreert de variatie binnen de steekproef:
Tabel 92: Overzicht van de respondenten

Kenmerken

Aantal

Geslacht
Man

13

Vrouw

14

Gerechtelijk

14

Vrijwillig

13

Aard van de plaatsing

Aard van het pleeggezin
Netwerk

13

Bestand

14

Leeftijd waarop in het pleeggezin geplaatst
Voor zes jaar

15

Na zes jaar

12

Plaatsingsgeschiedenis
Eerste plaatsing

12

Voorgaande plaatsing(en)

15

Ondanks de ontbrekende profielen is de uiteindelijke steekproef evenwichtig
samengesteld.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is veertien jaar. De jongste
respondent was op het ogenblik van de bevraging elf jaar24, de oudste achttien.
De verhouding man/vrouw is in de steekproef nagenoeg gelijk verdeeld.
Wat betreft de aard van de plaatsing zien we een gelijk aantal jongeren die via
gerechtelijke weg werden geplaatst als jongeren in een zogenaamd 'vrijwillige'
plaatsing.
Ook het aantal pleegkinderen in een bestands- en in een netwerkgezin is
evenwichtig vertegenwoordigd in de steekproef.
Wat betreft de leeftijd waarop men in het pleeggezin werd geplaatst is er een
kleine oververtegenwoordiging van jongeren die voor zesjarige leeftijd in het

24

De respondent zou een maand later twaalf worden.
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pleeggezin zijn geplaatst. De periode van verblijf in het pleeggezin, varieert tussen
een jaar en zestien jaar, met een gemiddelde van acht jaar.25
Met betrekking tot de plaatsingsgeschiedenis zien we een kleine
oververtegenwoordiging van jongeren met een eerdere plaatsingsgeschiedenis
Het aantal eerdere residentiële plaatsingen varieert tussen één en vijf, met een
gemiddelde van 2,5. Hierbij dient vermeld dat niet alle jongeren zich exact
herinneren in hoeveel verschillende voorzieningen ze reeds verbleven. Vier van
de jongeren met een plaatsingsgeschiedenis verbleven eerder in een pleeggezin,
waarvan één in meerdere tijdelijke pleeggezinnen heeft verbleven. Drie van de
jongeren die reeds in een ander pleeggezin waren geplaatst, verbleven in het
verleden eveneens in een of meerdere residentiële voorzieningen.
3.2 Dataverzameling
In dit kwalitatieve onderzoek naar de beleving van de pleegzorgplaatsing door
pleegkinderen werd gebruik gemaakt van semigestructureerde individuele
interviews als belangrijkste bron voor de data-verzameling. Verschillende
(creatieve) technieken en materialen werden aangewend om pleegkinderen te
ondersteunen bij het vertellen van hun verhaal. Voorbeelden hiervan zijn een fotoopdracht, het werken met emotie-kaartjes en het visueel voorstellen van de
onderzoeksthema's. Voor een verdere argumentatie van deze keuzes verwijzen
we naar Werkpakket II: 'Beschrijving en motivering van de onderzoeksmethode(s)'.
De meeste interviews werden bij de respondenten thuis afgenomen op een
moment naar keuze van het pleeggezin/pleegkind. De lengte van de interviews
varieerde tussen 45 minuten en 94 minuten, met een gemiddelde tijdsduur van 71
minuten.
Van ieder interview werd een inhoudelijke samenvatting opgemaakt, die per mail
aan de respondent werd bezorgd. Twee keer werd de samenvatting per post
bezorgd aangezien de betreffende pleegkinderen niet over een mailadres
beschikten. Respondenten werd gevraagd om het verslag na te lezen en binnen
een bepaalde termijn hun eventuele verbeteringen of aanvullingen te
communiceren. Slechts drie jongeren gaven feedback. Alle drie vonden ze het
verslag m.b.t. hun interview correct en volledig.
3.3 Bevraagde thema’s
De jongeren werden bevraagd over negen thema’s: (1) Het traject in de jeugdhulp
(2) Gevoelens en copingstrategieën, (3) Familie, (4) De relatie met en de
bejegening door anderen, (5) Pleegkinderen op school, (6) Participatie (7)
Begeleiding en ondersteuning, (8) Financiële aspecten verbonden met pleegzorg
en (9) Toekomstperspectief.

N= 26, aangezien 1 van de respondenten niet exact weet hoe lang hij reeds in het
pleeggezin verblijft.
25
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Deze thema's werden bepaald vanuit verschillende bronnen: een review van
wetenschappelijke literatuur waarin pleegkinderen werden bevraagd (Grietens,
2011), een actuele review van onderzoek waarin pleegkinderen werden bevraagd
(periode 2011-2016), outcomes van vier participatieve projecten met
pleegkinderen in België en Nederland en een focusgroep met pleegkinderen. Voor
meer informatie over de selectie van deze thema’s verwijzen we naar werkpakket
I: 'Onderzoeksthema's en -vragen'.
3.4 Analyse
De onderzoeksdata werden geanalyseerd via een 'thematische analyse', een
methode die frequent wordt gebruikt in kwalitatief onderzoek en die uitgebreid
wordt omschreven door Braun en Clarke (2006).
Als basis voor de analyse werden de interviews woordelijk getranscribeerd.
Tijdens het proces van coderen en categoriseren, maakten we gebruik van NVivo,
een softwarepakket voor kwalitatieve data-analyse.
Het analyseproces vertrok vanuit de negen vooraf bepaalde thema's, maar
resulteerde in een set van acht thema's 26, waaronder verschillende subthema's
werden ondergebracht. Het zijn deze acht thema's die in de resultaten worden
besproken. Meer informatie over het analyse-proces is terug te vinden in
Werkpakket IV: 'Analyse van de onderzoeksgegevens'.
3.5 Kwaliteitscriteria
Net als in kwantitatief onderzoek, gelden ook in kwalitatief onderzoek bepaalde
kwaliteitscriteria. Binnen het actuele onderzoek schenken we, doorheen de
verschillende onderzoeksfasen, aandacht aan:
-

de positionering van het onderzoek binnen eerder onderzoek,

-

de wetenschappelijke opbouw van redeneringen,

-

een systematische interpretatie en analyse van de data,

-

het nut van het onderzoek,

-

de sociale relevantie en de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de
resultaten.

Daarnaast gaat aandacht naar de validiteit en de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Dat gebeurt door:
-

een
duidelijke
omschrijving
onderzoeksmethodes,

en

argumentering

-

betrokkenheid van informanten en participanten,

-

peer debriefing en peer examination,

-

een gedetailleerde en systematische data-analyse,

-

de inzet van getrainde onderzoekers,

van

de

Het thema 'financiële aspecten' bleek bij het coderen van de onderzoeksdata minder
belangrijk dan op basis van Werkpakket I werd vermoed. Dit thema werd uiteindelijk als
subthema ondergebracht bij de thema's 'toekomstperspectief' en 'familie'.
26
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-

het gebruik van gespecialiseerde software (NVivo),
een transparante en gedetailleerde rapportering over de context van het
onderzoek, over de gehanteerde methoden en over het onderzoeksverloop.

Voor meer informatie zie werkpakket V: Methodologische kwaliteitscriteria.
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II. Onderzoeksresultaten
1. Pleegkinderen over hun traject binnen de jeugdhulp
In dit eerste deel vertrekken we vanuit een korte schets van de diversiteit aan
trajecten van de bevraagde pleegkinderen. Daarna bespreken we hoe deze
respondenten hun eerdere plaatsingen hebben ervaren. Vervolgens belichten we
hun ervaring met structuren, procedures en instanties op hun traject in de
jeugdhulp. Tot slot gaan we na hoe ze hun huidige pleegzorgplaatsing evalueren.
1.1 Een grote diversiteit aan trajecten
1.1.1. Een overzicht
Vijftien van de zevenentwintig bevraagde jongeren hebben volgens hun
cliëntendossier een 'eerdere plaatsingsgeschiedenis'. Zij verbleven met andere
woorden, vooraleer ze in hun huidige pleeggezin zijn terecht gekomen, in een of
meerdere residentiële voorzieningen binnen de jeugdhulpverlening en/of in een
of meerdere andere pleeggezinnen.
De vaak jonge leeftijd ten tijde van vorige plaatsingen, maakt dat niet alle
respondenten tijdens de interviews hun volledige traject konden reconstrueren.
Volgend overzicht is bijgevolg wellicht niet helemaal volledig/correct en heeft
enkel tot doel de diversiteit aan trajecten zoals ze door de geïnterviewde
pleegkinderen werden omschreven, te illustreren.
Tabel 103: Een diversiteit aan trajecten

Trajecten
Annelies is op zesjarige leeftijd in een residentiële voorziening geplaatst en werd, na een
verblijf van een viertal maanden in het huidige pleeggezin opgenomen.
Michael woonde tot achtjarige leeftijd bij zijn biologische ouders. Vlak na zijn geboorte
verbleef hij lange tijd in een ziekenhuis. Toen hij nog bij zijn ouders woonde, werd hij
geregeld voor korte periodes opgevangen door zijn huidige pleegouders. Op achtjarige
leeftijd werd hij in een voorziening geplaatst. Er zouden nog een viertal andere
voorzieningen volgen. Vanuit zijn laatste voorziening, hij was toen ongeveer twaalf, is hij
een tijdje terug bij zijn vader gaan wonen, maar na korte tijd werd hij opnieuw in de
voorziening geplaatst. Sinds hij veertien is, verblijft Michael 'permanent' in zijn huidige
pleeggezin.
Jordi is kort na zijn geboorte in een voorziening ondergebracht. Op zesjarige leeftijd werd
hij opgenomen in zijn huidige pleeggezin.
Shana woonde bij haar ouders tot ze ongeveer twee jaar oud was. Nadien werd ze voor
twee jaar in een voorziening ondergebracht. Op vierjarige leeftijd kon ze in het pleeggezin
terecht waar ze vandaag nog steeds verblijft.
Arne werd op tweejarige leeftijd in een voorziening geplaatst en kon van daaruit
nagenoeg meteen naar het huidige pleeggezin.
Benny vertelt dat hij vanaf zijn geboorte korte tijd in een ziekenhuis verbleef en daarna in
het huidige pleeggezin werd opgenomen. Deze 'opvang' werd echter pas officieel een
pleeggezinplaatsing toen hij al dertien jaar was. Op zesjarige leeftijd ging Benny een tijdje
terug bij zijn vader wonen, waarna hij een korte periode in een residentiële voorziening
werd geplaatst.
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Fiona heeft geen herinneringen aan een eerdere plaatsing. Ze weet wel nog dat ze 'toen
ze vier maanden of één jaar oud was' in het huidige pleeggezin werd opgenomen.
Diego verbleef na zijn geboorte korte tijd in een ziekenhuis, waarna hij in een residentiële
voorziening werd geplaatst. Toen hij ongeveer twee jaar oud was, kon hij terecht in het
huidige pleeggezin.
Jeanne woonde tot ze zeven jaar was bij haar biologische ouders. Nadien is ze voor een
korte periode in een residentiële voorziening geplaatst. Daarna volgden drie korte
plaatsingen in verschillende tijdelijke pleeggezinnen, waarna ze op achtjarige leeftijd in
het huidige pleeggezin terecht kon.
Cléo werd kort na haar geboorte in een voorziening opgenomen. Nadien woonde ze een
tijdje bij een tante, gevolgd door een periode bij haar opa. Vervolgens woonde Cléo een
tijd terug bij haar biologische ouders, om vanaf haar zeven jaar oud tot vandaag in het
huidige pleeggezin te zijn opgenomen.
Davy verbleef vanaf hij drie was is een pleeggezin. Van daaruit is hij even terug bij zijn
vader gaan wonen, waarna hij voor korte tijd in een voorziening werd geplaatst. Van
daaruit kon hij opnieuw terecht in hetzelfde pleeggezin als voordien. Toen Davy dertien
jaar was, is hij van zijn vorige pleeggezin naar het huidige pleeggezin overgeplaatst.
Yves heeft geen enkele herinnering aan vorige plaatsingen. Het enige dat hij met
betrekking tot zijn traject weet te vertellen, is dat hij op tweeënhalfjarige leeftijd in het
huidige gezin werd geplaatst.
Larissa woonde tot ze vier jaar was bij haar ouders. Daarna werd ze een tijdje in een
ziekenhuis opgenomen en vervolgens voor een maand opgevangen in een tijdelijk
pleeggezin, waarna ze in haar huidige pleeggezin terecht kon.
Imke woonde bij haar ouders tot ze acht jaar was. Daarna werd ze voor een periode van
ongeveer twee jaar in een voorziening geplaatst. Vervolgens werd ze overgeplaatst naar
een pleeggezin waar ze een jaar verbleef. Nadien werd ze opnieuw in een (andere)
voorziening geplaatst. Toen Imke elf was, werd ze opgevangen in het huidige pleeggezin.
Bilal is kort na zijn geboorte in een voorziening geplaatst. Hij woont sinds driejarige
leeftijd in het pleeggezin.

Zoals uit het overzicht blijkt, zijn de trajecten vaak 'grillig'. Zo konden drie
jongeren gedurende een korte periode terug bij hun biologische ouder(s) terecht,
waarna ze echter opnieuw in een voorziening of pleeggezin werden
ondergebracht. Enkele respondenten werden, naast plaatsingen binnen de
jeugdhulpverlening, ook (een) periode(s) opgevangen door bijvoorbeeld
familieleden of door andere volwassenen uit hun netwerk. Vier jongeren spreken
verder over een tijdelijke opname in een ziekenhuis op jonge leeftijd. Meerdere
jongeren
verbleven
achtereenvolgens
in
een
ruim
aantal
voorzieningen/pleeggezinnen en/of op andere plekken.
Voor de twaalf respondenten, die niet in het overzicht zijn opgenomen, is de
huidige plaatsing hun eerste uithuisplaatsing binnen de jeugdhulp. Maar ook hier
blijkt uit de gesprekken dat er soms een traject aan hun plaatsing is voorafgegaan.
Drie van hen werden, buiten de jeugdhulpverlening, een periode opgevangen bij
familie of bij andere volwassenen uit hun netwerk. Eén van hen vertelt over een
psychiatrische opname voorafgaand aan de plaatsing binnen het huidige
pleeggezin.

97

1.2 Pleegkinderen over eerdere plaatsingen
Niet alle respondenten hebben (duidelijke) herinneringen aan eerdere
plaatsingen. Vooral plaatsingen op jonge leeftijd blijven soms vaag of worden zelfs
vergeten.
"Ik weet daar eigenlijk niks van, want ik was misschien nog maar vier
maanden of een jaar en dan ben ik naar hier gebracht door de politie."
(Fiona)
Bij andere jongeren is uit de manier waarop en de details waarmee ze vertellen
over vroegere plaatsingen, af te leiden dat het gebeuren een diepe, soms zelfs
traumatische, indruk op hen heeft nagelaten. Uithuisplaatsingen van jonge
kinderen zijn niet zelden een gevolg van een crisissituatie en gaan soms gepaard
met grote chaos en verwarring.
"Mijn ouders hadden alles binnen kapot geslagen, en de buren hadden dan de
pleegzorg gebeld, of zoiets. Zij hadden die gebeld, om te zeggen dat wij niet
goed verzorgd werden en dat mijn vader en moeder zware alcoholisten zijn.
Op diezelfde dag zijn ze ons nog komen halen. Mijn zus is toen nog gaan lopen
omdat die niet mee wilde. En ik ben gewoon meegegaan. Dat was met een
auto. Die hebben ons afgezet in een of andere crisisopvang. Wij wilden terug
naar huis maar wij konden niks doen (...). (Michael)
Uit de interviews blijkt dat, vooral jonge, pleegkinderen niet altijd een duidelijke
uitleg krijgen bij de oorzaak en de gevolgen van plaatsing(en).
"Een uitleg hebben wij daarbij niet gekregen, maar ze zeiden dat wij niet in
de miserie moesten blijven wonen." (Michael)
Annelies: "Ik was eerst in de opvang en dan is mijn mama mij daar komen
halen en die heeft me niets gezegd. Ze had mijn valies gemaakt en die zat in
de koffer en toen we in dat centrum aankwamen moest ik aanbellen."
Interviewer: "En hoe was dat voor jou?"
Annelies: "Ik vond dat raar toen, ik wist helemaal niet wat dat was, zo'n
centrum. Ik heb ook niet veel uitleg gekregen daarbij. Ik was klein en toen
snapte ik nog niet veel."
"Eigenlijk was dat zo plots (...). Eerst wist ik niet dat pleegzorg bestond en
dan zat ik er ineens in, snap je?" (Cléo)
Met betrekking tot hun globale traject in de jeugdhulp hebben de meeste
pleegkinderen maar weinig op te merken. Ook al geven de kinderen die op jonge
leeftijd werden geplaatst vaak de indruk hun traject eerder passief te hebben
ondergaan, toch zijn ze doorgaans van mening dat alle stappen binnen hun traject
noodzakelijk en onvermijdelijk waren.
Interviewer: "Ik hoor dat je in verschillende voorzieningen hebt gezeten toen.
Maar je was nog jong hé (...). Heeft iemand je verteld wat er toen in die
periode allemaal is gebeurd?"
Lisa: "Nee."
Interviewer: "En heb je daar zelf nooit vragen over gesteld?"
Lisa: "Nee."
Interviewer: "En is er volgens jou iets dat er anders had kunnen lopen of ben
je tevreden over hoe alles is gelopen?"
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Lisa: "Ik ben tevreden."
Ook de jongeren die al wat ouder waren bij eerdere plaatsingen, geven doorgaans
aan dat ze tevreden zijn met het doorlopen traject. Een aantal van hen benadrukt
bovendien hier zelf inspraak in te hebben gehad.
"Ik heb die beslissing zelf genomen he. In de school is er een
leerlingenbegeleiding, en ik ben daar naartoe gegaan (...). En dan zijn we op
school samen gekomen met de mevrouw die me opving en met het CLB en de
directeur van de school, en dan hebben we allemaal samen beslist van
crisisopvang te doen." (Mieke)
"Ze hebben me gevraagd wat ik het liefste wilde (...). Ze hebben me uitgelegd
wat de opties waren en ik vond dit de beste optie." (Anja)
Bij het verder doorvragen kwamen echter ook enkele opmerkingen met
betrekking tot de trajecten aan de oppervlakte.
-

-

-

-

Zo vertellen vijf jongeren dat ze liever al eerder in hun huidige pleeggezin
waren terecht gekomen. Deze jongeren klagen erover dat er te weinig
kandidaat pleegouders zijn en de wachttijd bijgevolg te lang is, dat
hulpverleners pas laat de ernst van de problemen in hun gezin van
oorsprong erkenden en/of dat hun vraag om in plaats van in een
voorziening in een pleeggezin te worden opgenomen, lange tijd
onbeantwoord bleef.
Twee jongeren vertellen dat het grote aantal opeenvolgende plaatsingen
verwarrend was voor hen. Ze begrijpen tot vandaag niet waarom ze telkens
werden overgeplaatst.
Twee jongeren hebben negatieve ervaringen binnen een eerder
pleeggezin: een van hen spreekt over mishandeling, de andere over 'een
slechte opvoeding'.
Twee respondenten geven aan dat ze, tegen hun wil, gedurende een
periode in een voorziening werden geplaatst vanuit hun huidige
pleeggezin. Deze plaatsingen waren volgens hen te wijten aan leugens en
misverstanden.

1.3 Pleegkinderen over structuren, procedures en instanties op hun traject
1.3.1 Grote tevredenheid ondanks weinig inzicht
Zoals verder in dit rapport nog geregeld ter sprake zal komen: de bevraagde
pleegkinderen hebben een zeer beperkt inzicht in hoe de jeugdhulp in het
algemeen en pleegzorg in het bijzonder worden georganiseerd en gestructureerd.
Ook met betrekking tot procedures en regelgeving blijft hun kennis beperkt.
Dat neemt niet weg dat de meeste pleegkinderen tevreden zijn. Veertien
respondenten kunnen zelfs geen enkele mogelijke verbetering bedenken.
"Nee, ik zou echt niet weten wat ik anders zou willen. Ik heb nooit geen
problemen. Alles gaat altijd goed." (Bert)
"Ik vind dat ze het in het algemeen denk ik wel goed hebben geregeld en
georganiseerd. En ik vind het ook heel goed dat ze dat (ze bedoelt pleegzorg)
99

hebben opgericht voor kinderen. En ik denk niet dat daar zowat negatieve
dingen bij zijn." (Shana)
1.3.2 Wat pleegkinderen zouden veranderen
Tien jongeren vermelden, doorgaans naast een algemeen gevoel van
tevredenheid, ook enkele zaken met betrekking tot de organisatie van jeugdhulp
of pleegzorg die ze vervelend vinden en die ze liever anders zouden zien. Hun
klachten hebben zonder uitzondering te maken met de werking van de
jeugdrechtbank en met procedures en regels binnen gerechtelijke plaatsingen.
Wie via de jeugdrechtbank in een pleeggezin werd geplaatst, moet voor een aantal
zaken toestemming vragen aan de jeugdrechter, bijvoorbeeld om op reis te gaan
of voor een medische ingreep. Uit de interviews blijkt dat de exacte afspraken
hieromtrent per respondent verschillen. Sommige jongeren moeten bijvoorbeeld
enkel voor reizen om toelating vragen, anderen ook om bij een vriend te logeren.
Sommigen dienen dit lang op voorhand aan te vragen, anderen kunnen de dag zelf
nog toelating bekomen.
Vier jongeren vinden het vragen om toestemming vervelend en zouden willen dat
dit anders werd georganiseerd.
"Ik vind het ambetant als je alles moet laten weten. Bijvoorbeeld als ik een
operatie moet hebben, of naar een dermatoloog of zo moet gaan. Ik moet dat
allemaal laten weten. Als ik op vakantie ga, of op kamp (...). Alles moet je
zeggen. En dat vind ik ambetant (...). Het zou beter zijn als dat alleen maar
moest voor echt belangrijke dingen, bijvoorbeeld voor reizen buiten Europa
of voor wanneer je bijna dood bent, dat je het dan moet laten weten. Maar
voor zo'n kleine dingetjes vind ik dat ambetant." (Jeanne)
Eén van deze jongere zegt de regels niet altijd na te leven omdat hij ze te streng
vindt en het nut er niet van inziet.
"Ja, nu moeten we altijd een maand op voorhand toelating vragen, ook als ik
bij iemand anders wil gaan spelen moeten we dat vragen. Soms ga ik zonder
dat ze het weet bij iemand slapen, bij vrienden. Maar die wonen dichtbij (...)."
(Tiago)
Jongeren die begrijpen waarom de regels noodzakelijk zijn, hebben het duidelijk
minder moeilijk om zich erbij neer te leggen.
"Ja, ik vind dat soms wel vervelend, zoals bijvoorbeeld als ik ergens met een
vriendin naar de bioscoop ga of zo en we besluiten nog naar haar thuis te
gaan en ze zegt: 'Waarom blijf je niet overnachten? Hier, je kan kleren van
mij gebruiken'. Dan zeg ik: 'Nee, dat kan niet want ik moet dat aanvragen.'
Ja, dat vind ik dan wel moeilijk (...). Maar ik snap wel dat ze dat moeten weten,
zodat als er iets gebeurt met mij, dat ze dan weten wie er verantwoordelijk is
en waar ik ben. Dat snap ik wel." (Anja)
Naast de verplichte vraag om toestemming voor bepaalde zaken, wordt ook het
verplichte bezoek aan de jeugdrechtbank door enkele pleegkinderen als
vervelend ervaren. Pleegkinderen in een gerechtelijke plaatsing worden jaarlijks
(sinds kort maximum driejaarlijks) op een zitting van de jeugdrechtbank
uitgenodigd, waar vervolgens over de verlenging van de plaatsing wordt beslist.
Meerdere pleegkinderen vinden de zittingen confronterend en belastend.
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Twee jongeren vertellen in deze context dat ze de zittingen nutteloos vinden.
Volgens hen zou het oordeel van de pleegzorgbegeleider en van de consulent van
de sociale dienst van de jeugdrechtbank moeten volstaan om hun plaatsing te
verlengen, en kan dit oordeel evengoed worden gevormd tijdens huisbezoeken in
plaats van in de rechtbank.
"Ik zou liever willen dat ze ieder jaar naar hier (in het pleeggezin) komen
kijken, maar dat we niet naar de jeugdrechter moeten. Dat ze dat hier thuis
doen, zodat ze zien hoe het hier is." (Kimberly)
Drie jongeren vertellen dat de (mogelijke) confrontatie met hun biologische
ouder(s) tijdens de zitting voor veel spanning zorgt. Deze jongeren hebben sinds
lange tijd geen contact met hun ouders en zien hen enkel tijdens de jaarlijkse
zitting of vrezen hen daar te zullen ontmoeten. Drie andere jongeren hopen net
hun ouder(s) er te zien en zijn teleurgesteld wanneer deze niet komen opdagen.
Het is vooral de onzekerheid over de aanwezigheid van de ouders die zorgt voor
onrust.
Fiona: "De jeugdrechtbank, daar moest ik elk jaar naartoe voor
verlengingen."
Interviewer: "Kan je daar iets meer over vertellen? Wanneer moest je daar
naartoe en hoe ging dat allemaal in zijn werk?"
Fiona: "Om het jaar, tijdens de schooldagen moest ik dan naar de
jeugdrechtbank in Leuven. En dan moest je zo naar binnen waar de rechter
zit en dan zegt die dat het verlengd wordt. Nu is het verlengd tot drie jaar,
eerst was dat altijd met een jaar."
Interviewer: "En vind je dat leuk om naar de jeugdrechtbank te gaan?"
Fiona: "Dit jaar niet zo, omdat mijn papa daar zat en ik zie die echt niet
graag."
Interviewer: "Je vond het niet fijn dat je papa daar was (...). En wist je dan op
voorhand dat hij daar zou zijn?"
Fiona: "Nee, dat wist ik niet."
"Ieder jaar naar de jeugdrechtbank gaan, dat was voor mij het enige in het
jaar waar ik stress voor had. Ja, mijn ouders die waren daar ook hé, en voor
de rest zag ik die nooit. Ik denk dat dat voor iedereen wel moeilijk is." (Jordi)
Twee jongeren vertellen hoe ze urenlang moesten wachten op de zitting, en dit in
dezelfde ruimte waar ook hun biologische ouder(s) aanwezig waren.
"Bij de jeugdrechtbank zitten we nooit langer dan tien minuten binnen (...).
Maar het eerste jaar hebben we wel eerst vijf uur in de wachtzaal gezeten
(...). Mijn ouders die zaten daar ook. Ja, dat verloopt wel moeilijk want ge
ziet ze amper en dan moet ge daar tegen babbelen." (Jordi)
1.4 Tevredenheid over de huidige plaatsing
1.4.1. Pleegzorg als beste keuze
Alle bevraagde pleegkinderen vinden dat hun huidige plaatsing, gezien de
omstandigheden, voor hen de beste keuze is. In de ideale situatie zouden ze bij
hun biologische ouders opgroeien, maar ze begrijpen dat dit niet mogelijk is.
Interviewer: "En was je akkoord om naar een pleeggezin te gaan?"
Imke: "Ja."
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Interviewer: "Vond je dat beter dan thuis te blijven wonen?"
Imke: "Eigenlijk niet, maar het is goed voor ons dat we ergens beter wonen."
Interviewer: "Je begrijpt wel waarom die beslissing werd genomen?
Imke: "Ja."
Het komt er steeds op neer dat een pleeggezin de pleegkinderen meer
mogelijkheden en een betere zorg bieden dan hun biologische ouders zouden
kunnen en dat pleegzorg hen de kans biedt zich opgenomen te voelen in een gezin.
"Ja, ik denk dat dit wel beter is dan bij mijn mama te zijn gebleven (...). Ik heb
het hier goed en bij mijn mama weet ik niet of dat daar ook zo goed zou
geweest zijn." (Yves)
"Ja, in een pleeggezin wordt ge zoals een echt gezin behandeld, dan doet ge
zo dingen samen zoals in een echt gezin. En in een tehuis, dat was zo vaak
met alle kindjes samen, bijvoorbeeld als ge op kamp gaat en zo'n activiteiten,
maar dan niet zoals een echt gezinnetje." (Shana)
Ook het gegeven dat er hulp en begeleiding verbonden zijn aan pleegzorg, wordt
als een pluspunt ervaren:
"Ik vind eigenlijk wel dat pleegzorg een goede keuze is want als er dan iets is
dan kan je het vertellen en dan gaan ze daar een soort van oplossing voor
vinden, voor zoeken. Als je het moeilijk hebt met iets dan kan je dat daar tegen
(tegen de pleegzorgbegeleider) vertellen." (Larissa)
Twee jongeren zeggen verder dat ze dankzij de plaatsing in een pleeggezin nieuwe
mensen hebben leren kennen en één jongere vertelt dat de ondersteuning binnen
zijn pleeggezin hem op het rechte pad heeft gehouden.
Respondenten geven bovendien aan geen waardig alternatief te kennen voor de
plaatsing in een pleeggezin.
"Als zij er niet waren geweest, dan weet ik niet hoe ik opgevoed zou zijn
geweest." (Shana)
Velen zeggen spontaan een plaatsing in een pleeggezin te verkiezen boven een
plaatsing in een residentiële voorziening. Een voorziening wordt geassocieerd
met minder persoonlijke aandacht en minder vrijheid, minder het gevoel thuis te
zijn en minder kansen om een vertrouwensband op te bouwen. Zowel jongeren
die eerder in een voorziening hebben verbleven als andere respondenten delen
deze mening.
"In een instelling heb je niet iemand die je kan vertrouwen. Hier heb je dat
wel. En eigenlijk (...) een nieuw gezin. In een instelling heb je gelijk niemand,
behalve opvoeders." (Kimberly)
"Ik ben toch liever hier dan in een instelling. Omdat: in een instelling heb je
niet zoveel aandacht als in een pleeggezin. En in een instelling is het saai."
(Imke)
Al vinden alle geïnterviewde jongeren hun huidige pleegzorgplaatsing 'de beste
optie', toch vertellen drie respondenten dat ze er in het verleden naar hebben
verlangd geadopteerd te worden door hun pleegouders. Voornamelijk de
onzekerheid over het perspectief van de plaatsing en twijfel over de oprechte
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liefde van hun pleegouders zorgden ervoor dat ze verlangden naar meer
zekerheid, die ze dachten te kunnen bereiken door adoptie.
"Eerst wou ik wel geadopteerd worden eigenlijk. Maar ik denk dat ik dat toch
niet zou doen. Maar ik zou hier gewoon altijd willen blijven. Maar ja, ik heb
daar al weleens over gesproken omdat ik dacht van: 'Dan hoor ik er toch
beter bij' (...). Nu hoeft het niet meer echt voor mij (...). Nu hoeft dat niet meer.
Want ik weet toch dat ik hier blijf, dat ze mij toch niet gaan weg doen."
(Cynthia)
1.4.2 De huidige plaatsing als eindbestemming op het traject
De bevraagde pleegkinderen bevinden zich allemaal in de module
'perspectiefbiedende pleegzorg', wat in het Pleegzorgdecreet wordt omschreven
als 'pleegzorg met een continu en langdurig karakter'. Uit de interviews blijkt dat
ze dit ook zelf zo ervaren. Op drie respondenten na, denken of hopen ze allemaal
tot na meerderjarigheid in hun pleeggezin te kunnen blijven. Het gegeven dat deze
pleegkinderen hun pleeggezin als eindbestemming van hun traject in de jeugdhulp
beschouwen, bevestigt hun tevredenheid over de huidige plaatsing.
Interviewer: "Hoe lang denk je dat je in dit pleeggezin zal blijven?"
Diego: "Heel mijn leven."
Interviewer: "Heel je leven?"
Diego: "Ja, heel mijn leven. Later, als ik ouder ben, dan ga ik wel alleen wonen,
maar dit blijft mijn pleeggezin. Dit blijft mijn thuis, mijn familie eigenlijk, ja."
In het laatste thema dat in dit rapport wordt besproken, 'Toekomstperspectief',
wordt verder geïllustreerd hoe pleegkinderen het perspectief binnen hun huidige
plaatsing ervaren.
Samenvatting en bespreking
De trajecten van de respondenten zijn uniek en divers. Waar sommigen
rechtstreeks vanuit hun gezin van oorsprong in een pleeggezin terecht kwamen,
ging bij andere respondenten een -soms lang en ingewikkeld- traject aan de
huidige plaatsing vooraf.
Pleegkinderen hebben niet altijd een duidelijk zicht op hun parcours. Vooral
plaatsingen op jonge leeftijd blijven soms een blinde vlek waaraan ze geen of maar
weinig herinneringen hebben en waarover ze ook nadien niet altijd (voldoende)
uitleg kregen. Bij de pleegkinderen die zich het moment van hun uithuisplaatsing
wel herinneren, blijkt dat dit moment vaak een diepe, soms zelfs traumatische
indruk nalaat. Plaatsingen gaan soms gepaard met grote chaos en verwarring.
Respondenten bevestigen het belang 'te weten wat er juist gebeurt' wat in eerder
onderzoek (Morgan, 2010; Singer et al., 2012) reeds aan bod kwam.
Bijna alle respondenten zeggen over het algemeen tevreden te zijn met hun
parcours en te begrijpen dat alle stappen hierin noodzakelijk en zelfs
onvermijdelijk waren. Waar pleegkinderen die op jonge leeftijd werden geplaats
echter eerder de indruk wekken hun traject passief te hebben 'ondergaan',
vertellen jongeren die op het moment van vorige plaatsingen al wat ouder waren
doorgaans dat ze zelf inspraak hadden in de plaatsing(en).
Naast de algemene tevredenheid met betrekking tot eerdere plaatsingen, kwamen
tijdens de interviews ook een aantal 'klachten' aan de oppervlakte. Enkele
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pleegkinderen vinden dat ze (te) laat in het huidige pleeggezin terecht zijn
gekomen, anderen klagen over de verwarring die vele opeenvolgende plaatsingen
met zich meebracht, over slechte ervaringen binnen een vorig pleeggezin of over
eerdere residentiële plaatsingen die, volgens de respondenten, vermeden hadden
kunnen worden.
Op hun traject binnen de jeugdhulpverlening worden pleegkinderen
geconfronteerd met structuren/instanties en procedures/regelgeving die
inherent zijn aan de organisatie van de jeugdhulp in Vlaanderen. De interviews
bevestigen de bevinding uit eerder onderzoek dat de kennis hierover bij de
pleegkinderen zeer beperkt is (Grietens, 2011). Desondanks zijn de meeste
bevraagde pleegkinderen zonder meer tevreden met hoe de jeugdhulp in het
algemeen en pleegzorg in het bijzonder zijn georganiseerd.
Naast de algemene tevredenheid werden ook hier enkele kanttekeningen
geplaatst. Deze hebben zonder uitzondering te maken met gerechtelijke
plaatsingen. Zo klaagt meer dan een derde van de bevraagde kinderen over de
zittingen van de jeugdrechtbank. Enkelen zien weinig nut in deze zittingen, maar
vooral de (mogelijke) confrontatie met hun ouder(s) wordt als stresserend
ervaren. Tegelijk vertelt geen enkele respondent zich met betrekking tot de
zittingen ondersteund te voelen door de pleegzorgbegeleider, consulent, advocaat
of vertrouwenspersoon.
Ook de verplichting om gerechtelijke toestemming te vragen voor onder andere
overnachtingen buitenshuis en medische ingrepen, regels die overigens sterk
blijken te verschillen per situatie, wordt door een aantal respondenten als
vervelend ervaren. Pleegkinderen begrijpen niet altijd waarom deze regels nodig
zijn.
Alle bevraagde pleegkinderen vinden hun huidige pleegzorgplaatsing, gezien de
omstandigheden, voor hen de beste keuze. Ze zijn van mening dat een pleeggezin
hen meer mogelijkheden en een betere zorg biedt dan hun biologische ouders
zouden kunnen en dan in een voorziening mogelijk zou zijn. Zich opgenomen te
voelen in een gezin biedt voor de respondenten een belangrijke meerwaarde. De
algemene tevredenheid over hun pleegzorgplaatsing bevestigt eerdere studies
(Jones, 2015; Fedoradivicus et al., 2011; Spiesschert, 2003; Winters, 2007). Het
enige 'alternatief' dat in enkele van de interviews ter sprake kwam, is adoptie.
Over adoptie vertelden drie respondenten als iets waarnaar ze in het verleden
verlangden, toen het permanente karakter van hun plaatsing nog niet zo duidelijk
was als vandaag.
Het feit dat bijna alle respondenten hun huidige pleeggezin beschouwen als
eindbestemming op hun traject in de jeugdhulp en er hopen te blijven tot na hun
meerderjarigheid, bevestigt hun tevredenheid over deze hulpverleningsvorm én
over het pleeggezin waaraan ze zijn toegewezen. De wens lange tijd in het
pleeggezin te blijven toont aan dat perspectiefbiedende pleegzorg slaagt in haar
opzet kinderen langdurig een stabiel opvoedingsklimaat te bieden.
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2. Over gevoelens en copingstrategieën
In dit hoofdstuk staat de gevoelswereld van pleegkinderen centraal. We belichten
welke gevoelens ze associëren met de bijzondere situatie op te groeien in een
pleeggezin. Vervolgens bespreken we op welke manier pleegkinderen omgaan
met moeilijke of lastige gevoelens die soms komen kijken bij 'een pleegkind te
zijn'.
2.1. Gevoelens die pleegkinderen linken aan het leven in een pleeggezin
Tijdens de interviews werd voor de introductievraag binnen dit thema gebruik
gemaakt van 'gevoelenskaartjes' die Okma-Raynzer (2006) ontwikkelde in het
kader van een proefschrift over pleegkinderen in conflictsituaties. 27 Het betreft
een reeks van tien kaartjes, waarbij emoticons verschillende gevoelens afbeelden:
(1) bang, (2) blij, (3) boos, (4) doen alsof, (5) gewoon, (6) in de war, (7) schaamte,
(8) schuldig, (9) trots, (10) verdrietig.
2.1.1 Een overzicht
Volgende tabel toont voor ieder gevoelenskaartje hoe vaak het werd uitgekozen
door een respondent.
Aangezien enkele respondenten aangaven dat een bepaald gevoel vroeger wél op
hen van toepassing was, maar vandaag niet meer, werd hiervoor een kolom
toegevoegd in de tabel. Ook voor gevoelens die niet tijdens het beantwoorden van
deze vraag aan bod kwamen, maar bij de bespreking van een ander
onderzoeksthema wel relevant bleken te zijn, voegden we een kolom toe.
Tabel 14: Gevoelens die pleegkinderen associëren met 'een pleegkind te zijn'

Gevoelenskaartje

Geselecteerd

Niet geselecteerd
maar wel
besproken binnen
een ander thema

Actueel van
toepassing

Vroeger van
toepassing

Bang

3

1

14

Blij

16

Boos

6

3

3

Doen alsof

9

2

Gewoon

19

In de war

6

4

Schaamte

4

3

Schuldig

5

Trots

12

Verdrietig

11

1

3

27

Zie ook bijlage IV van Werkpakket II: 'Beschrijving en motivering van de
onderzoeksmethode(s)'
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Na afloop van het selecteren van de gevoelenskaartjes, werd de respondenten
gevraagd of er voor hen nog andere gevoelens belangrijk waren in het kader van
pleegzorg. Vier jongeren vulden het lijstje aan met respectievelijk 'jaloers',
'teleurgesteld', 'machteloos' en 'misbegrepen'.28
De meeste pleegkinderen kozen meer dan één gevoelenskaartje. Hun selectie
betreft meestal een mix van zowel aangename, lastige, als eerder neutrale
gevoelens.
2.1.2 De meeste pleegkinderen voelen zich 'gewoon'
Het kaartje voor 'gewoon' werd uiteindelijk het vaakst gekozen. Maar liefst
negentien pleegkinderen zeggen zich vaak gewoon te voelen bij het leven in een
pleeggezin. Ze verduidelijken dit aan de hand van uitspraken zoals de volgende:
"Het voelt gewoon. Ja, ik heb het eigenlijk nooit echt beseft dat ik verplaatst
was. Alles is eigenlijk gewoon voor mij en zo voel ik mij eigenlijk ook." (Bert)
"Omdat ja, ik word niet anders behandeld, het is gelijk een normaal leven,
juist sta je onder toezicht van de rechter zeg maar, dus ja, en veel voel je daar
ook niet echt bij, dus het blijft gewoon." (Cléo)
"Ja, ik heb 'gewoon' gekozen omdat ik zoals een ander kind gewoon kan leven,
ook al is dat niet in mijn eigen gezin maar dat maakt mij niet uit of dat nu
mijn eigen mama is of niet." (Shana)
De respondenten die op jonge leeftijd in het pleeggezin werden geplaatst vertellen
op enkele uitzonderingen na, allemaal zich intussen gewoon te voelen bij de
pleegzorgsituatie. Van de jongeren die pas na zesjarige leeftijd in het gezin werden
ondergebracht, koos slechts de helft dit gevoelskaartje. Bij de bespreking van het
thema 'De relatie met en bejegening door anderen', verder in dit rapport, zal
worden verduidelijkt dat pleegkinderen zich niet alleen gewoon voelen maar ook
liefst door anderen als gewone kinderen worden bejegend.
2.1.3 Positieve gevoelens
Al zijn de moeilijke of lastige gevoelens (bang, boos, in de war, schuldig, verdrietig,
schaamte) in aantal oververtegenwoordigd in de reeks gevoelenskaartjes, toch
werden de kaartjes met een positief gevoel (blij, trots) vaker geselecteerd. Hierbij
dient vermeld dat slechts vier respondenten enkel positieve gevoelenskaartjes
selecteerden. Meestal werd een combinatie van positieve en negatieve kaartjes
uitgekozen.
Blij werd door zestien pleegkinderen gekozen. Zij zijn vooral blij in een warm
gezin op te groeien waar ze zich aanvaard voelen, waar ze kansen krijgen en waar
goed voor hen wordt gezorgd.
"Ja, ik ben toch wel blij dat ik uiteindelijk in een gezin ben terechtgekomen.
En ook omdat ze mij zo behandelen als hun kind ook al ben ik hun kind niet.
Daar ben ik wel blij voor." (Shana)
Twaalf jongeren vertellen zich trots te voelen wanneer ze denken aan hun
pleegzorgplaatsing. Vaak gaat dit gevoel samen met blijdschap. Ook de redenen
28

Elk van deze gevoelens werd door slechts één respondent aangehaald.

106

die worden gegeven voor hun trots komen overeen met deze die bij hun blijdschap
werden vermeld.
"Ik ben trots dat ik in een goed gezin ben, en dat ik daar alles tegen kan
vertellen, en dat ge zoals de andere echte kinderen, toch een beetje hetzelfde
bent. Daar ben ik toch blij om." (Cynthia)
Wat opvalt is dat de respondenten vaak blij en trots zijn omdat het leven in een
pleeggezin hen de kans biedt 'gewoon' te zijn, ondanks de ongewone situatie
waarin ze opgroeien. De voorbeelden die ze geven hebben bijna allemaal te maken
met het leven in een gewoon gezin en met het verwezenlijken van zaken die voor
andere kinderen heel gewoon zijn.
"Ik ben trots omdat ik het nu al zo ver heb kunnen schoppen. Allez, ik ben niet
echt op 't slechte pad bezig. Ik ga naar school. Ik heb vrienden, da's niet echt
't belangrijkste, maar gewoon (...)." (Arne)
2.1.4 Lastige gevoelens
Naast de positieve gevoelskaartjes, werden door meerdere pleegkinderen ook de
kaartjes verdrietig, boos, bang, schaamte en schuldig gekozen, of kwamen deze
moeilijke of lastige gevoelens elders in de betreffende interviews aan bod. Slechts
zes kinderen kozen uitsluitend voor deze lastige gevoelens en lieten de kaartjes
met positieve of neutrale gevoelens links liggen. De andere kinderen selecteerden
een combinatie van zowel positieve als lastige en/of neutrale gevoelens.
Veertien respondenten vertellen dat hun pleegzorgsituatie hen geregeld
verdrietig maakt. Dit verdriet is meestal gelinkt aan het gemis van de biologische
ouders en aan het niet of onvoldoende op hen kunnen rekenen.
"Soms als we niet mogen gaan naar mijn mama dan ben ik daar wel
verdrietig om. Als mama weer geen tijd heeft of het vergeet." (Lisa)
Enkele jongeren vertellen dat ze vroeger verdrietig waren omwille van hun
situatie, maar daar vandaag 'overheen' zijn.
"Vroeger had ik het daar moeilijk mee. Dan had ik nog verdriet omdat mijn
ouders me niet bezagen. Maar nu? Dat doet me niks!" (Benny)
Twee jongeren vertellen verdriet te hebben omwille van zaken die moeilijk lopen
binnen hun pleeggezin.
"Sommige dingen die hier in het pleeggezin gebeuren en die ik niet leuk vind
(...) daarom ben ik ook verdrietig." (Mieke)
Boosheid gaat vaak samen met verdriet en heeft, net als verdriet, meestal te
maken met de verhouding tot de biologische ouder(s). Verschillende
pleegkinderen zijn boos omdat hun ouders niet in de mogelijkheid zijn hen op te
voeden, omdat ze niet op hun ouders kunnen rekenen of omdat ze zich niet door
hen erkend voelen.
"Da's gewoon boos van als ge zo boos zijt van: 'Waarom heeft die dat
gedaan?' en zo: 'Waarom heeft die mij weg gedaan?', of: 'Waarom kan die
niet voor mij zorgen?'." (Cynthia)
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"Woedend, dat is eigenlijk een beter woord (...). Ik ben woedend omdat ze nog
nooit respect aan mij hebben laten zien, respect voor het kind dat ze hebben,
dat respect hebben ze mij nog nooit laten zien". (Benny)
Zaken die ouders in het verleden hebben fout gedaan, blijven voor enkele
respondenten een reden voor kwaadheid.
"Ik kan dat niet vergeven he, wat er gebeurd is he, vroeger (...). We hebben
genoeg gezien. Slagen op mijn moeder en zo." (Michael)
Drie jongeren geven aan dat ze hun boosheid niet altijd onder controle kunnen
houden, wat hen soms in de problemen brengt of bracht.
"Ik had gedragsproblemen, ik had vaak rode kaarten op school, ik was
iemand die veel te snel boos werd, veel te snel uitvloog." (Diego)
Het gevoelskaartje in de war werd door tien jongeren geselecteerd. De
belangrijkste reden voor het zich in de war voelen, is weinig inzicht in de oorzaak
van de plaatsing. Deze pleegkinderen hadden, vroeger of nog steeds, vele
'waarom-vragen'.
"Ik ben soms in de war (...). Soms denk ik van: 'Hoe komt dat ik in een
pleeggezin woon en niet in een ander gezin?'. Soms heb ik dat gevoel."
(Larissa)
"Ik heb ook 'in de war' genomen, want ja, vroeger toen ik klein was, toen
besefte ik eigenlijk nog niet zo goed waarom ik hier was terecht gekomen,
maar nu weet ik wel iets meer." (Fiona)
Andere redenen voor verwarring zijn conflicten, onzekerheid over de toekomst en
een ingewikkelde bezoekregeling. Deze redenen werden elk slechts eenmaal
genoemd.
Het gevoelskaartje bang werd door slechts vier jongeren gekozen, terwijl binnen
de andere onderzoeksthema's maar liefst veertien respondenten vertellen over
angstige gevoelens, voornamelijk binnen de thema's 'Toekomstperspectief' en 'De
relatie met en bejegening door anderen'. In afnemende frequentie geven de
bevraagde pleegkinderen aan bang te hebben voor volgende zaken: later
zelfstandig leven, dezelfde weg opgaan als de biologische ouder(s), reacties van
anderen wanneer ze te weten zouden komen dat je in een pleeggezin opgroeit,
conflicten met of tussen de biologische ouders, ongewild opgespoord worden
door de biologische ouder(s), het welzijn van de biologische brussen en/of ouders.
Deze aspecten komen verder in dit rapport uitgebreider aan bod.
Enkele voorbeelden uit de interviews:
"Ik ben wel bang voor later ja (...). Ik denk dat je nu afhankelijk bent van
iemand die veel voor je doet en dat je dan later dat allemaal alleen moet
doen." (Jordi)
"Soms ben ik bang omdat ik meer bij mijn papa wil zijn en minder bij mijn
mama en daar ben ik dan bang voor dat mijn mama dan boos gaat zijn op
mij." (Diego)
"Nee, ik ben nog steeds bang dat mijn ouders gaan ruzie maken. Want mijn
papa is een beetje boos omdat mama een verzoek heeft gedaan om ons terug
te hebben." (Cléo)
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"Ik heb mijn Facebook weggedaan, want ja, ik ben wel bang dat mijn ouders,
ja, dat ze mij gaan opzoeken." (Kimberly)
Schaamte kwam in acht interviews aan bod. Meestal heeft schaamte te maken met
het gevoel 'anders' te zijn dan andere kinderen, een gevoel dat vaak gemengd is
met angst om uitgesloten te worden, en dat bij enkele van de respondenten na
verloop van tijd is geminderd of verdwenen.
"Dat ik toch soms beschaamd ben dat ik in een pleeggezin zit. Omdat dat
gelijk niet (...) omdat je dan niet gelijk de andere mensen bent." (Kimberly)
Twee pleegkinderen vertellen ook over schaamte voor hoe hun ouders zich
gedragen in hun nabijheid.
"Ja, als ik mijn vader zie, dan heeft hij meestal gedronken, of staat hij met een
blik bier in zijn handen, en dan denk ik: ‘Zoveel mogelijk vermijden!’ (...). Ik
ben bang dat als ik daar dan ga bijstaan, dat die dan heel belachelijk doet en
dan voel ik me gewoon belachelijk (...). Dus daarom probeer ik hem zoveel
mogelijk te ontwijken." (Bert)
Vijf van de geïnterviewde pleegkinderen zeggen dat ze zich soms schuldig voelen.
Drie van hen voelen zich schuldig omdat ze het gevoel hebben dat ze hun ouders
en/of brussen in de steek hebben gelaten.
"Ja, soms voel ik me schuldig dat ik naar een pleeggezin ben geweest. Omdat
ik weet hoe mama daar dan over denkt. Ze denkt dat ik haar niet moet
hebben, of dat ik haar haat, terwijl dat echt niet zo is. En dan voel ik me soms
schuldig dat ik naar hier ben gekomen." (Mieke)
"Als mijn mama zegt dat het mijn fout is dat ik in een pleeggezin zit, dan voel
ik me wel schuldig." (Jeanne)
Twee jongeren voelen zich schuldig tegenover hun pleegouders omwille van hun
soms moeilijke gedrag in het pleeggezin.
"Euhm, ja, als ge zoiets hebt gedaan of zo, ja dan voelt ge u toch schuldig. Als
ge bijvoorbeeld hebt gezegd van: 'Ik wil hier weg', dan voelt ge u echt
schuldig. Dat moogt ge eigenlijk nooit zeggen want dan begint iedereen daar
te wenen en dan voelt ge u echt schuldig." (Cynthia)
2.1.5 Doen alsof
Elf kinderen kozen het gevoelskaartje dat staat voor doen alsof. Aangezien dit
eerder een strategie is om met gevoelens om te gaan dan een emotie op zich,
bespreken we dit verder bij de copingstrategieën.
2.2 Copingstrategieën
We stelden respondenten de vraag hoe ze omgaan moet moeilijke of vervelende
gevoelens en wat hen daarbij ontspant, helpt of troost. Op basis van de
antwoorden op deze vraag kunnen we twee groepen onderscheiden: de eerste zal
bij voorkeur praten over problemen, terwijl de andere zijn lastige gevoelens
veeleer zal wegstoppen.
2.2.1 Praten met vrienden en met andere steunfiguren
Vijftien pleegkinderen geven aan dat praten hen helpt. Wanneer ze het moeilijk
hebben, kunnen ze in de eerste plaats terecht bij hun vrienden
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"Ik zou het aan mijn vrienden vertellen als ik het moeilijk had (...). Klaas is
mijn beste vriend en daar kan ik echt alles aan vertellen. De rest zal misschien
een beetje met mij lachten als ik zoiets vertel, maar hij niet. Hij zal mijn
serieus nemen." (Bilal)
Ook de pleegouders, en meer in het bijzonder de pleegmoeder, zijn een belangrijke
steunfiguur op moeilijke momenten.
"Ik kan ook altijd bij mijn pleegouders terecht. Meestal zien ze dat ik met iets
zit. Ik weet niet hoe ze dat kunnen maar die zien dat gewoon. En dan gaan
wij praten en we drinken iets en dan praten we daarover. En soms barst ik
dan in tranen uit. Ik ben heel gevoelig in zo van die gesprekken." (Cléo)
Vijf pleegkinderen zeggen op moeilijke momenten ook goed met hun
pleegzorgbegeleider te kunnen praten.
"Als ik lastige gevoelens heb, dan vertel ik daar ook over tegen m’n
pleegzorgbegeleidster, dan probeert die zoveel mogelijk te luisteren naar
mij." (Bert)
Verder werden diverse personen vermeld, waaronder voornamelijk personen
binnen de pleegfamilie. Enkele jongeren vertellen ook bij hun brussen terecht te
kunnen of goed te kunnen praten met een therapeut of vertrouwenspersoon op
school wanneer ze het moeilijk hebben.
2.2.2 Gevoelens verbergen
Tien van de bevraagde pleegkinderen zegt bij voorkeur niet te praten over
moeilijke gevoelens. Deze groep komt grotendeels overeen met de groep die het
gevoelenskaartje 'doen alsof' selecteerde.
Deze kinderen verbergen lastige gevoelens zoals verdriet, boosheid of
teleurstelling voor anderen, en halen daarvoor twee redenen aan: angst voor
vervelende reacties en voor lastige vragen enerzijds, en het niet willen kwetsen
van anderen anderzijds.
"Dat is vooral op de dagen dat ik verdrietig ben, dat ik doe alsof ik blij ben en
dat er niets aan de hand is, omdat ik niet wil dat mensen vragen stellen."
(Anja)
"Soms doe ik alsof ik het niet erg vind en alsof ik mijn mama vergeten ben
eigenlijk, zodat mijn pleegmoeder niet weet dat ik dat wel nog erg vind."
(Laura)
Daarnaast vertellen enkele kinderen dat ze niet weten hoe of bij wie ze hun
gevoelens kunnen uiten en/of dat ze zich te trots voelen om zich kwetsbaar op te
stellen.
"Ik ben niet zo iemand die gevoelens uitwerkt. Ik ben iemand die ze vasthoudt.
Dat is wel moeilijk voor mij ook, want ik ben iemand die moeilijk een persoon
kan vinden waar ik terecht kan." (Diego)
Interviewer: "En ben je nooit zo gaan praten met een psycholoog of met
iemand anders?"
Michael: "Nee, ik vind dat belachelijk. (...) Ik ga niet rap voor hulp vragen of
zo."
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Interviewer: "Ge gaat het niet rap zelf vragen. (...) En als ze nu zouden zeggen
van: 'Zeg Michael, we hebben iets geregeld voor u: gij kunt daar om de twee
weken een keer gaan praten', zou je dat dan doen? "
Michael: "Dat zou ik wel doen, ja. Maar ik vraag nooit achter iets. Zelfs al zou
ik alleen wonen en geen glas water hebben, of niks om te eten: ik zou er nog
niet om vragen. Het zelf vragen, dat ga ik nooit doen."
2.2.3 Activiteiten die rust, troost of afleiding bieden
Zowel de 'praters', zij het in mindere mate, als de 'zwijgers' vermelden activiteiten
die hen rust, troost of afleiding bieden wanneer ze het moeilijk hebben29. Volgende
activiteiten worden, in afnemende volgorde van frequentie, benoemd: muziek
beluisteren, sport en/of spel, tekenen en/of schrijven.
"Ja dan neem ik de koptelefoon met muziek. Daar word ik heel rustig van."
(Benny)
"Ik weet niet. Ik ga gewoon boksen, om te ontspannen." (Arne)
"Dan sluit ik me op in mijn kamer en begin ik te schrijven en van alles te doen.
Tot dat ik die gevoelens weg heb". (Anja)
2.2.4 Het belang van een eigen plek
Uit de gesprekken blijkt verder dat een eigen kamer een belangrijke plek is waar
pleegkinderen moeilijke gevoelens kunnen laten bezinken en verwerken. Elf
jongeren vertellen spontaan dat ze naar hun kamer gaan wanneer ze het moeilijk
hebben. Hier kunnen ze hun emoties de vrije loop laten zonder dat iemand het
merkt. De eigen kamer is ook de plek waar veel van de in supra genoemde
activiteiten (muziek beluisteren, tekenen, schrijven, spelen) plaats vinden. Het
zijn vooral de kinderen die liever niet over moeilijke gevoelens praten, die rust
vinden in hun kamer.
"Als ik het moeilijk heb dan ga ik naar mijn kamer, dan ga ik muziek
beluisteren en dan ga ik wenen." (Mieke)
"Ik heb privacy op mijn kamer, dus als ik lastige gevoelens heb, dan zit ik,
denk ik, wel op mijn kamer (...). Wij zijn naar hier komen wonen omdat ik dan
mijn eigen kamer zou hebben. Vroeger deelde ik een kamer met mijn
pleegzus. Maar ik vond dat wel leuk om dan mijn eigen kamer te hebben, dat
ge toch een stuk privacy hebt." (Shana)
Samenvatting en bespreking
De huidige bevraging bevestigt eerder onderzoek dat aantoont dat pleegkinderen
geconfronteerd worden met een combinatie van soms tegenstrijdige gevoelens
van bijvoorbeeld blijdschap en verdriet (Del Quest et al., 2012; Grietens, 2011;
Murphy & Jenkinson, 2012; Singer et al., 2012).
Verrassend is echter dat 'gewoon' het vaakst door pleegkinderen werd vermeld
om te omschrijven hoe het voelt een pleegkind te zijn. Respondenten geven in deze
context aan dat het dankzij pleegzorg is dat ze in een gewoon gezin kunnen
Zeven van de vijftien 'praters' vermelden activiteiten die rust, troost of afleiding bieden.
Acht van de tien 'zwijgers' vermelden activiteiten die rust, troost of afleiding bieden. Het
betreft zeven van de vijftien respondenten die 'praten' als eerste strategie aanhaalden.
29
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opgroeien en dingen kunnen doen die 'gewone kinderen' doen. Naast gewoon
voelen vele pleegkinderen zich ook blij en/of trots een pleegkind te zijn, en linken
ze ook deze gevoelens vaak aan het relatief 'gewone' leven ze dankzij hun
plaatsing kunnen leiden. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek
waaruit blijkt dat pleegkinderen voornamelijk positieve ervaringen en gevoelens
hebben dankzij de plaatsing in een pleeggezin en dat de plaatsing, ook op
emotioneel vlak, voor vele pleegkinderen een verbetering betekent (Grietens,
2011; Hass & Graydon, 2009; Sinclair et al., 2005).
De negatieve of moeilijke gevoelens die respondenten associëren met het leven
als pleegkind, staan voornamelijk in verband met de relatie tot hun biologische
ouders. Dit verdriet vermindert of verdwijnt soms doorheen de tijd, maar voor
vele respondenten blijft verdriet een vaste compagnon de route.
Boosheid gaat geregeld samen met verdriet en richt zich eveneens meestal tot de
biologische ouders. Genoemde redenen voor boosheid zijn het onvermogen van
de ouders om voor hen te zorgen, het niet kunnen rekenen op de ouders en het
zich niet erkend voelen door de ouders.
Enkele respondenten vertellen zich te schamen voor hun ouders of voor hun
situatie in het algemeen, en dan vooral omdat beide afwijken van de norm. Dit
bevestigt opnieuw de wens van vele pleegkinderen om zo gewoon mogelijk door
het leven te gaan.
Pleegkinderen voelen of voelden zich geregeld in de war. Gevoelens van
verwarring zijn vooral gelinkt aan een tekort aan inzicht in de oorzaak van de
plaatsing. In eerder onderzoek wees Morgan (2010) reeds op het belang van
duidelijke informatie over de reden van de plaatsing, over wie heeft beslist dat de
plaatsing nodig was, over hoe lang de plaatsing zal duren en over wat met hen zal
gebeuren tijdens de periode van de plaatsing.
Angst is een emotie die doorheen verschillende thema's in het onderzoek een
prominente plek krijgt. Respondenten vertellen over angst om later op eigen
benen te staan, angst om in de voetsporen van hun ouders te treden, angst voor
negatieve reacties van anderen, voor conflicten met of tussen de biologische
ouders, angst om ongewild te worden opgespoord door hun ouders waarmee ze
geen contact meer willen en angst voor het welzijn van hun brussen en/of van hun
ouders. Wat dit laatste voorbeeld betreft, geven enkele pleegkinderen ook aan zich
soms schuldig te voelen omdat ze hun ouders en/of brussen 'in de steek hebben
gelaten'.
Wanneer we inzoomen op de strategieën die pleegkinderen hanteren in het
omgaan met lastige gevoelens, dan kunnen we twee groepen onderscheiden. De
eerste groep zijn 'de praters'. Zij vormen met vijftien respondenten de grootste
groep. Ze praten bij voorkeur over hun gevoelens en doen dit in de eerste plaats
met vrienden, gevolgd door de pleegouders en in het bijzonder de pleegmoeder.
Steenbakkers et al. (2016) wijzen op het belang van het kunnen delen van
moeilijke ervaringen en gevoelens, omdat dit pleegkinderen zou helpen om er
beter mee om te gaan.
Naast de groep 'praters', zien we, net als in eerder onderzoek van bijvoorbeeld
Singer et al. (2012) echter ook een groep 'zwijgers'. Deze laatste groep verbergt
lastige gevoelens, uit angst voor reacties of uit angst om iemand te kwetsen.
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Enkele van hen geven op directe of indirecte wijze aan niet te weten hoe ze hun
gevoelens kunnen uiten. Tot dezelfde bevinding kwamen ook Steenbakkers et al.
(2016). Binnen de groep die lastige gevoelens verborgen houdt, zijn er veel
jongeren die vertellen geregeld te 'doen alsof' wat inhoudt dat ze, net zoals
verschillende respondenten in onderzoek van Singer et al. (2012), bewust soms
andere gevoelens tonen dan ze voelen. Het verbergen en onderdrukken van
gevoelens is niet noodzakelijk een negatieve copingstrategie maar zou kunnen
wijzen op een grote zelfredzaamheid en fierheid. Verder onderzoek is nodig om
na te gaan of deze strategie ertoe leidt dat gevoelens escaleren (zie bijvoorbeeld
Singer et al., 2012) of dat bepaalde ondersteuningsnoden verborgen blijven.
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3. Familie
Ter introductie van het thema 'Familie' maakten we in de interviews gebruik van
een 'netwerkdiagram'30. We vroegen de respondenten allereerst om te benoemen
wie ze allemaal tot hun familie rekenen. Voor al deze personen kregen ze een
houten poppetje dat ze op het diagram mochten plaatsen. Hoe dichter bij de
centrale cirkel in het diagram, hoe dichter bij henzelf en hoe hechter de band met
dit familielid. De zo ontstane 'opstellingen' vormden de basis voor het verdere
gesprek over familie.
3.1 Biologische familie
3.1.1. Een complexe relatie met de ouders
De band tussen pleegkinderen en hun ouders komt uit de interviews naar voor als
complex en problematisch.
Al worden, ook in perspectiefbiedende pleegzorg, inspanningen geleverd om het
contact met de biologische ouders te behouden, toch blijkt dit streven niet altijd
realiseerbaar.
Volgende tabel geeft een overzicht van het aantal respondenten dat op het
ogenblik van de bevraging geregeld contact had met zijn beide ouders, met een
van beide ouders en met geen van de ouders.
Tabel 15: Contact met biologische ouders

Contact met biologische ouders

Aantal respondenten

Contact met beide ouders

5

Enkel contact met moeder

5

Enkel contact met vader

7

Contact met geen van beide ouders

10

Enkele jongeren hebben hun ouder(s) nooit gekend of zijn ze verloren na een
overlijden. Bij de andere pleegkinderen is de verbreking van het contact in de
helft van de gevallen de 'keuze' van het pleegkind, een keuze die steeds werd
gemaakt omdat het contact te belastend was.
"Mijn papa die drinkt alleen. Zijn vriendin en mijn kleine broertje, ja, die twee
betekenen alles voor hem. Ik ben zijn tweede kind maar hij duwt mij altijd ver
weg. Dan heb ik op een bepaald moment gezegd: 'Ok, als het zo zit, dan ga ik
niet meer bij u'." (Annelies)
Even vaak is de verbreking van het contact de keuze van de ouder(s), wat voor de
betreffende pleegkinderen vaak zwaar om dragen is.
Interviewer: "Dit poppetje is je biologische mama?"
Jeanne: "Ja."
Interviewer: "En ze staat buiten de cirkel zie ik (...)."
Jeanne: (stilte)

Zie bijlage III: 'Netwerkdiagram' in Werkpakket II: 'Beschrijving en motivering van de
onderzoeksmethode(s)'
30
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Interviewer: "Je had al gezegd dat je er niet zo'n sterke band mee hebt he.
(...). En dat je haar nu niet meer ziet?"
Jeanne: "Ja."
Interviewer: "En hoe lang zie je haar nu al niet meer?"
Jeanne: "Een jaartje of zo."
Interviewer: "En ging je er vroeger dan wel geregeld op bezoek? Was er een
regeling?"
Jeanne: "Ja, maar dan heeft ze gezegd dat ik niet meer mag komen."
Ouders waarmee men geen contact heeft, worden door verschillende
pleegkinderen buiten het netwerkdiagram geplaatst. Ze worden door hen
beschouwd als niet (meer) behorend tot hun familie. Acht van de respondenten
plaatsen hun beide ouders buiten het netwerkdiagram. Acht andere
pleegkinderen plaatsen één van de ouders buiten het diagram.
"Mijn vader? Die zet ik daar nooit van mijn leven nog in. Dat is geen familie
van mij!" (Benny)
Ook ouders die men wél nog ziet maar waarmee het contact problematisch
verloopt, worden soms buiten het netwerkdiagram geplaatst.
Interviewer: "En uw mama en papa plaats je niet op het diagram?"
Larissa: "Nee, allez ja (...). Ik ga daar niet graag naartoe en ik heb daar ook
niet zoveel contact mee omdat ik dat niet leuk vind."
Het ontbreken van contact betekent echter niet noodzakelijk het ontbreken van
een familieband. Zo vertellen enkele pleegkinderen dat ze, ondanks ze amper of
geen contact hebben met hun ouder(s), ze toch gevoelens van verbondenheid
voor hen blijven koesteren.
"Mijn echte mama betekent veel voor mij. Ze heeft me op de wereld gezet.
Moeder komt sowieso op de eerste plaats. Maar (...) ik heb nooit echt die
hechte band gehad met haar. Da's wat moeilijker (...). Maar we kunnen er nog
altijd iets van maken hé! (...) Ik hoop gewoon dat ik nog eens contact met haar
zal hebben. Ik heb haar nog maar één keer gezien, sinds ik op mijn twee jaar
daar ben weggegaan. Dat was vijf jaar geleden dat ik haar heb gezien. Soms
is ze moeilijk bereikbaar. Niemand vindt haar." (Arne)
En ook wanneer contacten uitgesproken problematisch verlopen, blijven enkele
geïnterviewde pleegkinderen opvallend loyaal en vergevingsgezind.
"Mijn mama, die zet ik toch dichterbij (...). Allez, ze is nog altijd mijn mama,
snap je? Ja voila, ik zie haar toch graag (...). Want ik weet wel, 't was niet tof
wat ze mij allemaal heeft aangedaan, maar het is nog altijd mijn mama en ik
zie haar echt wel graag (...). Ook omdat ik weet dat mama geen goeie
opvoeding heeft gehad door mijn oma, en oma had ook geen goede opvoeding
gehad door haar mama (...). Ach ja, iedereen heeft zo zijn minpunten en bij
sommige mensen is het misschien erger dan bij andere mensen. Maar het is
nog altijd familie." (Mieke)
Enkele jongeren vertellen in deze context dat ze zich soms zorgen maken over hun
biologische ouder(s).
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"Ik maak me soms wel zorgen over mijn mama en mijn papa. Ja, soms wel. Ik
laat dat meestal niet merken aan iedereen hier, maar diep vanbinnen zit dat
wel, dat gevoel van: 'Hoe gaat het nu met hen?'." (Tinneke)
Wanneer er regelmatig contact is met de ouder(s), verloopt dit meestal via een
bezoekregeling die in overleg tussen de ouders, de pleegouders, het kind, de
pleegzorgbegeleider en eventueel de jeugdrechter wordt beslist. De frequentie
van het contact varieert van enkele keren per jaar tot wekelijks en is geen
permanent gegeven. Bezoekregelingen worden doorheen de tijd en naar
aanleiding van verschillende ontwikkelingen regelmatig aangepast. Bezoek heeft
meestal plaats bij de ouder(s) thuis. Slechts bij twee respondenten gaan de
bezoekmomenten door op de pleegzorgdienst of op een neutrale plek, in
aanwezigheid van de pleegzorgbegeleider.
Verschillende jongeren spreken over leuke activiteiten tijdens het bezoek, zoals
uitjes naar een pretpark of een fastfoodrestaurant, maar desondanks worden
bezoekmomenten bij de meerderheid van de bevraagde pleegkinderen vaak
overschaduwd door conflicten en problemen.
"Het is elke keer ruzie. Maar waarom weet ik niet. Of jawel: omdat mijn papa
nu de hele tijd moet werken en dan vraag ik om te spelen maar dan zegt hij
dat hij moet werken." (Laura)
"Hoe mijn mama soms tegenover me doet, dat is soms wel moeilijk. (...) Als er
iets ergs gebeurt in het leven van mama, dan gaat ze dat alleen tegen mij
vertellen, en nooit tegen mijn kleine broer. En dan denk ik daaraan." (Lisa)
"Ik zal mijn papa zijn dagelijkse dingen eens opzeggen hé: slapen, computer,
slapen, computer, slapen, computer (...). Hij zit in een verslavend spelletje. Ik
ben altijd teleurgesteld als ik naar papa ga. Ik had vorige keer voor hem een
cadeau gemaakt. Ik had daar een ganse dag aan gewerkt. Maar dan zat ik
echt teleurgesteld in de zetel omdat ik eerst een kwartier moest wachten
voor hij wou kijken wat ik voor hem had gemaakt." (Cléo)
De algemene tendens lijkt dat pleegkinderen zich in grote mate aanpassen tijdens
de contacten met hun ouder(s), om zo vervelende situaties te vermijden.
"Ze zeggen meestal wel, als ik bij mijn papa of mijn mama ben, dat ik me dan
anders gedraag dan hier (in het pleeggezin). Omdat ik zo (...). Ja, ik wil geen
conflicten of zo met hen." (Shana)
Niet alle respondenten zijn bovendien tevreden met de bezoekregeling: Vier
kinderen zouden hun ouder(s) graag vaker zien, en twee zouden hen liever
minder vaak of zelfs helemaal niet meer willen zien. Uit de interviews blijkt echter
dat ze dit niet altijd spontaan aangeven bij hun begeleider of bij iemand anders die
ervoor kan ijveren dat de regeling wordt aangepast.
Diego: "Ik zou dat willen stopzetten, dat bezoek elke maand aan mijn mama.
Ik vind dat dat te snel gaat, omdat ze een onbekende is voor mij. Ze heeft eerst
acht jaar niks van zich laten horen, en daarna weer wel."
Interviewer: "Dus je zou liever willen dat het bezoek stop werd gezet?"
Diego: "Nee, ik zou liever om de drie of om de twee maanden willen, maar
niet iedere maand zo altijd."
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Interviewer: "En heb je dat al een gevraagd of dat kan? Aan je begeleider
bijvoorbeeld?"
Diego: "Nog niet."
3.1.2. Broers en zussen
Bij de vraag naar de (band met) biologische brussen, was het niet altijd eenvoudig
om te kunnen volgen. Sommige families zijn zo uitgebreid dat het zelfs voor het
pleegkind moeilijk is om het overzicht te bewaren in de grote hoeveelheid volle-,
half-, en stiefbrussen.
"Als je mijn stiefzussen en -broers en van die toestanden en zo er bijtelt, dan
zijn we met superveel (...). Mijn stiefmama had al vijf kindjes, voordat wij er
waren. Ik heb twee echte zussen en een broer. Mijn mama heeft ook nog twee
kindjes met mijn stiefpapa." (Cléo)
Ongeveer de helft van de jongeren plaatst (sommige van hun) brussen in een van
de buitenste cirkels of zelfs buiten het netwerkdiagram. Meestal zijn dat brussen
die ze niet (goed) kennen, waarmee ze het contact zijn verloren of waarmee ze een
problematische band hebben.
"Mijn drie zussen die geven eigenlijk niks om mij. Ah ja, ik hoor daar niks van,
alleen als ze iets moeten hebben. Ik reken die niet tot de familie." (Michael)
Het aantal respondenten dat een of meerdere van hun brus(sen) op een centrale
plek op het netwerkdiagram plaatst, is ongeveer even groot.
"Mijn broer, daar heb ik ook een hele sterke band mee. Ja, wij hebben nog
samen bij oma gewoond en zo. Dus wij zijn van de geboorte samen." (Cléo)
Tien van de respondenten wonen samen met (een van) hun brussen in hetzelfde
pleeggezin. Zij geven deze brus(sen) zonder uitzondering een centrale plek en
vertellen over hoe een sterke en bijzondere band ontstaat doordat ze samen al
veel hebben meemaakt en elkaar daardoor beter dan wie dan ook begrijpen.
"Ja, mijn broer zet ik ook heel dicht bij mij (op het netwerkdiagram), omdat,
gewoon, omdat hij altijd bij mij is geweest. We hebben samen in een tehuis
gezeten en we zijn samen naar hier gekomen. We hebben alles samen beleefd,
dus ik denk niet dat we zonder elkaar zouden kunnen." (Shana)
Bij de meeste respondenten woont (een deel van) hun brussen echter elders: bij
hun biologische moeder of vader, in een ander pleeggezin of in een residentiële
voorziening. Het verspreid wonen bemoeilijkt het onderhouden van contacten.
"Stan en Peter zijn bij hun bomma groot geworden, bij de mama van mijn
mama. En Koen is in Hasselt geadopteerd. Kenji zit in Olen in een ander
pleeggezin en ik zit hier. Een van mijn broers mag mij zien, maar wil niet. Een
wil mij zien maar mag niet, en dan Peter, daar had ik contact mee, maar nu
niet zoveel meer. Daar heb ik bijna niks contact meer mee." (Tiago)
Met brussen waarmee men niet in hetzelfde gezin leeft, is de band meestal niet
evident. Vier jongeren vertellen deze brussen geregeld te missen.
Imke: "Ik zou willen dat mijn zusjes en broertje dichter zouden kunnen
komen (op het netwerkdiagram)."
Interviewer: "Ja. En denk je dat dat in de toekomst mogelijk gaat zijn?"
Imke: "Dat weet ik niet."
117

Interviewer: "Is er iets dat je zou kunnen doen, of dat er zou kunnen gebeuren
zodat ze dichter bij jou komen te staan?"
Imke: "Hun vaker zien."
Interviewer: "Zou je dat graag willen, elkaar vaker zien?"
Imke: "Ja."
Daarnaast vertellen drie jongeren dat ze zich soms zorgen maken over brussen die
nog bij hun ouder(s) wonen:
"Mijn grote broer, daar heb ik schrik voor. Hij woont daar (bij zijn moeder)
nu nog en ze hebben het niet echt breed. En mijn moeder heeft zelfs een brief
geschreven om te zeggen dat het heel slecht ging met hem: dat hij met slechte
mensen omging en zo (...); Als je met de foute jongeren omgaat, je weet wat
er dan kan gebeuren he. Het kan zo rap fout gaan, of ze pushen u ergens toe,
ik weet het niet." (Arne)
Drie pleegkinderen vertellen ten slotte dat hun nog thuiswonende zus of broer
wordt 'voorgetrokken' door de ouder(s) of zelfs tegen hen wordt opgezet.
"Ze dachten eerst dat ik de boeman was (...) omdat papa allemaal slechte
dingen over mij zei. Maar nu is het wel weer beter." (Anja)
3.1.3. Andere familie
Naast de ouders en eventuele brussen, plaatsen de geïnterviewde pleegkinderen
ook andere personen uit hun biologische familie op het netwerkdiagram. Het
vaakst worden de grootouders vermeld, gevolgd door tantes, nonkels, neven en
nichten. Enkele pleegkinderen vermelden ook hun peter of meter. Ook het contact
met deze 'andere familie' wordt soms bemoeilijkt door de plaatsing.
De grootouders spelen soms een belangrijke rol in het onderhouden van contacten
met andere familieleden. Wanneer pleegkinderen op bezoek gaan bij hun
grootouders, ontmoeten ze daar soms ook hun brussen, tantes, nonkels, neven of
nichten.
Tot slot dient vermeld dat enkele pleegkinderen, allen geplaatst in een
netwerkgezin, vertellen over conflicten binnen hun familie, bijvoorbeeld tussen
hun pleegouders en hun ouders, maar ook over vetes tussen andere familieleden.
3.2 Pleegfamilie
3.2.1. Grote tevredenheid over het pleeggezin
De bevraagde pleegkinderen beschouwen, ongeacht ze in een netwerk- dan wel in
een bestandsgezin verblijven en ongeacht de periode ze er reeds verblijven,
minstens enkele personen in hun pleegfamilie als échte familie en geven hen een
prominente plek in hun netwerkdiagram.
Vijfentwintig van de zevenentwintig respondenten zeggen tevreden of zelfs heel
tevreden te zijn over hun pleeggezin. De meesten voelen zich er thuis en drukken
dit uit in eerder algemene termen, zoals "Het is hier goed" (Imke), "Ik zit hier goed"
(Cynthia) en "Ik ben blij dat ik hier ben" (Bilal).
Bij het verder doorvragen, blijken bepaalde aspecten bij te dragen tot hun
tevredenheid en thuisgevoel.
Tabel 16: Wat bijdraagt aan een thuisgevoel in het pleeggezin
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Wat volgens de respondenten bijdraagt aan een thuisgevoel in het pleeggezin
1. Goede zorgen en kansen krijgen
2. Samen dagdagelijkse dingen doen
3. Een goede communicatie en wederzijds vertrouwen
4. Een warme en steunende omgeving

Het krijgen van goede zorgen en kansen, zowel emotioneel als materieel, wordt
door veel pleegkinderen aangehaald, en staat vaak in contrast met het vroegere
leven in hun gezin van oorsprong.
"Ja, hier krijg ik op tijd mijn eten. Hier kan ik me wassen. Hier heb ik propere
kleren. Hier heb ik alles." (Michael)
"Sinds ik in een pleeggezin woon kan ik hockey doen. Vroeger kon ik dat niet
doen omdat dat te veel geld kostte, met de wedstrijden allemaal (...). Zoals nu
zijn we geselecteerd voor het Europees Kampioenschap. Ik ben daar wel trots
op." (Anja)
Ook het samen dagdagelijkse dingen doen draagt bij tot het gevoel opgenomen
te zijn in het pleeggezin. De meeste pleegkinderen vertellen in deze context over
leuke 'familiemomenten' zoals samen eten, activiteiten ondernemen, samen
plezier maken, enzovoort.
Kimberly: "Deze foto is van als we samen aan het eten waren."
Interviewer: "En zeg eens: waarom heb je die foto gemaakt?"
Kimberly: "Omdat je in een pleeggezin toch dingen moet samendoen zo. Dat
vind ik."
Interviewer: "En vind je dat tof?"
Kimberly: "Ja."
"In een pleeggezin doet ge zo dingen samen, als in een gezin (...). Hier bij mijn
pleegouders heb ik al kei veel leuke dingen gedaan die andere, echte, kinderen
ook doen." (Shana)
Een goede communicatie en wederzijds vertrouwen worden eveneens als
noodzakelijke voorwaarden genoemd om zich goed te voelen in een pleeggezin.
Meerdere pleegkinderen vertellen in dit kader dat ze goed kunnen praten met hun
pleegouder(s) en dat ze een belangrijke vertrouwenspersoon zijn waarmee ze ook
moeilijke dingen kunnen bespreken.
"Ik zie ze echt super graag. En als er iets is of zo, dan kan ik hen alles vertellen.
En ik heb daar ook geen geheimen voor of zo. En ja, ik ben blij dat ik ze heb."
(Cynthia)
De meeste respondenten geven aan dat hun pleeggezin een warme en steunende
omgeving is waarin ze zich gewaardeerd voelen.
"Mijn pleegmoeder steunt mij als ik het moeilijk heb. Ze steunt me in alles. Ze
verdedigt me vaak als er iets is. Ze is ook heel snel bezorgd (...)." (Benny)
"Mijn pleegouders dat zijn warme mensen, ja, vriendelijk en zo. Ge kunt ook
al ne keer lachen en van die dingen. Ja ik voel me hier echt thuis." (Davy)
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3.2.2 Stevige banden
De pleegouders worden bijna door alle respondenten in de binnenste cirkel van
het netwerkdiagram geplaatst. Deze pleegkinderen verduidelijken dat hun
pleegouders 'als echte familie' voor hen zijn, en dat de band met hen vaak zelfs
sterker is dan die met hun biologische ouders. Zeven van de respondenten - allen
voor zesjarige leeftijd in hun huidige pleeggezin geplaatst - noemen hun
pleegouders zelfs 'mama' en 'papa'.
"Ik vind ze echt mijn echte ouders. Ik zou mijn echte mama eigenlijk niet
willen zien of zo, want zij voelt eigenlijk nu niet als mijn mama." (Cynthia)
Slechts voor één meisje voelt haar pleegmoeder niet als familie. Zij woont nog
maar anderhalf jaar in het pleeggezin en heeft een erg problematische band met
haar pleegmoeder.
Twee jongeren vertellen dat het erg goed klikt met hun pleegmoeder, maar dat er
regelmatig conflicten zijn met de partner van de pleegmoeder, die pas later bij het
gezin is gekomen.
"Vroeger was mijn pleegmama hier alleen en dan heeft ze een vriend
gekregen (...). En die jongen, nee dat is niet normaal wat die gast doet (...). Ja,
bijvoorbeeld op alles commentaar geven wat ik doe (...). Da's altijd gewoon
op mijn kap zitten, de hele tijd." (Arne)
Veertien van de bevraagde pleegkinderen hebben pleegbrussen, waaronder we
de eigen kinderen van de pleegouders en eventuele andere pleegkinderen die in
het gezin opgroeien bedoelen.
Doorgaans is de band met pleegbrussen hecht, zeker bij respondenten die al
geruime tijd in het gezin verblijven. Deze pleegbrussen worden in een van de
binnenste cirkels van het netwerkdiagram geplaatst.
"Ik ben trots dat ik nu twee zusjes heb die heel jong zijn en die mij zien als
hun grote zus. De oudste was nog maar een maand toen ik hier binnenkwam.
Nu zijn ze mijn zusjes en ze zien mij ook als hun zus." (Anja)
Andere pleegkinderen binnen het gezin delen de ervaring om niet bij hun echte
ouders op te groeien, waardoor vaak een bijzondere band ontstaat.
"Mijn pleegzus en pleegbroer hier, die staan ook dicht bij mij (op het
netwerkdiagram). Ja, we hebben soms of vaak weleens ruzie of zo, maar op
zich hebben ze ook zowat mijn leven bepaald, omdat ik ze van het begin af
aan ken. Ze waren even jong als mij of nog jonger toen ze naar hier zijn
gekomen, dus zij hebben ook nooit een andere familie gekend. Wij hebben zo
mekaar een beetje geholpen daarin (...). Het voelt gewoon als broer en zus
aan." (Shana)
Slechts één respondent vertelt dat het soms belastend is dat er verschillende
pleegkinderen in haar pleeggezin wonen, voornamelijk omdat in deze concrete
situatie de meeste van de pleegkinderen met ernstige gedragsproblemen kampen.
Algemeen kunnen we op basis van de interviews echter stellen dat de
aanwezigheid van andere kinderen binnen het pleeggezin als positief wordt
ervaren. Anderzijds betekent dit niet dat de pleegkinderen in een gezin zonder
brussen dit als een gemis ervaren. Slechts één respondent die enig kind is in zijn
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pleeggezin, vertelt dat hij, als hij kon kiezen, liever in een pleeggezin met brussen
was geplaatst.
Dat voor de bevraagde pleegkinderen 'familie' de gangbare definitie van
bloedverwantschap overstijgt, tonen ook de andere personen die ze als hun
familie benoemen en die ze bijgevolg opnemen in hun netwerkdiagram. Naast de
pleegouders en -brussen, krijgen ook pleeggrootouders, -tantes, -nonkels, -neven
en -nichten een centrale plaatst in hun familieplaatje.
"De ouders van mijn pleegmama die zou ik ook dicht bij mij zetten (op het
netwerkdiagram), omdat ik die liever heb dan mijn eigen bomma en bompa."
(Fiona)
Vier kinderen spreken tot slot ook over een 'pleegmeter' of '-peter' 31 , die een
belangrijke vertrouwensfiguur is.
"Ik kan altijd terecht bij mijn peter, allez, bij mijn pleegpeter en bij mijn
pleegmeter ook (...). Ze luisteren eerst en zullen dan bijvoorbeeld vragen
stellen en dan weet ik dat ze hebben geluisterd en dan komt het goed, meestal.
Als ik ruzie heb gehad met mijn pleegmoeder, dan ga ik soms bij hun."
(Annelies)
3.2.3 Uitdagingen
Al zijn de bevraagde pleegkinderen bijna allemaal bijzonder tevreden over hun
pleeggezin, toch worden ze er soms ook geconfronteerd met moeilijkheden. We
overlopen de uitdagingen die door meerdere respondenten werden benoemd in
dit verband.
Tabel 17: Uitdagingen binnen een pleeggezin

Gerapporteerde uitdagingen binnen een pleeggezin
1. Wennen in een pleeggezin
2. Ruzies en conflicten
3. Financiële krapte
4. Zieke pleegouders

Enkele respondenten vertellen dat ze in de beginperiode moesten wennen aan
het pleeggezin. Ze verduidelijken dat de band met pleegfamilie moet groeien en
dat de beginperiode van een pleegzorgplaatsing voor alle partijen een periode van
aftasten is.
"In het begin was het moeilijk. Aan de ene kant miste ik mijn mama, aan de
andere kant had ik zoiets van: ‘Ik ga hier nooit huis horen’, en dat gevoel gaf
ik ook aan mijn pleegouders. Ik drukte dat uit dat ik hier niet bij hoorde (...).
Ook de regels hier, en het huis: het was allemaal helemaal anders dan ik
gewend was." (Tinneke)
Een goede voorbereiding op de plaatsing en een intensieve begeleiding tijdens de
eerste periode, lijken geen overbodige luxe. Enkele jongeren vertellen in deze
Pleegmeters en -peters worden in sommige gezinnen gekozen op het ogenblik waarop
het pleegkind in het gezin wordt opgenomen. Vaak betreft het een vriend(in) van de
pleegouders.
31

121

context dat ze de kans hebben gekregen om eerst uitgebreid kennis te maken met
het pleeggezin alvorens er permanent in te trekken en dit te hebben gewaardeerd.
"Ik kan me nog wel herinneren dat ik eerst zo eens een dagje naar hen
kwam, en dan eens blijven slapen, en zo allemaal kleine stapjes. Dus ik denk
wel dat ik voldoende voorbereid was (...). Eerst leer je die kennen en dan
eens blijven slapen en dan bouw je zo een band op en uiteindelijk wou ik niet
meer weg." (Shana)
"Ik ben er eigenlijk 'ingerold', of hoe moet ik dat zeggen (...). Eerst was er een
tijdje dat ik hier mocht blijven slapen en dan zijn we beginnen nadenken over
dat ik hier misschien wel kon blijven. Intussen was ik het al gewend om hier
te blijven en dan wat het voorgoed." (Anja).
Enkele andere pleegkinderen werden echter niet goed voorbereid en begeleid in
deze beginperiode.
"Pas de dag zelf toen ik naar hier ging, hebben ze gezegd: 'Ja, we gaan je naar
ergens brengen', (...). Ja, ik vond dat ze dat dan vroeger mochten zeggen,
zodat ik het kon verwerken, zodat ik al wist dat ik naar ergens anders ging."
(Annelies)
Pleegkinderen geven verder aan dat er binnen hun pleeggezin, net als in ieder
gezin ook ruzies en conflicten voorkomen. Dergelijke 'gewone' conflicten
worden echter niet als een probleem ervaren en doen geen afbreuk aan hun
tevredenheid over de plaatsing.
"Ja wij hebben weleens ruzie soms als ik iets verkeerds doe, als ik te lang aan
de computer zit bijvoorbeeld." (Liam)
Soms zijn de conflicten echter diepgaand en complex, bijvoorbeeld wanneer ze
gepaard gaan met onderdrukte gevoelens of met een onvermogen open te
communiceren. Enkele pleegkinderen vertellen over zeer moeilijke periodes in
het pleeggezin die men maar te boven is gekomen door te blijven communiceren
en dankzij de ondersteuning van de pleegzorgbegeleider.
"Ik heb vroeger toch vaak gezegd van: 'Ik wil hier echt weg', en dan riep ik
dat ook uit. Maar daarna komt mijn pleegmama dan binnen en dan zegt die
van: 'Da's ook niet leuk voor ons dat ge dat zegt en zo (...). Maar nu is dat
beter en ik roep dat ook niet meer. En ik denk daar ook niet meer aan (...).
Vroeger had ik zo het gevoel van: 'Hoor ik hier wel bij?'. Dat had ik vroeger
echt vaak. Maar nu is het toch beter. En wij zeggen ook vaak tegen elkaar
van: 'Ik zie u graag', want dan kunt ge dat geloven, dat ge er ook bij hoort."
(Cynthia)
"We hebben dan ook aparte gesprekken gehad met de begeleidster, met mij
en mijn pleegouders, over hoe we het allemaal ondervonden en toen hebben
we tips gekregen over hoe we met mekaar moeten omgaan en altijd praten,
want dat konden we totaal niet (...). En tips hoe ze met mij moeten omgaan
wanneer ik kwaad word, of verdrietig word. En hoe ik moet omgaan met
strenge regels en zo. Toen ik bij m’n ouders woonde heb ik best wel een heel
vrij leven gehad en nu is dat allemaal wat aanpassen." (Tinneke)
Slechts twee pleegkinderen vertellen over conflicten binnen hun pleeggezin waar
ze niet meteen een oplossing voor zien.
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Drie pleegkinderen vertellen over financiële krapte in hun pleeggezin. Waar een
pleegzorgplaatsing voor de meerderheid van de respondenten een verbetering op
materieel en financieel vlak inhoudt, is dit niet veralgemeenbaar. Drie
pleegkinderen vertellen dat ze het in hun pleeggezin met erg beperkte middelen
moeten redden. Het betreft telkens netwerkplaatsingen. Geen enkele van de
geïnterviewde jongeren geeft echter aan dat de financiële situatie binnen het
pleeggezin afbreuk doet aan hun thuisgevoel of tevredenheid.
"Wij hebben hier thuis niet zoveel geld en ik krijg ook niet veel zakgeld, alleen
een beetje om drinken te kopen op school. (...) Ja, en soms als ik niks meekrijg,
dan kan ik niet drinken op school." (Jeanne)
Tot slot komt ook het omgaan met ziekte pleegouders als een uitdaging uit de
interviews. Verschillende pleegkinderen verblijven bij pleegouder(s) van relatief
hoge leeftijd. Dit is bijvoorbeeld soms zo bij kinderen die bij hun grootouders zijn
geplaatst. Doorgaans vormt dit geen probleem. 32 De hoge leeftijd van de
pleegouder(s) gaat bij drie van de pleegkinderen echter gepaard met een ernstige
ziekte, wat deze kinderen in een zorgende rol dwingt.
"Als ik iets zou kunnen veranderen, dan is het dat mijn pleegvader geneest.
Hij is heel ziek. Hij heeft kanker (...). Mijn pleegmoeder kan die zorg voor hem
niet alleen aan, want zij is ook niet meer jong he (...). Als ik later alleen ga
wonen, dan blijf ik hier dichtbij, zodat ik kan helpen. Ik heb dat beloofd en
dan doe ik dat ook." (Michael)
Samenvatting en bespreking
De band tussen pleegkinderen en hun biologische familie komt als problematisch
en complexe uit het onderzoek. Overeenkomstig eerdere bevindingen van Morgan
(2005), blijkt dat vele pleegkinderen in ons onderzoek geen contact (meer)
hebben met (een van hun) biologische ouder(s). Het ontbreken en verbreken van
contact met de ouder(s) heeft verschillende redenen: sommige pleegkinderen
hebben hun ouder(s) nooit gekend of zijn ze verloren na een overlijden. Bij de
andere pleegkinderen is de verbreking van het contact in de helft van de gevallen
de 'keuze' van het pleegkind. Even vaak is de verbreking van het contact echter de
keuze van de ouder(s). Vele pleegkinderen worstelen hiermee, zoals ook Morgan
(2005) in eerder onderzoek heeft aangetoond.
Tegelijk valt op hoe enkele pleegkinderen, ondanks ze amper, geen of een
moeizaam contact hebben met hun ouder(s), toch gevoelens van verbondenheid
voor hen blijven koesteren. Uit vele getuigenissen spreekt een grote loyaliteit,
vergevingsgezindheid en bezorgdheid.
De frequentie van het contact varieert en wordt doorheen de tijd regelmatig
aangepast. Niet alle respondenten zijn tevreden met de bezoekregeling. Al gaat
bezoek vaak gepaard met leuke activiteiten, toch worden deze momenten niet
zelden overschaduwd door conflicten en problemen. De algemene tendens in dit
onderzoek is dat pleegkinderen zich in grote mate aanpassen wanneer ze hun
ouders zien, om zo vervelende situaties te vermijden. Dit komt overeen met de
bevinding van Schofield et al. (2012) dat het 'switchen' tussen de biologische- en
Slechts één respondent vertelt in deze context dat hij liever bij jongere pleegouders
was geplaatst.
32
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de pleegfamilie vaak moeilijk is en een grote flexibiliteit vereist van
pleegkinderen.
Broers en zussen krijgen een bijzondere plek. Vooral met brussen die in hetzelfde
pleeggezin werden geplaatst, is er doorgaans een zeer hechte band. Maar de band
met brussen is niet per definitie een stevige band. De pleegzorgplaatsing en
eerdere plaatsingen zorgen er soms voor dat het contact tussen brussen
vertroebeld of zelfs getroubleerd raakt. Respondenten gaven voorbeelden van
brussen die ze niet meer (mogen) zien, over jaloezie, over bezorgdheid, ...
Verder zijn ook grootouders, tantes, nonkels, neven en nichten en peters en
meters belangrijk voor de bevraagde pleegkinderen. Grootouders verdienen een
bijzondere vermelding aangezien zij soms een ontmoetingsplek vormen waar
pleegkinderen ook andere familieleden, zoals brussen, nonkels, tantes, enzovoort,
kunnen zien. Net als in eerder onderzoek van Morgan (2009) geven pleegkinderen
in het actuele onderzoek aan het belangrijk te vinden dat begeleiders, in het
maken van beslissingen over de bezoekregeling, rekening houden met hun
wensen in verband met wie ze willen zien, hoe vaak ze hen willen zien en hoe
bezoekmomenten moeten worden ingevuld.
Een laatste bevinding met betrekking tot de biologische familie, is dat enkele
respondenten, allen geplaatst in een netwerkgezin, vertellen over conflicten
tussen hun pleeg- en biologische ouders evenals over vetes tussen andere
familieleden.
De band tussen de bevraagde pleegkinderen en hun pleegfamilie is over het
algemeen bijzonder positief. Op twee na, zijn alle respondenten tevreden over hun
pleeggezin en beschouwen ze het als 'echte familie'. Dit bevestigt eerder
onderzoek waarin men concludeert dat de meeste pleegkinderen in een
langdurige plaatsing goed aangepast en opgenomen zijn binnen hun pleegfamilie,
en deze als hun eigen familie beschouwen (Hedin et al., 2012; Schofield et al.,
2012). Wat betreft de tevredenheid over het pleeggezin is er, overeenkomstig
onderzoek van Hedin (2012) bovendien amper een verschil tussen netwerk- en
bestandsgezinnen.
Het algemene gevoel van tevredenheid over het pleeggezin verduidelijken
respondenten door voorbeelden die te maken hebben met (1) goede zorgen en
kansen krijgen, (2) samen dagdagelijkse dingen doen, (3) een goede
communicatie en wederzijds vertrouwen, (4) een warme en steunende omgeving.
Aangehaalde zaken corresponderen met bevindingen uit eerder onderzoek
(Achmed et al., 2012; Hedin, 2012).
Ook met pleegbrussen is de band meestal hecht en in het bijzonder met andere
pleegkinderen binnen het gezin ontstaat vaak een bijzondere band doordat men
bepaalde ervaringen deelt en daardoor in mekaar een bondgenoot ziet. De
aanwezigheid van andere kinderen binnen het pleeggezin wordt op een
uitzondering na als positief gewaardeerd. Anderzijds geven, op één uitzondering
na, respondenten die 'enig kind' zijn in hun pleeggezin niet aan dit als een gemis
te ervaren.
Dat voor de bevraagde pleegkinderen 'familie' de gangbare definitie van
bloedverwantschap overstijgt, tonen ook de andere personen die ze als hun
familie beschouwen en die ze bijgevolg opnemen in hun netwerkdiagram. Naast
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de pleegouders en -brussen, krijgen ook pleeggrootouders, -tantes, -nonkels, neven en -nichten een centrale plaatst in hun familieplaatje. Vier kinderen spreken
tot slot ook over hun 'pleegmeter' of '-peter' waarmee ze een bijzondere band
hebben.
Ondanks de grote tevredenheid over hun pleegfamilie, benoemen de bevraagde
pleegkinderen ook enkele uitdagingen betreffende het leven in een pleeggezin. In
de eerste plaats is de beginperiode niet altijd makkelijk. Een goede voorbereiding,
omkadering en begeleiding zijn dan een grote hulp. In pleeggezinnen zijn er
verder, net als in ieder gezin, weleens ruzies en conflicten. Wanneer deze gepaard
gaan met een onvermogen open te communiceren, vormen ze een grote uitdaging
waarin de pleegzorgbegeleider een bemiddelende rol kan spelen.
Enkele pleegkinderen, allen geplaatst in een netwerkgezin, vertellen tenslotte
over financiële moeilijkheden binnen hun pleeggezin en/of over ernstige ziekte
van een pleegouder. Beide zaken worden door de betreffende pleegkinderen op
zich niet als problematisch ervaren, maar betekenen desondanks een bijkomende
zorg.
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4. De relatie met en de bejegening door anderen
In dit deel bespreken we hoe de pleegkinderen willen worden bejegend en op
welke manier het opgroeien in een pleeggezin een impact heeft op hun sociale
relaties.
Ook de beeldvorming met betrekking tot pleegzorg en hoe pleegkinderen
daarmee omgaan, komt binnen dit thema aan bod.
Tot slot belichten we hoe pleegkinderen aankijken tegen lotgenotencontact.
4.1 Hoe pleegkinderen (willen) bejegend worden
Bij de bespreking van het thema 'Gevoelens en copingstrategieën' kwam aan bod
dat de meeste bevraagde pleegkinderen zich doorgaans 'gewoon' voelen. Ook bij
de vraag naar hoe ze het liefst worden bejegend, antwoorden ze dat ze als
'gewone' kinderen willen worden bekeken en behandeld.
"Ik wil dat ze me gewoon zien als wie ik ben: een normaal persoon die in een
pleeggezin woont, maar waar verder niks mis mee is." (Yves)
"Ik zou liefst willen dat mensen me zien als iemand die eigenlijk in zijn eigen
familie zit." (Fiona)
Tweeëntwintig van de bevraagde jongeren zegt zich door de band niet anders
bekeken of behandeld te voelen dan andere kinderen, of toch niet op een storende
manier.
"Mijn klasgenoten weten ook dat ik in een pleeggezin zit. Ze zeiden gewoon:
'Het is allez, ge zijt gelijk een gewone persoon. Er is voor ons nu niets anders
aan u'." (Lisa)
"Ja mijn klasgenoten weten wel dat ik in een pleeggezin leef. Ik heb hen dat
in het begin van het schooljaar verteld. Toen we ons moesten voorstellen, heb
ik dat allemaal verteld. Maar daardoor gaan ze niet anders met me om. Nee,
ze vinden dat gewoon erg voor mij, dat is alles (...). Nee, de personen die ik nu
ken, of die ik leer kennen, die zijn lief en die gaan met mij om zoals bij normale
mensen." (Diego)
Zeven van deze jongeren zeggen wel sneller reacties van begrip te krijgen, wat
ze als positief ervaren.
"Dat ze me anders bekijken, dat denk ik wel, omdat ze weten wat ik heb
meegemaakt en zo (...). Ik denk wel dat ze me anders bekijken dan daarvoor.
Omdat ze toch wel wat begrijpen, want ik heb dat uitgelegd, en ze hebben dat
een beetje begrepen, en dan dachten ze wel: 'OK, een beetje opletten met wat
we zeggen en zo, over bijvoorbeeld de ouders'. Maar zich echt anders
gedragen, dat gaan ze niet doen." (Tom)
Ook door leerkrachten voelen deze respondenten zich meestal op een positieve
manier bejegend. Veertien pleegkinderen vertellen dat ze veel begrip ervaren en
dat leerkrachten rekening proberen te houden met hun situatie door in bepaalde
situaties bijvoorbeeld milder voor hen te zijn dan voor hun klasgenoten.
"Als ik eens niet oplet, dan weten ze dat het daardoor komt, en dan gaan ze
minder streng zijn." (Annelies)
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"Al mijn leerkrachten weten dat ik in een pleeggezin leef. Ik vind dat ze dat
moeten weten voor als er problemen zijn, zodat ze niet denken van: 'Dat zijn
de biologische ouders'. Ze gaan mij daarvoor niet anders behandelen of zo,
maar ze weten bijvoorbeeld wel dat het bij mij dan wel gevoelig ligt als
andere kinderen mij uitdagen met dingen te vertellen over mama en papa."
(Diego)
Maar waar begrip en empathie door de respondenten worden gewaardeerd, is dit
absoluut niet het geval voor medelijden en betutteling. En ook overdreven
nieuwsgierigheid die resulteert in een stortvloed van soms indiscrete vragen,
waarderen de bevraagde pleegkinderen niet. Vier kinderen vertellen over
dergelijke 'vervelende reacties' van leeftijdsgenoten.
"Meestal stellen ze heel veel vragen en meestal hebben ze ook altijd zo
medelijden. Maar ik zeg altijd zo van: 'Ja, ge moet geen medelijden hebben
want mijn leven is nu eigenlijk beter dan dat het vroeger was en ik vind dat
helemaal niet erg om in een pleeggezin te zitten.'." (Shana)
"Soms vragen mensen wel, als ik zeg dat ik in een pleeggezin leef (...) hoe het
komt dat ik daar leef en wat er gebeurd is en dat vind ik soms wel moeilijk."
(Anja)
Zes kinderen vertellen ook over vervelende reacties van leerkrachten.
Voorbeelden gaan over medelijden, bemoeienis en het bespreken van private
thema's in klasverband.
"Sommige leerkrachten gebruiken me in een voorbeeld in de klas om
bijvoorbeeld aan te tonen hoe iemand zijn leven ineens kan veranderen. Op
dat moment vind ik dat niet zo leuk dat dan al die mensen mij bekijken omdat
ik niet echt iemand ben die op de voorgrond wil zijn." (Anja)
"Ik vind dat de leerkrachten er geen zaken mee hebben en zelf zou ik dat niet
vertellen (...). Leerkrachten roddelen graag en vertellen dat dan verder aan
andere leerkrachten en ik heb niet graag dat ze me verwijten of me anders
behandelen omdat ik een pleegkind ben (...). Er is bijvoorbeeld een jaar
geweest dat veel kinderen op school ervan wisten, en die vertelden dat dan
tegen de leerkrachten en hadden dan allemaal medelijden, en dat wil ik
helemaal niet." (Tinneke)
Een derde van de pleegkinderen vertelt over pesterijen en uitsluiting waarin de
pleegzorgplaatsing het voorwerp van spot is. Pesterijen dateren meestal van de
lagere schoolperiode.
Interviewer: "Heb je soms het gevoel dat mensen je anders bekijken omdat je
in een pleeggezin woont?"
Tiago: "Soms."
Interviewer: "Op welke manier bekijken ze je dan?"
Tiago: "Dan denken ze: 'Ha, die is toch zijn echte ouders verloren, laten we
die een beetje pesten', enzo."
Interviewer: "Wat zeggen ze dan?"
Tiago: "'Kind zonder ouders, kind zonder ouders!'. In het vierde leerjaar was
dat."
Interviewer: "En doen ze dat nu nog?"
Tiago: "Nee."
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Interviewer: "Waarom doen ze dat nu niet meer?"
Tiago: "Omdat de oude directeur daar iets aan had gedaan."
Interviewer: "Hoe zou je het liefst willen dat mensen jou zien?"
Tiago: "Gewoon, zoals ze anderen bezien."
Twee respondenten vertellen zelfs van school te zijn veranderd omwille van de
pesterijen.
"Toen ik in de lagere school zat ben ik wel gepest, want toen was dat zo van:
'Haha jij zit in een pleeggezin en ik niet want ik woon lekker bij mijn ouders
en jij woont bij je grootouders in een pleeggezin en jij krijgt controle door een
pleegzorgbegeleider' (...). Ik ben wel van school veranderd door pesterijen (...)
maar nu zijn er geen pesterijen meer." (Larissa)
Drie jongeren worden ook vandaag nog gepest.
"Nu pesten ze me alleen nog maar in mijn eigen klas. Soms praat ik gewoon
terug of ga ik het zeggen tegen een leerkracht." (Jeanne)
Eén van de respondenten vertelt tot slot dat ze niet enkel op school maar ook
binnen haar pleegfamilie door bepaalde personen wordt uitgesloten omdat ze een
pleegkind is.
"En soms behandelen ze me ook anders. Ik heb bijvoorbeeld ruzie gehad met
mensen van mijn pleegfamilie omdat ze tegen me zeiden van: 'Ja, je bent geen
familie. Je bent maar een dom pleegkind.' En ja (...) er is al veel miserie
geweest omdat ik een pleegkind ben." (Kimberly)
4.2 Angst voor de reacties van anderen
Vanuit hun wens als gewone kinderen te worden behandeld en geen negatieve of
voorkeursbehandeling te krijgen of te worden geconfronteerd met vervelende
vragen, kiezen maar liefst vijftien pleegkinderen ervoor om voor (bepaalde)
anderen te verbergen dat ze in een pleeggezin opgroeien.
"Ja, ik zeg heel vaak tegen mensen die dat niet weten: ‘Dit is mijn mama, dit
is mijn papa’. Dit voelt aan als een soort van liegen, maar ook weer niet."
(Tinneke)
"Ja, ge kunt dat best alleen tegen echt goeie vrienden vertellen, want anders
vertellen ze dat waarschijnlijk door. En dan gaan ze allemaal dingen over u
vertellen. Daar ben ik toch bang voor. Dan gaan ze mij daar misschien mee
pesten of zo." (Cynthia)
Vier jongeren vertellen dat ze niet willen dat hun leerkrachten op de hoogte zijn
van hun familiale situatie.
"Omdat ik mijn school niet meng met de problemen die er gebeuren of met
het pleeggezin. Op school ben ik gewoon op school en dat heeft niks met
pleegzorg te maken (...). Ik zou dat soms liever niet vertellen, omdat mensen
mij dan waarschijnlijk ook anders gaan behandelen (...). Dan gaan ze kei lief
of zo doen tegen mij en ik wil gewoon mezelf zijn en dat ze niet anders doen
tegen mij." (Tom)
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Vooral wanneer pleegkinderen nieuwe mensen leren kennen, bijvoorbeeld bij het
veranderen van klas of van school, zorgt de vraag hoe te vertellen over hun situatie
soms voor veel stress en onzekerheid.
"Toen we hier zijn komen wonen, moest ik voor de eerste keer veranderen van
school. Ik had daar heel veel schrik voor, ook om dan weer te moeten vertellen
van mijn ouders en zo. Ik was de eerste schooldag ook gewoon ziek van de
stress daardoor. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan." (Shana)
Anja: "In mijn vorige klas wisten ze dat wel, dat ik in een pleeggezin leef, (...).
Maar nu ik moet veranderen van school, heb ik wel al eens gedacht aan hoe
ik dat zal moeten vertellen en hoe dat gaat zijn en of ze me niet gaan
verafschuwen."
Interviewer: "Ah ja, dat is nu in september dat je van school verandert (...).
En wat zeg je? Heb je schrik dat ze je zullen verafschuwen?"
Anja: "Ja, zoals: 'Die woont in een pleeggezin, die heeft andere dingen
meegemaakt'."
Interviewer: "Ben je bang dat ze zo reageren?"
Anja: "Ja, toch wel."
Interviewer: "En hoe ga je dat, denk je, aanpakken?"
Anja: "Ik weet het niet."
4.3 Over beeldvorming
Onder het brede publiek is niet altijd goed geweten wat pleegzorg juist inhoudt.
Uit de verhalen van enkele pleegkinderen begrijpen we dat ze soms
geconfronteerd worden met deze beperkte kennis. Kimberly, bijvoorbeeld, zegt
dat ze liever geadopteerd zou worden, omdat mensen volgens haar beter weten
wat dat betekent.
Interviewer: "Ik heb je horen zeggen dat je misschien liever toch geadopteerd
zou worden. Kan je daar eens iets over vertellen?"
Kimberly: "Ja, dan kunnen ze me niet meer uitlachen dat ik in een pleeggezin
zit, en dat dat mijn pleegmama is. Dan is dat eigenlijk mijn mama als ik
geadopteerd ben."
Interviewer: "Denk je dat mensen minder lachen met adoptie dan met
pleegzorg?"
Kimberly: "Ik denk van wel (...). Nu denken ze dat ik bij wildvreemden zit, en
als je geadopteerd bent, vind ik dat toch beter."
Shana geeft dan weer aan dat sommige mensen pleegzorg en adoptie met elkaar
verwarren:
"Ik ben nu op een leeftijd dat de mensen dat, denk ik, wel weten, dat ik in een
pleeggezin zit. Maar als ik zo bijvoorbeeld praat over mijn pleegbroer, dan
denken veel mensen dat wij geadopteerd zijn en ik moet soms nog wel dingen
uitleggen." (Shana)
Vervelende vragen en zelfs pesterijen lijken soms in verband te staan met
onwetendheid over pleegzorg. Verschillende pleegkinderen hebben namelijk
ervaren dat vervelende vragen en reacties vanzelf zijn gestopt nadat zij zelf of
bijvoorbeeld een leerkracht meer uitleg hadden gegeven bij hun
pleegzorgplaatsing.
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Interviewer: "En weet je waarom het pesten is geminderd?"
Laura: "Omdat ik het toen heb uitgelegd, van mijn mama. Daarna zeiden ze
dat ze met me meeleefden."
Zes pleegkinderen vertellen dat ze tijdens een kennismakingsactiviteit of via een
spreekbeurt, voor de hele klas hebben verteld dat ze in een pleeggezin opgroeien.
De reacties waren steeds erg positief.
"Eerst vond ik dat ik dat voor mezelf moest houden, dat ik pleegouders heb,
omdat ik dat zo 'anders' vond. Maar eigenlijk is dat niet zo anders. Want ik
word behandeld zoals normale kinderen op school. Ik heb zelfs onlangs een
spreekbeurt daarover gehouden voor mijn spreekexamen Nederlands (...). Ik
heb dat toen tegen mijn pleegzorgbegeleidster gezegd en die heeft me toen
nog boekjes en zo gegeven over pleegzorg. Ze hebben mij goed geholpen."
(Cléo)
Maar zoals reeds aan bod kwam, heeft het spreken over de situatie voor vele
pleegkinderen een hoge drempel. Leerkrachten, pleegzorgbegeleiders en/of de
pleegouders kunnen daarin een ondersteunende rol opnemen.
"Vanaf ik naar het CLB ging weten mijn leerkrachten ook dat het niet ging
thuis en dan daarna dat ik in een pleeggezin zat. Dat is toen op 'Smart school'
gezet, voor alle leerkrachten. Dat was ook om te zeggen van: 'Als ze triest is
in de klas of zo, of er is iets anders met haar gedrag of zo, dan komt dat
misschien daardoor' (...). Ik vond dat wel een goed idee dat ze dat hebben
gezegd zodat iedereen het wist in plaats van dat ze zouden denken van: 'Wat
is dat met Mieke?'." (Mieke)
Een van de pleegkinderen vindt dat informatie over pleegzorg sowieso in de
lessen op school zou moeten worden geïntegreerd.
"Ik denk dat we die uitleg best al in de les sociale wetenschappen hadden
moeten krijgen. We hebben bijvoorbeeld over de kinderrechten geleerd daar,
maar de leerkracht had daar grondiger over kunnen vertellen, ook over
pleegzorg en zo." (Shana)
4.4 Over vriendschap
De pleegzorgplaatsing heeft voor de meeste respondenten geen negatieve impact
op hun vriendschapsbanden. Vierentwintig van de zevenentwintig respondenten
zeggen voldoende vrienden te hebben. Twee anderen hebben wel een aantal
vrienden maar zouden er graag (nog) meer willen. Slechts één respondent vertelt
dat ze het gevoel heeft dat ze er helemaal alleen voor staat.
"Ja, ik heb genoeg vrienden op school, en ook buiten de school, om activiteiten
mee te doen en zo." (Anja)
"Ze zeggen altijd: 'Uw beste vrienden kunt ge maar op één hand tellen', maar
ik heb wel voldoende vrienden. Mijn vrienden zijn meestal zo mensen die echt
dicht bij mij zijn, die ik kan vertrouwen." (Arne)
In het kader van het thema 'Gevoelens en copingstrategieën' kwam reeds aan bod
dat vrienden een belangrijke rol spelen in het leven van pleegkinderen.
Moeilijkheden worden in de eerste plaats met vrienden besproken.
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Ook de pleegkinderen die gepest werden of worden, hebben op een uitzondering
na allemaal minstens enkele vrienden die het voor hen opnemen en waarbij ze
terecht kunnen.
Het gevoel 'samen sterk te staan', wordt vooral aangehaald door pleegkinderen
die een vriend(in) hebben die eveneens in een pleeggezin opgroeit.
"Ik vind het niet erg dat al mijn klasgenoten weten dat ik in een pleeggezin
leef want ik heb eigenlijk steun van een klasgenoot die in dezelfde situatie zit
als ik. Daarom vind ik het ook zo fijn dat ze bij mij in de klas zit en dat ze
hetzelfde meemaakt als ik." (Tinneke)
Twee jongeren vertellen dat ze vandaag meer vrienden hebben dan toen ze nog in
hun gezin van oorsprong leefden.
"Nee, vroeger had ik niet zoveel vrienden omdat ik nogal gesloten was en
altijd bang was dat mama op school zou toekomen en zou beginnen
schreeuwen tegen mij." (Anja)
Over een negatieve impact van de pleegzorgplaatsing op vriendschapsbanden,
werd enkel op indirecte wijze verteld, namelijk door drie respondenten die door
de plaatsing van school moesten veranderen, wat inhield dat ze hun vrienden
moesten achterlaten.
"Je hebt dan zo een paar vrienden en dan moet je naar een andere school en
moet je weer vrienden maken en zo. Ja, je moet je elke keer opnieuw
voorstellen en vrienden maken." (Jeanne)
4.5 Contact met andere pleegkinderen
4.5.1. Meerwaarde
Twintig van de bevraagde pleegkinderen kent minstens één andere persoon die
ook in een pleeggezin opgroeit/opgroeide Het betreft vooral andere
pleegkinderen die in hetzelfde pleeggezin wonen of woonden. Daarnaast worden
ook klasgenoten, vrienden, kennissen en andere familieleden vermeld. Eén
jongere vertelt daarnaast over een beroemd sportfiguur die in een pleeggezin is
opgegroeid.
Voor de helft van deze respondenten heeft het contact met lotgenoten een
bijzondere betekenis. Hun reacties zijn samen te vatten onder volgende uitspraak:
"We hebben een ander verhaal misschien, maar we hebben eigenlijk ook een beetje
hetzelfde meegemaakt." (Arne) Deze jongeren voelen zich minder alleen door
anderen te kennen met een vergelijkbaar parcours en/of vinden het makkelijker
hun verhaal te vertellen aan iemand die ook in een pleeggezin opgroeit.
"Ik heb een vriendin in de klas die even lang als mij in een pleeggezin zit, dus
ik kan daar met haar wel over babbelen omdat ik weet: zij zit ook in een
pleeggezin. Wij kennen elkaar al van toen ik klein was, van toen ik hier was,
ze is nog altijd mijn beste vriendin, en zij zit ook in een pleeggezin, dus ik kan
met haar babbelen." (Lisa)
Hier keert opnieuw het verlangen 'gewoon' te zijn terug. Heel wat pleegkinderen
verduidelijken namelijk dat contact met andere pleegkinderen hen het gevoel
geeft dat hun eigen situatie niet zo bijzonder of afwijkend is.
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"Als ik bijvoorbeeld op kamp ga, en je moet jezelf voorstellen, en ik zeg dat ik
in een pleeggezin leef, dan heb ik wel de indruk dat er zo meer kinderen dat
durven zeggen dat ze in een pleeggezin wonen en dat ze dat daar vertellen
(...). Ja, ik vind dat dat dan een gevoel geeft dat je niet echt een 'speciale' bent,
dat je gewoon zoals de anderen bent." (Shana)
"Dat meisje dat ik ken deed een 'life-chat' op Facebook en dan mochten alle
mensen vragen stellen. En ik vroeg toen zo: 'Ga je ook naar een psycholoog?',
en toen zei ze: 'Ja'. Dus dan wist ik al van andere mensen uit een pleeggezin,
dat die ook naar een psycholoog gaan. Dus ja, dat is wel leuk om te weten."
(Mieke)
4.5.2. Behoefte (meer) pleegkinderen te leren kennen
De meeste respondenten staan eerder onverschillig tegenover het leren kennen
van (meer) pleegkinderen. Ze zijn er niet expliciet naar op zoek.
"Als dat komt dan komt dat en als dat niet komt dan komt dat niet. Dat zou
vanzelf moeten komen." (Arne)
Tien van de pleegkinderen hebben echter wel een uitgesproken wens om (meer)
pleegkinderen leren kennen. Zeven van hen kennen nog geen andere
pleegkinderen. Bij de vraag naar het waarom van hun wens, horen we vooral een
grote nieuwsgierigheid naar andere verhalen en een behoefte om te 'vergelijken':
"Ja, mij lijkt dat wel leuk om andere pleegkinderen te leren kennen (...) om
ook hun verhaal te horen en hoe zij dat ervaren." (Anja)
Twee jongeren zeggen in het bijzonder nieuwsgierig te zijn naar de ervaringen van
oudere pleegkinderen, die bijvoorbeeld al zelfstandig wonen.
"Ik zou dan willen weten hoe zij die overgang meegemaakt hebben, en of dat
moeilijk was voor hen (...). Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar." (Bert)
Jongeren met een uitgesproken wens om andere pleegkinderen te leren kennen,
zeggen zelf niet altijd goed te weten waar ze met pleegkinderen in contact zouden
kunnen komen.
Tot slot dient gezegd dat drie respondenten aangeven graag andere pleegkinderen
te leren kennen, maar niet geïnteresseerd zijn in groepsbijeenkomsten. Zij zouden
liever de kans krijgen om apart af te spreken:
"Maar ik zou het weleens zo met één kind willen proberen (...). En dan zou ik
zo samen eens cup cakes gaan bakken of gaan zwemmen. En dan kunt ge zo
vertellen en terwijl plezier maken." (Cynthia)
Samenvatting en bespreking
Bijna alle bevraagde pleegkinderen vertellen dat ze liefst als 'gewone' kinderen
worden bejegend, wat overeenstemt met bevindingen vanuit eerder onderzoek
waarin pleegkinderen het woord krijgen (Grietens, 2011).
Doorgaans hebben de respondenten niet alleen de wens maar ook het gevoel dat
ze -meestal- als gewone kinderen worden bekeken en behandeld.
Reacties van begrip en medeleven, vooral door leerkrachten en leeftijdsgenoten,
worden door ongeveer de helft van de respondenten vermeld en worden positief
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gewaardeerd. Dergelijke reacties 'ontsporen' soms echter in medelijden of
betutteling of in indiscrete vragen waarmee ongeveer een derde van de bevraagde
pleegkinderen werd geconfronteerd.
Een derde van de respondenten vertelt ook over pesterijen omdat ze een
pleegkind zijn. Bij de meeste van hen dateren de pesterijen uit de lagere
schoolperiode, drie jongeren worden ook vandaag nog gepest. Bij twee jongeren
waren de pesterijen zo ernstig dat ze ervoor van school zijn veranderd. Dat
pleegkinderen vaak het slachtoffer worden van pestgedrag, bevestigt de
bevindingen van ander onderzoek (Hedin et al., 2011; Day et al., 2012; Wilson &
Conroy, 1999).
Angst voor negatieve reacties blijkt een belangrijk thema en weerhoudt maar liefst
de helft van de respondenten ervan om (bepaalde) anderen te vertellen over hun
pleegzorgplaatsing. Vooral wanneer men nieuwe mensen leert kennen,
bijvoorbeeld wanneer men van klas of school verandert, zorgt de vraag 'hoe
hierover te vertellen' soms voor veel angst en stress. Ook Sinclair et al. (2001),
Steenbakkers et al. (2012) en Brugman en Slagter (2011) kwamen eerder tot de
bevinding dat angst voor stigmatisering pleegkinderen er soms van weerhoudt
hun verhaal te delen.
Deze schroom om te vertellen over het 'pleegkind zijn' is gelinkt aan de relatieve
onwetendheid over wat pleegzorg inhoudt bij het brede publiek in het algemeen
en bij leerkrachten en jongeren in het bijzonder. Enkele pleegkinderen vertellen
hoe, net als in het onderzoek van Steenbakkers et al. (2012) reacties verbeterden
en vervelende vragen afnamen zodra klasgenoten beter op de hoogte waren van
hun situatie, bijvoorbeeld doordat ze een spreekbeurt over pleegzorg hadden
gegeven voor hun klas.
Wanneer we het hebben over sociale relaties van pleegkinderen, dan kan het
thema vriendschap niet ontbreken. In een vorig thema 'Gevoelens en
copingstrategieën' werd de belangrijke rol van vrienden verduidelijkt: Bij
moeilijkheden vertellen pleegkinderen dat ze in de eerste plaats bij hun vrienden
terecht kunnen, wat overeenstemt met bevindingen uit het onderzoek van
Steenbakkers et al. (2012). Bijna alle respondenten vertellen dat ze over
voldoende vrienden beschikken. Twee jongeren zeggen zelfs dat ze sinds hun
pleegzorgplaatsing meer vrienden hebben dan vroeger. Een negatieve impact van
de pleegzorgplaatsing op vriendschapsbanden kwam slechts indirect ter sprake:
drie pleegkinderen moesten door hun plaatsing van school veranderen en daarbij
ook hun vrienden achterlaten, een aspect dat in het onderzoek van Morgan (2005)
als meer problematisch aan bod komt dan in het actuele onderzoek.
Ruim een derde van de pleegkinderen wil graag (meer) andere pleegkinderen
leren kennen. Vergelijking van het eigen verhaal met dat van de ander draagt ertoe
bij dat ze zich minder bijzonder voelen, wat past binnen de algemene bevinding
dat de pleegkinderen in het onderzoek vooral 'zo normaal mogelijk' willen zijn en
wat ook bevestigt wat Morgan (2006) aantoonde in onderzoek m.b.t.
lotgenotencontact bij adoptiekinderen, namelijk het belang van het gevoel
begrepen te worden en minder alleen te staan.
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De bevraagde pleegkinderen weten zelf niet altijd hoe ze met andere
pleegkinderen in contact kunnen komen. Pleegzorgdiensten kunnen hier een
faciliterende rol spelen.
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5. Pleegkinderen op school
In dit onderdeel bespreken we wat pleegkinderen ons te vertellen hebben over
het thema 'school'. We starten met het belang dat ze hechten aan hun scholing en
belichten vervolgens de impact van hun pleegzorgplaatsing op school. Tot slot
gaan we in op de ondersteuning en 'inmenging' die pleegkinderen ervaren met
betrekking tot hun functioneren en presteren op school.
5.1 Belang van school
De bevraagde pleegkinderen gaan over het algemeen graag naar school en
hechten veel belang aan hun scholing. Een diploma is één van hun ambities en
beschouwen ze als een belangrijke troef voor een succesvolle toekomst.
Bijna alle geïnterviewde pleegkinderen geven direct of indirect aan dat ze willen
slagen op school en dat ze zich daar ook voor inspannen.
Interviewer: "Wat is volgens jou het belangrijkste dat nodig is om je dromen
te kunnen waarmaken?"
Anja: "Een goed diploma hebben, goed studeren (...). Studeren, nog meer
studeren, asociaal worden omdat je zoveel moet studeren (lacht)."
In het laatste deel 'Toekomstperspectief' gaan we verder in op de belangrijke rol
die pleegkinderen geven aan hun opleiding, met het vizier op hun toekomst.
5.2 Impact van de plaatsing op school
5.2.1 Functioneren en presteren op school
De meeste respondenten vertellen in eerste instantie dat het leven in een
pleeggezin geen enkele impact heeft op hun scholing.
Twaalf respondenten vertellen echter, vaak indirect, een negatieve impact te
ervaren. Gegeven voorbeelden hebben vooral te maken met familiale en
persoonlijke problemen die het moeilijk maken zich te concentreren op school en
daardoor een weerslag hebben op de schoolresultaten.
"Ja, mijn punten waren achteruitgegaan doordat ik me zo slecht voelde en
daardoor ben ik blijven zitten. Dat kwam vooral doordat ik me zo slecht
voelde. Ik had ook altijd ruzie met mijn ouders en ik kon niet leren voor mijn
toetsen zo." (Annelies)
Twee jongeren vertellen daarnaast over gedragsproblemen op school en twee
anderen over spijbelen. Eén jongere moest zich voor herhaaldelijk spijbelen
verantwoorden voor de jeugdrechter, die ermee dreigde haar in een voorziening
te plaatsen indien het spijbelgedrag zou aanhouden.
"Ja volgens mij, als je in een gewoon gezin woont, dan moet je niet naar de
jeugdrechter als je spijbelt, maar dan gaan ze dat met je ouders oplossen.
Maar omdat ik in een pleeggezin leef, weten ze dat direct." (Kimberly)
"Mijn pleegmama heeft veel contact met de leerlingenbegeleidster en die
geeft dat ook wel door aan de leerkrachten dat ik het soms wel moeilijker
heb, en dat dat waarschijnlijk door mijn plaatsing komt (...). Mijn gedrag is
soms wat minder goed en ze zeggen dat dat door de plaatsing komt." (Yves)
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De plaatsing in een pleeggezin betekende voor drie jongeren dat ze van school
moesten veranderen. Slechts een van deze jongeren zegt dat dit een impact had
op haar resultaten. Zij moest hierdoor het jaar dubbelen.
"Dus twee jaar geleden heb ik drie scholen gedaan in één jaar tijd, doordat ik
vanuit het vorig pleeggezin naar een instelling ben gegaan, en daarna naar
hier ben gekomen. " (Imke)
Zittenblijven kwam in zeven interviews aan bod, maar stond volgens de
respondenten slechts in twee gevallen in relatie met de pleegzorgplaatsing.
Vijf van de respondenten die een negatieve impact van de plaatsing vermelden,
specificeren dat deze betrekking heeft op de beginperiode van hun plaatsing, en
dat deze intussen is gestabiliseerd.
Interviewer: "Heeft het leven in een pleeggezin gevolgen voor jou op school?"
Tinneke: "Vroeger wel, heel fel. Je zag mijn punten gewoon echt dalen. Ik had
echt geen zin om te leren omdat ik echt moeite had met m'n ouders en met de
hele situatie. Ik ben soms ook niet naar school gegaan omdat ik het er moeilijk
mee had."
Vijf respondenten vermelden dat ze, net dankzij de plaatsing in hun pleeggezin,
beter presteren op school dan wellicht mogelijk zou zijn moesten ze nog in hun
gezin van oorsprong wonen. Twee van hen vertellen dat hun pleegouders in
tegenstelling tot hun biologische ouders hebben verder gestudeerd waardoor ze
beter kunnen helpen bij hun schoolwerk. Drie van hen geven aan dat de
omstandigheden binnen hun pleeggezin beter zijn om zich te kunnen focussen op
en motiveren voor schoolwerk, dan in hun gezin van oorsprong het geval was.
Interviewer: "Heeft het leven in een pleeggezin voor jou gevolgen op
schoolvlak?"
Shana: "Misschien positieve, ja. Mijn echte ouders hebben alle twee geen
diploma. Als ik er zo over denk: die zouden mij ook nooit kunnen helpen op
schoolvlak omdat ze 't zelf niet weten. Maar hier hebben ze alle twee een
diploma en kunnen ze me bijvoorbeeld met wiskunde helpen. Ik kon vroeger
helemaal geen wiskunde maar mijn pleegvader heeft me privélessen gegeven
en nu ben ik zo één van de besten van wiskunde. Als ik iets niet snap, kan hij
mij dat wel uitleggen."
Interviewer: "Heeft het leven in een pleeggezin gevolgen voor jou op
schoolvlak?"
Arne: "Ik denk dat ik door hier te wonen tenminste deftig naar school kan
gaan. Ik denk dat ik anders niet eens naar school zou kunnen gaan. Allez,
misschien wel naar school maar ik denk dat ik me er niet veel van zou
aantrekken dan, en dat ik meer zou spijbelen dan iets anders. Allez, ik weet
dat niet maar ik denk het."
5.2 Ondersteuning en inmenging m.b.t. de scholing van pleegkinderen
Respondenten vertellen over verschillende actoren die hen ondersteunen op
schools vlak of die zich op een of andere manier inmengen of interesseren in hun
functioneren op school.
In een vorig thema: 'De relatie met en bejegening door anderen' kwam aan bod dat
verschillende jongeren zich ondersteund voelen door leerkrachten die begrip
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opbrengen voor hun situatie en rekening houden met het feit dat ze het niet altijd
makkelijk hebben.
Tien pleegkinderen zeggen daarnaast dat ze zich met betrekking tot de school
ondersteund voelen door hun pleegzorgbegeleider. Zij zien hun begeleider
enerzijds als klankbord voor keuzes en problemen op vlak van de school, en soms
ook als bemiddelaar.
"Ja, ik heb bijvoorbeeld al een paar keer het gedacht gehad om te veranderen
van school en mijn pleegzorgbegeleidster heeft altijd goed geluisterd naar
mij en gezegd: 'Ben je wel zeker dat je dat gaat doen?'." (Bert)
"Als er mij iets niet aanstaat wat op school gebeurt, dan ga ik daarmee naar
mijn begeleider en dan vraag ik: 'Kan jij eens contact opnemen met de
school?', en dan doet hij dat." (Benny)
Acht pleegkinderen vertellen dat ze zich (ook) door hun pleegouders
ondersteund en gestimuleerd voelen op vlak van de school. De voorbeelden die ze
geven gaan zowel over het helpen bij het verwerken van de leerstof als over het
bemiddelen bij schoolse problemen.
"Mijn pleegmama die helpt me wel op school. Als ik ruzie heb, dan gaat zij
naar de directie." (Tiago)
"Mijn pleegpapa is meester geweest. Als ik hulp nodig heb, moet ik dat
gewoon vragen. Als ik dan iets niet begrijp, dan kan hij mij daar nog een veel
beter antwoord op geven en dan heb ik nog veel meer punten." (Diego)
Zeven jongeren praten op school geregeld met een leerlingenbegeleider, met
een vertrouwensleerkracht, of met een leercoach. Bij hen kunnen ze zowel met
persoonlijke als met schoolgerelateerde problemen terecht.
"De leercoach op school die luistert ook naar wat er is en dan helpt ze u of ze
laat u naar huis bellen zodat je eens kan praten met je pleegmama." (Lisa)
Zes respondenten geven tot slot aan dat daarnaast ook andere actoren zich
mengen of interesseren in hoe ze het doen op school. Drie van hen vertellen dat
op de jeugdrechtbank steeds wordt gepolst naar hoe het gaat op school. Eén van
de jongeren zegt dat 'de baas van haar begeleider' met een van haar leerkrachten
en met haar is komen praten op school, naar aanleiding van schoolse problemen.33
Een pleegkind vertelt dat hij in het verleden met een psycholoog heeft gewerkt
aan de gedragsproblemen die het hem moeilijk maakten te functioneren op school.
Een respondent zegt, ten slotte, dat hij binnenkort voor de eerste keer zijn
consulent van het OCJ zal ontmoeten naar aanleiding van schoolproblemen.
Diezelfde jongere geeft aan dat er wekelijks een contextbegeleider bij hem op
huisbezoek komt om te praten over onder andere zijn problemen op school.
5.3 Relatie met medeleerlingen en leerkrachten
De school is in niet alleen een plek om te leren, maar in belangrijke mate ook een
sociale context die wordt gekleurd door interacties met leeftijdsgenoten en

Wellicht gaat het over haar consulent, die ze verkeerdelijk verwart met de teamcoach
van haar pleegzorgbegeleider.
33
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leerkrachten. In het vorige thema, 'de relatie met en de bejegening door anderen',
werd uitgebreid besproken hoe deze interacties verlopen. We vatten kort samen:
-

-

-

-

-

-

-

De meeste bevraagde pleegkinderen voelen zich doorgaans door zowel
medeleerlingen als door hun leerkrachten behandeld als 'gewone
kinderen'.
Ongeveer de helft van hen vertelt soms ook extra begrip of medeleven te
ervaren, bijvoorbeeld doordat leerkrachten rekening houden met hun
situatie en daardoor milder of minder streng zijn voor hen.
Een derde van de pleegkinderen vertelt echter ook over reacties van
medelijden, betutteling en indiscrete vragen: reacties die ze liever niet
krijgen.
Bovendien geeft een derde van de bevraagde kinderen aan het slachtoffer
te zijn van pesterijen omdat ze een pleegkind zijn. Pestgedrag dateert bij
de meeste van hen van de lagere schoolperiode. Drie respondenten
vertellen ook vandaag nog te worden gepest.
Angst voor negatieve reacties zorgt ervoor dat de helft van de
respondenten het feit dat ze in een pleeggezin leven, verborgen houdt voor
minstens een deel van hun leerkrachten en medeleerlingen.
Pleegkinderen die (op school) open vertellen over hun situatie, ervaren
meestal dat dit leidt tot meer begrip en minder vragen. Beter informeren
over pleegzorg, zorgt op die manier voor een positievere beeldvorming. Die
beeldvorming kunnen pleegkinderen echter niet in hun eentje veranderen.
Leerkrachten, pleegouders, de pleegzorgbegeleider en anderen kunnen
daarbij helpen.
Bijna alle pleegkinderen vertellen dat ze voldoende vrienden hebben, ook
op school. Een negatieve impact van de pleegzorgplaatsing op
vriendschappen kwam tijdens de interviews enkel indirect aan bod,
namelijk in de getuigenissen van pleegkinderen die door hun plaatsing van
school moesten veranderen, en bijgevolg hun schoolvrienden moesten
achterlaten.

Samenvatting en bespreking
De meeste pleegkinderen hechten, net als in het onderzoek van Ponciano (2013),
veel belang aan hun scholing. Het behalen van een diploma zien ze als een troef
voor een succesvolle toekomst. Waar Ponciano (2013) echter tot de bevinding
kwam dat vele en ernstige moeilijkheden de ambities van pleegkinderen op vlak
van scholing in de weg staan, merken we dat over vergelijkbare moeilijkheden in
het actuele onderzoek wel wordt gerapporteerd, maar in veel beperktere mate. Zo
vertellen respondenten in dit onderzoek doorgaans dat hun pleegzorgplaatsing
geen enkele impact heeft op hun scholing. Bij doorvragen geven twaalf jongeren
toch, zij het vaak indirect, voorbeelden van een negatieve impact. Deze
voorbeelden werden elk slechts door een beperkt aantal respondenten vermeld
en hebben vooral te maken met familiale en persoonlijke problemen die de
concentratie in de weg staan en de resultaten beïnvloeden, gedragsproblemen,
spijbelen, het veranderen van school ten gevolge van de pleegzorgplaatsing en
zittenblijven. Vijf van de jongeren die (een van) deze negatieve factoren
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aanhaalden, vertelden erbij dat ze enkel een rol speelden tijdens de beginperiode
van de plaatsing.
De gerapporteerde schoolproblemen kunnen zowel het gevolg zijn van de
problematiek die aan de plaatsing voorafgaat als van de pleegzorgplaatsing zelf.
Dit blijkt eveneens uit onderzoek van Hedin (2011), waarin de bevraagde
pleegkinderen vooral vertellen over schoolgerelateerde problemen vooraf en in
de beginperiode van hun plaatsing.
Eenmaal de plaatsing voldoende is gevorderd en een nieuw evenwicht wordt
gevonden, nemen de schoolproblemen af. In het actuele onderzoek blijkt dit uit
het feit dat vijf respondenten vertellen dat het beter gaat op school, sinds hun
plaatsing. Ze rapporteren minder problemen en voelen zich beter gesteund,
gestimuleerd en gemotiveerd dan voordien. Deze bevindingen zijn in lijn met de
resultaten van het onderzoek van Hendin (2011) en Minty (1999).
Respondenten vertellen over verschillende actoren die hen ondersteunen op
schools vlak. In de eerste plaats zegt ongeveer de helft van hen op begrip van
leerkrachten te kunnen rekenen. Tien respondenten vertellen dat hun
pleegzorgbegeleider een belangrijke rol speelt als klankbord voor keuzes i.v.m. de
school en als bemiddelaar bij schoolse problemen. Ongeveer een derde van de
pleegkinderen voelt zich in het bijzonder gesteund door de pleegouders bij het
verwerken van de leerstof en het bemiddelen bij problemen. Zeven jongeren
praten op school regelmatig met een leerlingenbegeleider, een
vertrouwensleerkracht of een leercoach en zes andere jongeren vertellen over
interesse voor hun scholing op de jeugdrechtbank, de pleegzorgdienst, het OCJ,
hun psycholoog of een andere hulpverlener door wie ze aanvullend worden
begeleid of opgevolgd.
De school is niet alleen een plek om te leren, maar in belangrijke mate ook een
sociale context die wordt gekleurd door interacties met leeftijdsgenoten en
leerkrachten. Zoals binnen het vorige thema 'De relatie met en de bejegening door
anderen' reeds werd besproken, zijn de meeste pleegkinderen van mening dat ze
niet anders dan anderen worden bejegend. Na doorvragen vertelt de helft van de
respondenten over reacties van begrip en medeleven, zowel van leerlingen als van
leerkrachten. Een derde van de respondenten geeft echter aan soms ook
geconfronteerd te worden met reacties van medelijden, betutteling en met
indiscrete vragen, zowel door medeleerlingen als door leerkrachten.
Uitgesproken negatieve reacties, in de vorm van pesterijen, worden door een
derde van de respondenten gerapporteerd. Pestgedrag dateert meestal van de
lagere schoolperiode. In deze context dient herhaald dat pesterijen en andere
vervelende reacties vaak samengaan met de relatieve onbekendheid van
pleegzorg onder het ruime publiek in het algemeen en op school in het bijzonder
Zie hiervoor ook het vorige thema: 'De relatie met en de bejegening door anderen'.
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6. Participatie
In dit hoofdstuk gaan we na of pleegkinderen voldoende geïnformeerd zijn met
betrekking tot voor hen belangrijke zaken in verband met hun pleegzorgsituatie,
of ze het gevoel hebben dat hun mening er voldoende toe doet bij beslissingen
m.b.t. pleegzorg en of ze ervaring dan wel interesse hebben in deelname aan de
participatieraden die door de Pleegzorgdiensten worden georganiseerd.
6.1 Informatie als basis voor participatie
'Mee weten' wordt in het discours omtrent cliëntparticipatie beschouwd als een
belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten en mee te kunnen beslissen.
Doorheen de interviews werd duidelijk dat heel wat pleegkinderen amper
geïnformeerd zijn over belangrijke zaken zoals de oorzaak van hun plaatsing, de
werking van pleegzorg en hun rechten in de jeugdhulp.
Alvorens deze aspecten te overlopen, dient vermeld dat verschillende
respondenten vertellen dat ze geen behoefte voelen aan meer informatie. Velen
zeggen 'dat het hen allemaal niet veel uitmaakt' of 'dat ze het allemaal goed vinden
zo'. Ze willen, zoals eerder in dit rapport al herhaaldelijk aan bod kwam, 'zo
gewoon mogelijk zijn', en het vermijden of wegduwen van alles wat met pleegzorg
te maken heeft, lijkt daar voor sommigen bij te horen.
Interviewer: "Hoe komt het dat je in een pleeggezin bent terecht gekomen?"
Bert: "Goh."
Interviewer: "Vind je dat een moeilijke vraag?"
Bert: "Ja. Ik denk dat ik hier zit omdat mijn ouders niet de mogelijkheid
hadden om voor mij te zorgen?"
Interviewer: "Je denkt dat? (...) Je bent niet zeker?"
Bert: "Nee, ik heb mij daar nooit echt vragen rond gesteld."
Interviewer: "Weet je wat een pleegzorgdienst doet?"
Cléo: "Nee."
Interviewer: "En kan je eens gokken?"
Cléo: "Ik zou het echt niet weten."
Interviewer: "De pleegzorgdienst, dat is waar Muriël, je
pleegzorgbegeleidster, werkt (...). Weet je wat zij doet?"
Cléo: "Luisteren naar wat wij zeggen? (...) en dat doorgeven aan degene die
nog net iets onder de rechter staat."
Interviewer: "Aan de consulent?"
Cléo: "Ja."
Interviewer: "En zou je graag wat meer informatie hebben over wat een
pleegzorgdienst doet?"
Cléo: "Nee, dat is niet nodig."
Enkele pleegkinderen vertellen in deze context dat ze schrik hebben dat bepaalde
informatie confronterend is.
Interviewer: "En toen je vroeger in die andere pleeggezinnen was, hebben ze
je dan uitleg gegeven over hoe lang je daar ging blijven en wat de bedoeling
was?"
Jeanne: "Nee."
Interviewer: "En wat vond je daarvan?"
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Jeanne: "Ik vond dat een beetje raar maar trok me er niet veel van aan. Ik
trek mij eigenlijk van niks iets aan."
Interviewer: "Nee? En had je niet graag wat meer informatie gehad?"
Jeanne: "Nee, dat hoeft eigenlijk niet, anders zit ik daar ook maar op te
denken."
6.1.1 Informatie bij aanvang van de plaatsing
Zes jongeren vertellen dat ze zich op het ogenblik van de plaatsing in het huidige
pleeggezin, amper voorbereid voelden. Ze wisten niet waarheen ze werden
gebracht, wisten onvoldoende wat pleegzorg inhield en/of kregen amper
informatie over het gezin waar ze terecht zouden komen. Plaatsingen gebeuren
soms erg abrupt en luiden niet zelden een chaotische en verwarrende periode in.
Tinneke: "Ik vond dat ze mij heel in het begin heel weinig info hebben
gegeven."
Interviewer: "Welke info had je graag nog meer gehad?"
Tinneke: "Hoe ze dat gingen doen, of er zo regelmatig eens iemand zou
langskomen van: 'Hoe gaat het hier?', dat hadden ze meer moeten uitleggen.
Hoe dat in elkaar zit, welke dagen ze komen. Want ze zeggen wel van: 'We
komen wel langs', maar ze zeggen niet wanneer. (...) En ik vond dat ze dat
beter wel konden doen want ik denk dat je dat wel nodig hebt. Vooral als je
naar een nieuw gezin gaat."
"Ze zeiden dat zij (de pleegmoeder) een alleenstaande vrouw was, maar toen
ik hier aankwam had ze al een vriend, dus. Toen dacht ik van: 'Huh?
Waarom?', want ik wou zo graag bij een alleenstaande mama terecht komen,
die zo nog een beetje jong is en die bijvoorbeeld geen kindjes kon krijgen (...).
Dat hoopte ik eigenlijk." (Mieke)
6.1.2 Inzicht in de oorzaak van de plaatsing
Elf jongeren vertellen maar weinig inzicht te hebben in de oorzaak van hun
plaatsing.
"Nee ik kan nog altijd niet echt begrijpen waarom ik hier woon. Nee, niet echt.
Ik stel daar wel vragen over maar ze kunnen dat niet goed uitleggen." (Tiago)
Niet allemaal hebben ze de behoefte om hier meer over te weten, al geven enkele
pleegkinderen wél expliciet aan hieromtrent meer uitleg te wensen.
Interviewer: "En hebben ze je dan nooit uitgelegd hoe de situatie in elkaar
zat? (...) Waarom uw mama niet zo goed voor u kon zorgen en
zo?"
Kimberly: "Nee, ik weet dat niet."
Interviewer: "En is dat iets dat je zou willen weten?"
Kimberly: "Ja."
Interviewer: "En vraag je daar dan nooit naar?"
Kimberly: "Soms zou ik wel willen weten waarom ze dat gedaan heeft maar
ja (...). Ze zeggen alleen dat ze niet voor me kan zorgen en dat het beter is dat
ik hier zit. Meer zeggen ze niet."
Enkele pleegkinderen vertellen het belangrijk te vinden om al op jonge leeftijd
voldoende informatie te krijgen over hun situatie. Onduidelijkheid over de
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redenen van de plaatsing leidt soms tot verwarring, zoals bij de bespreking van
een eerder thema: 'Gevoelens en copingstrategieën' reeds aan bod kwam.
"Vroeger toen ik klein was, besefte ik eigenlijk nog niet zo goed hoe ik hier
was terecht gekomen, maar nu weet ik wel iets meer. Ik had wel graag rapper
die uitleg gehad, toch al op mijn negen jaar ofzo." (Fiona)
6.1.3 Informatie over hoe jeugdhulp en pleegzorg worden georganiseerd
Ook hoe de jeugdhulpverlening en pleegzorg in het bijzonder zijn gestructureerd
en georganiseerd, blijft voor de meeste pleegkinderen onduidelijk:
-

-

-

-

-

-

-

Hun beeld van de opdrachten van de pleegzorgdienst blijft beperkt tot de
dienstverlening die ze zelf ondervinden.
De meeste respondenten hebben nog nooit over het OCJ gehoord.
De meeste pleegkinderen weten niet wie hun consulent is en wat diens
opdrachten zijn. Vier respondenten verwarren hun consulent met hun
pleegzorgbegeleider.
Acht jongeren weten niet of hun plaatsing via gerechtelijke of vrijwillige
weg is verlopen.
Vier jongeren weten niet waarom ze aanwezig moeten zijn op de zittingen
van de jeugdrechtbank,
Vier jongeren vertellen niet te weten waarom ze toelating aan de
jeugdrechter moeten vragen wanneer ze op vakantie gaan en/of waarom
ze toelating moeten vragen voor een medische ingreep.
Twee respondenten dachten dat ze geadopteerd waren, en konden bij
doorvragen niet duidelijk benoemen wat het verschil is tussen pleegzorg
en adoptie.
Drie jongeren denken dat er vanuit pleegzorg geld voor hen wordt
gespaard terwijl deze regeling sinds een jaar niet meer geldt en één jongere
denkt dat pleegouders een 'loon' krijgen om pleegkinderen op te vangen.

Enkele illustrerende interviewfragmenten:
Interviewer: "Weet jij eigenlijk wat een pleegzorgdienst doet?"
Benny: Mijn begeleider heeft dat wel al drie of vier keer uitgelegd maar ik
weet het al niet meer."
Diego: "Wij hebben zo iemand die om de drie maanden met ons komt praten.
Zij is van de jeugdrechtbank."
Interviewer: "Is dat uw consulent?"
Diego: "Ja, ik denk het (...). De laatste keer dat ze kwam, dat was twee weken
geleden, dan mochten we over onze vakantie vertellen tegen Eva."
Interviewer: "Eva? Dat is je pleegzorgbegeleidster hé. Dat is niet je
consulent."
Interviewer: "Vertel eens over de contacten die je al hebt gehad met de
jeugdrechtbank."
Tiago: (stilte)
Interviewer: "Ben je al eens naar de jeugdrechtbank moeten gaan?"
Tiago: "Nee."
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Interviewer: "Maar jouw pleegzorgplaatsing is toch een gerechtelijke
plaatsing? (...) Of is het een vrijwillige plaatsing?"
Tiago: "Een vrijwillige."
Pleegmoeder onderbreekt: "Neenee, dat is wel via de jeugdrechter. Ik ben
altijd al moeten gaan. Hij is nog niet geweest. Hij moet nu donderdag voor de
eerste keer naar de jeugdrechtbank."
Interviewer: "En weet je wie er beslist over hoe lang je in het pleeggezin kan
blijven wonen?"
Annelies: "Is dat niet de gemeenteraad?"
"Bij de pleegzorgdienst zorgen ze er ook voor dat geld geen probleem is. Ze
geven een maandloon om kinderen op te voeden." (Anja)
6.1.4 Kennis over de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp
Kennis over de rechten van pleegkinderen werd in de interviews niet expliciet
bevraagd. De twaalf interviews waarin dit thema aan bod kwam, tonen echter aan
dat ook hieromtrent kennis ontbreekt of zeer beperkt blijft. Zeven van deze
respondenten gaven aan nog nooit te hebben gehoord over bepaalde rechten die
jongeren in de jeugdhulp zouden hebben. Twee respondenten dachten hierover
ooit wel informatie te hebben gekregen, maar wisten hier niet veel meer van. Een
jongere herinnerde zich vaag een uitleg vanuit de voorziening waar hij vroeger
heeft verbleven.
Interviewer: "Maar hebben ze dat ooit aan u verteld, wat uw rechten zijn?"
Mieke: "Nee. Heb ik rechten? Welke rechten heb ik?"
6.2 Inspraak
6.2.1 Telt de stem van het pleegkind voldoende mee?
Achttien van de bevraagde pleegkinderen geven aan dat in het algemeen
voldoende rekening wordt gehouden met hun mening, en dit zowel binnen hun
pleeggezin, door de pleegzorgbegeleider als op de jeugdrechtbank.
"Wel er was een tijd geleden een regeling met mijn biologische vader, dat ik
hem een keer in de twee weken moest zien. Dat was veel te veel voor mij en ik
wou dat niet. Ze hebben dan direct geluisterd naar mij en dat veranderd naar
één keer in de maand. Maar na een tijdje zei ik: 'Pff, ik ben het beu, ik wil er
niet meer van weten, ik wil efkes geen contact meer met mijn vader'. Ik heb
dat dan direct gezegd tegen de pleegzorgbegeleidster en die heeft gedaan
wat ze kon. Ze heeft dat ook zelf verteld tegen de consulent en dan hebben ze
gezegd dat ik best een brief zou opmaken voor mijn vader, zodat die dat zou
begrijpen. En zo is dat eigenlijk allemaal in orde gekomen." (Bert)
Negen jongeren vinden dat soms te weinig rekening met hen wordt gehouden.
Vier van hen zijn van mening dat er op de jeugdrechtbank en/of door hun
consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank te weinig naar hen wordt
geluisterd. Het is vooral met betrekking tot de bezoekregeling dat deze jongeren
zich niet gehoord voelen. Een van de jongeren vertelt daarnaast dat hij naar zijn
aanvoelen in het verleden onterecht in een voorziening werd geplaatst, en dat zijn
tegenargumenten toen niet ernstig werden genomen.
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"Nee, ik mag niet zelf beslissen wanneer ik mijn ouders zie of niet. De
jeugdrechter en de consulent hebben dat beslist. Naar mijn mening hebben
ze nooit gevraagd." (Imke)
"De jeugdrechter heeft dan ineens beslist dat ik toch niet bij mijn vader mocht
blijven. Omdat ze zeiden dat ik daar niet goed zat, omdat dat appartement te
klein was voor ons, hadden ze gezegd. Maar ik vond dat geen reden om mij
terug op internaat te steken. Ik heb dat allemaal uitgelegd, maar ze hebben
daar niet naar geluisterd." (Michael)
Drie jongeren voelen zich onvoldoende gehoord door hun pleegzorgbegeleider.
Een van hen heeft het gevoel dat haar mening minder telt dan die van haar
pleegouders. Ze kan bovendien haar verhaal maar moeilijk kwijt omdat ze nooit
de gelegenheid krijgt apart te praten met haar begeleider. Een andere respondent
zegt dat de begeleider, in tegenstelling tot beloftes hieromtrent, geen contact heeft
gezocht met zijn biologische moeder. De derde respondent vertelt dat ze van haar
begeleider tegen haar zin op bezoek moest bij haar vader.
Interviewer: "heb je het gevoel dat er naar jouw mening wordt geluisterd als
er belangrijke beslissingen worden genomen in verband met pleegzorg?"
Tiago: "Soms, maar soms ook niet (...). Als ik iets wil zeggen, moet ik altijd:
'Maar, maar', zeggen. Die (de begeleider en de pleegouders) zitten heel de
avond door te babbelen. Die zitten aan tafel en dan is dat hier een hele
koffieklets."
Interviewer: "Jullie zitten dan allemaal samen aan tafel en jij zou dan soms
wat meer willen zeggen?"
Tiago: "Ja!"
Twee pleegkinderen, ten slotte, vinden dat binnen hun pleeggezin te weinig
rekening met hen wordt gehouden. Ze voelen zich niet gehoord op verschillende
vlakken.
"Altijd als ik iets zeg, is het direct weer commentaar, en als ik mijn mening
wil zeggen, dan vinden ze dat ik het beter wil weten en dan hebben ze altijd
weer zo en dat is ook niet tof. En als ik niets meer zeg dan is het ook niet goed.
Dat is eigenlijk allemaal zo dubbel dat ik niet meer weet wat ik moet doen
(...). Ja, ik moet op mijn tanden bijten." (Mieke)
6.2.2 Strategieën die pleegkinderen hanteren wanneer ze het niet eens zijn met een
beslissing
We stelden de respondenten de vraag wat ze zouden doen wanneer ze het niet
eens zouden zijn met een belangrijke beslissing in verband met pleegzorg. Bijna
allemaal geven ze aan dat ze dit zouden aankaarten bij hun pleegouder(s) of bij de
pleegzorgbegeleider.
"Ik zou mijn mening zeggen en zeggen wat ik ervan denk en wat ik eraan zou
doen." (Anja)
De meeste pleegkinderen vertellen dat onenigheden in het verleden doorgaans
ook effectief opgelost raakten door erover te praten. Maar wanneer een gesprek
met de pleegouder(s) of met de pleegzorgbegeleider niet tot een oplossing zou
leiden, weten de meeste pleegkinderen niet meteen waarheen. Van formele
klachtenprocedures heeft geen enkele respondent al gehoord.
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Toch geven, na doorvragen, verschillende pleegkinderen pistes die tot een
oplossing zouden kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld naar de jeugdrechtbank
stappen, met de 'baas van de pleegzorgdienst' gaan praten of een klacht indienen
bij de politie.
Interviewer: "En stel dat je pleegmoeder en de begeleider, dat ze allebei niet
naar je zouden luisteren, waar zou je dan met je klachten terecht kunnen?"
Anja: "Ik denk bij de jeugdrechtbank, of bij de baas van mijn begeleider?"
Daarnaast worden echter ook minder effectieve of minder wenselijke
'oplossingen' voorgesteld, zoals weglopen van huis of de beslissing negeren.
Interviewer: "Stel dat je nu grote problemen of ruzie krijgt, en je wilt
eigenlijk niet blijven in dit gezin, weet je waar je dan zou kunnen vertellen
dat je iets wilt veranderen? "
Cynthia: "Dan zou ik toch wel vluchten bij een vriendin of zo. Ja, dat heb ik al
vaak gehad dat ik zo zeg van: 'Ik wil hier weg!', en dan roep ik dat ook uit."
6.3 Participatieraden
De pleegzorgdiensten organiseren participatieraden voor pleegkinderen in iedere
regio. In praktijk betekent dit dat een groep pleegkinderen er regelmatig
samenkomt om bepaalde aspecten met betrekking tot (de organisatie van)
pleegzorg te bespreken.
We polsten of de respondenten op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke
groepen en of ze er ooit aan hebben deelgenomen. We peilden ook naar hun
interesse om hier in de toekomst aan deel te nemen.
6.3.1. Pleegkinderen over participatieraden
Van de zevenentwintig respondenten hadden tien al gehoord over het bestaan van
participatiegroepen. Geen enkele respondent had er echter al aan deelgenomen.
De helft van de bevraagde pleegkinderen zegt geen interesse te hebben om aan
dergelijke bijeenkomsten deel te nemen. De meeste jongeren konden niet meteen
verwoorden waarom dit hen niet interesseert.
Interviewer: "Weet je dat dat bestaat, dat er praatgroepen zijn, dat er
participatieraden zijn?"
Tom: "Ik weet dat dat bestaat ja, maar ik doe daar niet aan mee."
Interviewer: "En is daar een bepaalde reden voor?"
Tom: "Nee, gewoon, ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Nee, iets in mij zegt:
'Nee'."
Enkele respondenten concretiseren dat het groepsgebeuren hen afschrikt en dat
ze bijvoorbeeld te verlegen zijn om naar een dergelijke bijeenkomst te komen.
"Omdat er dan nog andere kinderen zijn en ik schaam me eigenlijk voor
andere kinderen." (Laura)
Anderen zeggen dat ze niets nuttigs te vertellen hebben over pleegzorg omdat ze
over alles zeer tevreden zijn.
Interviewer: "Weet je dat dat bestaat? Dat je in praatgroepen en
participatieraden mee over pleegzorg kan praten, samen met andere
pleegkinderen?"
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Bert: "Nee, eigenlijk niet."
Interviewer: "Is dat iets dat je in de toekomst zou willen doen?"
Bert: "Nee, want ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe pleegzorg werkt en
ik zie eigenlijk geen dingen die beter zouden kunnen."
Zes respondenten sluiten niet uit in de toekomst wél deel te nemen aan een
bijeenkomst van een participatiegroep, al hebben ze wel nog een extra zetje nodig.
Interviewer: "Moest je pleegzorgbegeleidster je voorstellen om naar een
avond of zo te komen, zou je daar dan wel naartoe gaan?"
Diego: "Ja, maar het is niet dat ik daar echt achter ga zoeken."
Twee jongeren tot slot, zijn zeer geïnteresseerd en zouden graag willen
deelnemen aan een bijeenkomst. Een van hen vertelt dat ze een tijd geleden een
uitnodiging kreeg voor een participatie-avond, maar zich daar toen nog niet klaar
voor voelde. Intussen groeide echter haar interesse. De andere jongere hoorde
tijdens het interview voor de eerste keer over het bestaan van participatieraden
en vertelde dat 'dit echt iets voor haar was'.
6.3.2. Motivatie om deel te nemen aan participatiegroepen
Opvallend is dat de respondenten die interesse tonen om in de toekomst deel te
nemen aan een bijeenkomst van een participatiegroep, in de eerste plaats worden
aangetrokken door de mogelijkheid om er andere pleegkinderen te ontmoeten.
Interviewer: "In elke provincie organiseert de pleegzorgdienst avonden
waar jongeren uit pleeggezinnen samenkomen om over verschillende
thema's te praten. (...) Wist je dat dat bestond?"
Anja: "Nee."
Interviewer: "En heb jij daar interesse voor, om aan zoiets deel te nemen?"
Anja: "Misschien wel."
Interviewer: "En zeg eens: wat zou je daarin aantrekken om daar misschien
zelf eens een kijkje te gaan nemen?"
Anja: "Ik ben wel benieuwd hoe het bij andere pleegkinderen loopt (...) om
hun verhalen te horen."
Dat verschillende pleegkinderen graag (meer) contact willen met lotgenoten,
kwam eerder aan bod binnen het thema 'De relatie met en de bejegening door
anderen.' Het oorspronkelijke doel van de organisatoren van dergelijke groepen,
namelijk cliënten de kans bieden om de hulpverlening (mee) te evalueren en
verbetervoorstellen te formuleren, is voor deze pleegkinderen geen prioriteit.
Samenvatting en bespreking
'Mee weten' wordt in het discours omtrent cliëntparticipatie beschouwd als een
belangrijke voorwaarde om 'mee te kunnen praten'. De bevraagde pleegkinderen
blijken op verschillende vlakken echter weinig geïnformeerd. Doorheen de
interviews vertellen meerdere pleegkinderen dat ze bij aanvang van de plaatsing
amper wisten wat pleegzorg inhield en waar ze terecht zouden komen. Ook de
oorzaak van hun plaatsing blijft voor vele pleegkinderen vaag. Met betrekking tot
hoe de jeugdhulpverlening in het algemeen en pleegzorg in het bijzonder worden
geregeld en georganiseerd, is de kennis bij respondenten opvallend beperkt, net
als over hun rechten in de jeugdhulp. Deze bevindingen bevestigen eerder
onderzoek (Minnis & Walker, 2012; Pölkki et al., 2012).
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Opvallende is echter dat vele pleegkinderen vertellen dat ze geen nood hebben
aan meer informatie, 'dat het allemaal goed is zo'. Het lijkt of ze al wat met
pleegzorg te maken heeft, wegduwen of ontwijken, in hun streven 'zo gewoon
mogelijk' te zijn. Anderzijds vertellen enkele respondenten ook dat ze bepaalde
informatie uit de weg gaan omdat ze vrezen dat ze er teveel over zouden nadenken
of piekeren. Deze pleegkinderen zullen bijgevolg niet altijd spontaan aangeven dat
ze nood hebben aan informatie. Dit betekent in geen geval dat ze daardoor geen
nood zouden hebben aan correcte en duidelijke informatie met betrekking tot alle
voor hen belangrijke zaken. Een gebrek aan correcte informatie is niet alleen
vanuit participatief oogpunt problematisch, maar heeft volgens eerder onderzoek
ook een belangrijke negatieve impact hebben op het emotionele welzijn van
pleegkinderen (Minnis & Walker, 2012). Het instaan voor een correcte en
passende informatieverstrekking aan pleegkinderen is bovendien een decretale
opdracht van de pleegzorgdiensten.
Met betrekking tot inspraak in beslissingen omtrent wat er allemaal komt kijken
bij pleegzorg, zijn achttien van de respondenten volledig tevreden. Zij voelen zich
voldoende gehoord in hun pleeggezin, door hun pleegzorgbegeleider en in de
jeugdrechtbank. Een derde van de respondenten voelt zich echter niet altijd
gehoord. De voorbeelden die ze aanhalen bij hun ontevredenheid, hebben vooral
betrekking op de bezoekregeling, wat overeenkomt met eerdere bevindingen van
Morgan (2009). Enkele pleegkinderen vertellen daarnaast ook dat de stem van
hun pleegouders soms lijkt te primeren boven die van hen. Pölkki et al. (2012)
toonden reeds aan dat participatie geen evidentie is en dat pleegkinderen zich
vaak klein en machteloos voelen in overleg met volwassenen.
Participatie heeft ook te maken met het weten wanneer je het niet eens bent met
een beslissing en dit wilt aanklagen. De bevraagde pleegkinderen geven aan dat ze
met hun pleegouders en/of met hun pleegzorgbegeleider zouden praten wanneer
zich een probleem zou stellen. Wanneer dit niet tot een oplossing zou leiden,
weten ze echter niet waarheen. Enkelen kunnen mogelijke oplossingen bedenken
zoals een klacht indienen bij de politie of bij de pleegzorgdienst, maar anderen
geven, net als in eerder onderzoek van Minnis en Walker (2012) voorbeelden van
strategieën die niet efficiënt en/of niet wenselijk zijn, zoals bijvoorbeeld het
weglopen van huis. Deze bevinding onderstreept het belang van een van de
aanbevelingen in het jaarrapport van Pleegzorg Vlaanderen (2016), namelijk om
pleegkinderen meer duidelijkheid te bieden over hun rechten en plichten in het
algemeen en over klachtenprocedures in het bijzonder.
Met betrekking tot participatie op vlak van de werking van jeugdhulp en
pleegzorg, organiseren de pleegzorgdiensten in iedere provincie
participatiegroepen met pleegkinderen. Slechts tien van de respondenten hadden
reeds gehoord over het bestaan van dergelijke groepen en geen van hen had er
reeds aan deelgenomen. De interesse in toekomstige deelname is bij de
respondenten niet geheel afwezig, maar blijft wel beperkt. Twee respondenten
tonen een uitgesproken interesse, terwijl zes andere 'niet uitsluiten' dat ze hier
ooit aan zullen deelnemen. Aangezien de belangrijkste motivatie voor eventuele
toekomstige deelname vooral het lotgenotencontact is, lijkt het een interessante
piste om bij de werving voornamelijk daarop in te zetten.
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7. Begeleiding en ondersteuning
In dit thema bespreken we hoe pleegkinderen de begeleiding van hun
pleegzorgbegeleider ervaren en evalueren. We bespreken ook de anderen
instanties/hulpverleners waar de pleegkinderen mee te maken krijgen.
7.1 Begeleiding door de pleegzorgbegeleider
De pleegzorgdienst en meer bepaald de pleegzorgbegeleider speelt een centrale
rol in de begeleiding van pleegkinderen en hun gezinnen. We bespreken
achtereenvolgens de contactmomenten met de begeleider en de aspecten
betreffende de begeleiding waarover pleegkinderen tevreden dan wel ontevreden
zijn.
7.1.1. Contactmomenten met de pleegzorgbegeleider
In de interviews vroegen we hoe vaak pleegkinderen contact hebben met hun
begeleider. Volgende tabel geeft een overzicht.34
Tabel 18: Frequentie van contact met begeleider

Aantal contactmomenten

Aantal keer vermeld

Iedere 6 maanden

1

Iedere 4 maanden

2

Iedere 3 maanden

9

Iedere 2 maanden

5

Iedere maand

3

Variabel

2

Onbekend

5

De frequentie van de contactmomenten varieert tussen maandelijks en twee keer
per jaar. De meeste jongeren vertellen dat hun begeleider minstens iedere drie
maanden op bezoek komt.
Vijf jongeren vertellen niet te weten hoe vaak ze hun begeleider zien. Bij drie van
hen komt dit doordat met een nieuwe begeleider na een recente personeelswissel
nog geen duidelijke regeling werd afgesproken.
Twee respondenten tenslotte, vertellen dat de frequentie
begeleidingsmomenten varieert op basis van de behoeften.

van

de

7.1.2 Tevredenheid over de begeleiding
Eenentwintig van de zevenentwintig respondenten zijn overwegend tevreden
over de band die ze hebben met hun begeleider en met de ondersteuning die
hij/zij biedt. Achttien van hen specifiëren dit algemene gevoel van tevredenheid.
Volgende tabel geeft een overzicht van de aspecten waarover deze respondenten
het vaakst aangeven tevreden te zijn.

De meeste respondenten zeggen niet exact te weten hoe vaak ze hun
pleegzorgbegeleider zien. De gegeven frequenties zijn dus slechts bij benadering.
34

148

Tabel 19: Aspecten in de begeleiding waarover pleegkinderen tevreden zijn

Aspecten in de begeleiding die bijdragen tot tevredenheid

Aantal keer vermeld

1. Goed kunnen praten met de begeleider

9

2. De begeleider werkt oplossingsgericht

6

3. De bereikbaarheid/beschikbaarheid van de begeleider

4

4. Een aanpak op maat

3

5. Vertrouwen

3

6. Duidelijke informatie

2

7. Andere

2

In de eerste plaats waarderen pleegkinderen dat ze goed kunnen praten met
hun begeleider. Dit houdt ook in dat deze naar hen luistert en begrip opbrengt
voor hun verhaal.
"Ik vind het toch wel leuk om mijn hart bij haar te luchten en alles te
vertellen." (Cynthia)
Zes respondenten zeggen te waarderen dat hun begeleider aan de slag gaat met
wat ze vertellen: dat hij/zij helpt zoeken naar oplossingen voor problemen
wanneer deze zich stellen.
"Ja als er iets is, die zoekt altijd een oplossing om mij te helpen." (Michael)
Vier jongeren vertellen dat ze altijd telefonisch of per mail terecht kunnen bij hun
begeleider en vinden deze bereikbaarheid/beschikbaarheid belangrijk.
"Als ik hem nodig heb, mag ik hem altijd bellen. Als het antwoordapparaat is,
belt hij toch altijd terug als hij het hoort." (Benny)
Drie jongeren vertellen over een aanpak die aansluit bij hun behoeften. In deze
context werden voorbeelden gegeven van andere activiteiten dan enkel te praten.
Een jongere zegt bijvoorbeeld soms ook een spel te spelen met de begeleider, een
andere vertelt dat zijn begeleider gebruik maakt van methodieken zoals het
netwerkdiagram en een derde respondent zegt te waarderen dat zijn begeleider
soms voorstelt om samen een wandeling te maken in plaats van enkel 'rond de
tafel' te praten.
"Soms gaan wij ook rondwandelen en praten wij tegelijk." (Michael)
'Vertrouwen' is een andere factor die door drie jongeren als belangrijk
wordt benoemd in het contact met hun begeleider. Te weten dat de begeleider
geen informatie doorgeeft is essentieel voor een open communicatie en voor het
opbouwen van een vertrouwensband.
"Ik kan daar alles tegen zeggen en die houdt het bij zich." (Laura)
In deze context werd ook verteld dat het belangrijk is om apart te kunnen spreken
met de begeleider, zonder aanwezigheid van de pleegouder(s).
"Maar ik denk, als je het moeilijk hebt, dan moet je sowieso met zo'n mevrouw
best alleen zitten. En dat ge uw ouders niet ziet of zo, dat ge in een kamer zit
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waar ge echt alles kunt vertellen. Want meestal, als uw ouders erbij zitten,
dat ge dan toch minder kunt vertellen en niet alles durft zeggen." (Cynthia)
Tot slot vertellen twee jongeren het te appreciëren dat de begeleider open kaart
met hen speelt en duidelijke informatie verschaft.
"Als hij komt, dan doet hij een goeie uitleg en als hij iets moet vragen dan laat
hij duidelijk horen over wat het gaat, van wie het komt, waarom hij dat moet
vragen, (...). Het is duidelijk allemaal. Het is niet dat we zitten met vragen
van: 'Wat was dat nu weer dat hij zei?'. Nee, we weten altijd goed wat hij
bedoelt. Van hem heb ik geen klagen." (Benny)
De andere redenen voor tevredenheid werden elk door slechts één jongere
aangehaald. Zo vertelt een jongere het belangrijk te vinden dat haar begeleider
ook met zijn pleegmoeder een goede band heeft en zegt een andere respondent
veel belang te hechten aan de goede band tussen zijn biologische ouders en zijn
begeleider.
We stelden in de interviews ook de vraag naar de kenmerken waaraan 'de perfecte
pleegzorgbegeleider' moet voldoen. Acht jongeren zijn van mening dat hun
huidige begeleider voor hen 'perfect' is. Eigenschappen die respondenten de
perfecte begeleider toeschrijven, komen overeen met de positieve aspecten die in
supra reeds werden opgesomd en geïllustreerd. Bijkomend geven vier
pleegkinderen aan dat ze liefst een begeleider hebben van hetzelfde geslacht,
omdat ze zich daarbij meer op hun gemak voelen.35
"Ik heb wel zo, als mij begeleiders vrouwen zijn, dan voel ik me toch beter op
mijn gemak dan met een meneer, want ja, ik weet het niet, ik denk dat ik daar
gewoon minder goed mee kan praten dan met een vrouw." (Shana)
7.1.3 Ontevredenheid over de begeleiding
Zes respondenten vertellen in het geheel niet tevreden te zijn over hun
begeleiding. Daarnaast geven zes andere respondenten, die over het algemeen wél
tevreden zijn, ook zaken aan die ze liever anders zouden wensen.
Volgende tabel geeft een overzicht van aspecten waarover deze pleegkinderen
ontevreden zijn.
Tabel 20: Ontevredenheid m.b.t. pleegzorgbegeleider

Aspecten in de begeleiding waar pleegkinderen ontevreden
over zijn

Aantal keer
vermeld

1. Bereikbaarheid/beschikbaarheid van de begeleider

9

2. Verloop van de contactmomenten

8

3. Groot personeelsverloop en hoe dit wordt omkaderd

4

4. Te weinig inspraak in de begeleiding

3

5. Andere

2

Waar de bereikbaarheid/beschikbaarheid van de begeleider door vier
respondenten als factor voor tevredenheid over de begeleiding werd aangehaald,
35

Het gaat om drie meisjes en één jongen.
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geven negen respondenten aan dat ze hieromtrent niet tevreden zijn. Vijf jongeren
vertellen in dit kader dat ze hun begeleider graag vaker zouden zien.
"Sommige maanden kan er veel gebeuren en als je dan de begeleider maar zo
weinig ziet, dan ben je die dingen weer vergeten en kan je dat niet meer
zeggen, en kan ze je niet meer helpen." (Tom)
Twee jongeren zijn ontevreden over de mogelijkheid om ook tussentijds,
bijvoorbeeld telefonisch of per mail, contact te hebben met hun begeleider.
"Als ik het moeilijk heb, meestal is dat dan in de avond of zo. Ja, dan zit ik
gewoon in mijn bed. Ik weet niet waar dat ik dan moet gaan (...). Het zou leuk
zijn als er een begeleider was waarvan ik het telefoonnummer heb en die ik
altijd een bericht kan sturen, zoals een vriendin (...). Dat je kan sms’en of
bellen met elkaar als je het moeilijk hebt (...). Ja, maar als ik bel dan is ze er
nooit en als ik sms is ze er nooit en haar e-mailadres gaat niet." (Mieke)
Eén jongere zegt dat zijn begeleider te vaak op bezoek komt, terwijl hij daar geen
nood aan voelt en een andere jongere, ten slotte, vertelt dat de huisbezoeken soms
op een ongelegen moment worden gepland.
De pleegkinderen die klagen over de bereikbaarheid/beschikbaarheid van hun
pleegzorgbegeleider, vragen in principe eigenlijk allemaal hetzelfde: dat
begeleidingsmomenten en -kanalen en -mogelijkheden worden aangepast aan de
individuele noden van de gezinnen.
"Misschien moeten ze zo meer vragen: 'Wilt ge dat ik vaker kom, of wilt ge
dat ik minder kom?', en dat afstemmen op de situatie van het gezin (...).
Sommigen willen misschien meer en anderen misschien minder." (Arne)
Een tweede reden voor ontevredenheid is de manier waarop het contact met
de begeleider verloopt. Zo vertellen drie jongeren dat hun begeleider 'te veel
vragen stelt'. Twee andere jongeren krijgen nooit de gelegenheid om hun
begeleider apart, dus zonder aanwezigheid van hun pleegouder(s) te spreken.
Eveneens twee respondenten voelen geen band met hun begeleider en één
jongere zegt dat hij vindt dat de begeleider soms brutaal is.
"Ja, allez, ik weet het niet. Het is niet dat ik die gast niet wil of zo (...). Maar
hij heeft ook altijd zo van diezelfde vragen en zo. Hij weet toch hoe het hier
gaat dus waarom altijd diezelfde vragen." (Arne)
"Het contact met mijn begeleider (...) ik weet het niet. Het is niet zo goed. Ik
kan wel praten met haar maar er is niet zo'n band." (Imke)
Het grote personeelsverloop is een andere bron van frustratie. Bij achttien
van de bevraagde jongeren is de huidige begeleider niet hun eerste begeleider. Het
aantal eerdere begeleiders varieert van een tot vijf, met een gemiddelde van 2,4
en wellicht is dit aantal een onderschatting, aangezien een aantal pleegjongeren
aangeeft niet exact te weten hoeveel pleegzorgbegeleiders ze reeds hebben gehad.
Diego: "Ja, we hebben er al een paar gehad. Maar die moesten dan weg. Ofwel
waren ze zwanger, en dan kwam er een andere en dan stopte die andere
ermee omdat het te zwaar was bij ons omdat we zoveel moeilijkheden
hadden. En dan is Birgit gekomen, en dan heeft zij voor de bezoeken gezorgd."
Interviewer: "Dus je hebt dan nog twee andere begeleiders gehad vroeger?"
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Diego: "Ja, ik denk nog meer, maar ik weet het niet zeker."
Een nieuwe begeleider betekent opnieuw je verhaal vertellen, opnieuw een band
opbouwen. Acht respondenten slaagden er (nog) niet in met een nieuwe
begeleider een even hechte band op te bouwen als met een vorige. Slechts vier
respondenten vinden het personeelsverloop en wat daarbij komt kijken echter
problematisch en een reden voor ontevredenheid.
"Mijn vorige pleegzorgbegeleider, ik vertrouwde haar. Ik kon alles zeggen
tegen haar en bij de nieuwe is dat moeilijker omdat ik haar nog niet goed ken.
En ze weet nog niet veel over mij." (Kimberly)
Enkele respondenten geven ook aan dat personeelswissels niet altijd goed
omkaderd worden. Zo is er niet altijd de mogelijkheid om afscheid te nemen van
een vertrekkende begeleider, is er niet altijd meteen een opvolger en duurt het
soms lange tijd voor een nieuwe begeleider aan het pleegkind en diens
(pleeg)ouders wordt voorgesteld.
"Als Lotte is vertrokken, dan heb ik dat gehoord van mijn pleegmoeder. Ik heb
haar dan een bericht verzonden en ik heb haar gevraagd of dat klopte. En ze
ging weg, ja. En ze zei dat het wel goed zou komen met de volgende, dat ik
haar vertrouwen wel zou kunnen winnen. En dat ze trots is op mij en dat ik
zo goed bezig ben. Maar ik had liever gehad dat ze nog eens was
langsgekomen, ja. Om nog een keer te praten en te zeggen dat het allemaal
wel gaat lukken enzo. Ja, gelijk afscheid nemen." (Kimberly)
Drie respondenten zijn van mening dat ze te weinig inspraak krijgen in de
begeleiding. Voorbeelden werden reeds besproken in het vorige thema:
'Participatie'.
Tot slot geven twee respondenten elk nog een andere reden voor hun
ontevredenheid: één van hen vertelt dat de begeleider haar pleegmoeder negatief
bejegent, een andere zegt dat de begeleider in een bepaalde periode dreigde dat
ze uit het pleeggezin zou worden gehaald.
7.1.4 Verborgen ontevredenheid
Alvorens de bespreking van de evaluatie van de pleegzorgbegeleiding vanuit
pleegkindperspectief af te ronden, dient opgemerkt dat niet alle pleegkinderen
spontaan zullen aangeven dat ze niet tevreden zijn met (bepaalde aspecten in) hun
begeleiding, en dat het bijgevolg een belangrijk aandachtspunt is voor hun
begeleiders om voortdurend alert te zijn voor signalen hieromtrent.
"Soms willen kinderen dat zelf niet zeggen, dat ze liever vaker de begeleider
willen zien. Ik heb dat vroeger ook gehad dat ik liever vaker die mevrouw had
gezien. Ik heb dat toen niet gezegd. Ze kunnen dat ook zelf wel weten want
als je ziet: op school bijvoorbeeld waren mijn punten ook slecht daardoor."
(Annelies)
"Ik durfde dat eigenlijk niet echt vragen om een andere
pleegzorgbegeleidster te krijgen, maar mijn mama wist dat wel dat ik die klik
niet had met haar. Maar dan zei ze: "Dat is toch een lieve, dat is toch een
vriendelijke!', maar ik zei: 'Ja, ik heb die klik niet', dus, ja." (Bert)
Fiona: "Mijn mama zie ik vier keer per jaar denk ik. Ze komt dan naar hier en
dan gaan we soms naar de McDonald's."
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Interviewer: "En je vertelt dat je je mama liever minder zou zien. Vertel eens
hoe vaak zou je haar dan willen zien?"
Fiona: "Misschien wil ik haar wel niet meer zien. Ik vind ze ook niet meer zo
leuk."
Interviewer: "Heb je dat al eens gevraagd aan je begeleidster, om haar
minder vaak te moeten zien?"
Fiona: "Ik heb dat alleen maar tegen mijn pleegmama gezegd en die vindt
dat eigenlijk ook wel goed dat ik dat zo zeg."
Interviewer: "Maar er verandert niets aan?"
Fiona: "Nee."
7.2 Begeleiding door andere instanties
Twaalf respondenten worden of werden in het verleden aanvullend ondersteund
door één of meerdere andere instanties dan de pleegzorgdienst. Volgende tabel
geeft een overzicht.
Tabel 21: begeleiding/ondersteuning door andere instanties

Instanties
Psychologische /psychiatrische hulpverlening

Aantal keer vermeld
Actueel

Vroeger

7

4

Privé therapeut

2

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

2

Therapeuten voor Jongeren (Tejo)

1

2

Psychiater

2

Opname in een psychiatrische inrichting

2

Begeleiding verbonden aan de school/Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB)

7

CLB

4

Vertrouwensleerkracht

2

Leerlingencoach
Multifunctioneel Centrum (MFC)

1
1

Negen jongeren vertellen over een vorm van psychotherapie die ze volg(d)en voor
het verwerken van traumatische gebeurtenissen of voor het omgaan met
gedragsproblemen. Twee jongeren kregen psychiatrische begeleiding én werden
gedurende een periode opgenomen in een psychiatrische inrichting.
"Ik zit in een CGG en ik doe daar nu EMDR. Een CGG, dat zijn mensen die u
helpen met uw problemen enzo (...). Met EMDR kunt ge dat ook allemaal
verwerken als je het heel moeilijk hebt gehad. Door erover te spreken kan je
er terug over praten zonder dat er grote gevoelens bij komen." (Annelies)
"Ik had gedragsproblemen, ik had vaak rode kaarten op school, ik was
iemand die veel te snel boos werd, veel te snel uitvloog (...). Dan hadden ze mij
een psycholoog aangeboden enzo. Maar nu ben ik er allemaal uitgeraakt
omdat ik toch mijn best heb gedaan." (Diego)
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Zoals binnen het thema 'Pleegkinderen op school" reeds werd besproken, vinden
zeven pleegkinderen extra ondersteuning op school: bij het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB), bij een leerlingencoach of bij een
vertrouwensleerkracht.
"In de school is er een leerlingenbegeleiding. En ik ben daar naartoe gegaan
en daar praat ik veel over de problemen thuis en zo." (Fiona)
Een respondent vermeldt tenslotte dat het pleeggezin waar hij verblijft wekelijks
contextbegeleiding krijgt vanuit een Multifunctioneel Centrum (MFC) binnen de
jeugdhulpverlening. Deze begeleiding is er zowel voor de jongen als voor zijn
pleegmoeder en biedt steun op verschillende vlakken, waaronder bemiddeling
met betrekking tot schoolse zaken.
Samenvatting en bespreking
De pleegzorgdienst en meer bepaald de pleegzorgbegeleider speelt een centrale
rol in de begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen en hun gezinnen. De
meeste van de bevraagde pleegkinderen zijn overwegend tevreden met de band
die ze hebben met hun begeleider en met de door hem/haar geboden
ondersteuning. Hun algemene gevoel van tevredenheid illustreren ze door
voorbeelden op volgende vlakken: (1) goed kunnen praten met de begeleider, (2)
oplossingsgericht werken, (3) bereikbaarheid/beschikbaarheid, (4) een aanpak
op maat, (5) vertrouwen, (6) duidelijke informatie. Al deze aspecten komen
eveneens aan bod in eerder onderzoek (Del Quest et al., 2012; McLeod, 2006;
Minnis & Walker, 2012; Vornanen et al., 2012).
Bij de vraag naar de kenmerken waaraan 'de ideale pleegzorgbegeleider' moet
voldoen, geven respondenten dezelfde voorbeelden als net werden vermeld.
Aanvullend vertellen vier pleegkinderen een begeleider van hetzelfde geslacht te
verkiezen omdat ze zich daarbij meer op hun gemak voelen.
Naast de grote algemene tevredenheid m.b.t. de begeleiding en de begeleider, zijn
zes respondenten in het geheel niet tevreden over hun begeleider en geven zes
andere respondenten, naast hun algemene tevredenheid, ook een aantal
opmerkingen. Hun ontevredenheid heeft betrekking op: (1) de bereikbaarheid en
beschikbaarheid van de begeleider, (2) het verloop van de contactmomenten, (3)
het grote personeelsverloop, (4) inspraak.
Enkele pleegkinderen geven met betrekking tot ontevredenheid zelf aan dat ze
niet spontaan zullen vertellen dat ze ontevreden zijn. Het is bijgevolg een
voortdurend aandachtspunt voor begeleiders om alert te zijn voor signalen
hieromtrent. Dit aandachtspunt bevestigt eerdere bevindingen en aanbevelingen
vanuit het onderzoek van Minnis & Walker (2012).
Tot slot ervaren pleegkinderen, zoals Grietens (2011) reeds concludeerde, ook
bijzondere noden die een meer gespecialiseerde hulpverlening veronderstellen.
Naast de begeleiding door de pleegzorgdienst, vertellen twaalf respondenten
aanvullend
ondersteund
te
worden
door
één
of
meerdere
instanties/hulpverleners: met name door een therapeut, een psychiater, een
psychiatrische inrichting, een CLB, een vertrouwensleerkracht, een
leerlingencoach, een MFC.
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8. Toekomstperspectief
Tijdens de interviews vroegen we pleegkinderen hoe lang ze in hun huidige
pleeggezin denken/hopen te blijven wonen, polsten we hoe ze kijken naar hun
leven 'na de pleegzorg' en peilden we naar hun dromen, ambities en angsten voor
de toekomst. Ook wat pleegkinderen nodig achten om hun dromen te realiseren
en hun angsten weg te nemen, wordt binnen dit laatste thema besproken.
8.1 Perspectief van en na pleegzorg
8.1.1 Tot welke leeftijd willen/kunnen pleegkinderen in hun pleeggezin blijven?
We stelden de vraag tot welke leeftijd de pleegkinderen in het pleeggezin
dachten/ hoopten te blijven wonen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de antwoorden.
Tabel 22: Hoe lang men denkt in het pleeggezin te blijven

Leeftijd

Aantal keer vermeld

Tot vijftien jaar

2

Tot achttien jaar

3

Tot negentien jaar

1

Tot twintig jaar

5

Tot eenentwintig jaar

4

Tot tweeëntwintig jaar

1

Zo lang mogelijk

4

Heel mijn leven

1

Ik weet het niet

6

Op twee respondenten na, die beide hopen op hun vijftiende terug in hun gezin
van oorsprong te kunnen gaan wonen, denken of hopen alle bevraagde
pleegkinderen minstens tot ze meerderjarig zijn in hun huidige pleeggezin te
kunnen blijven. De exacte leeftijd varieert en kan niet ieder pleegkind benoemen.
Na doorvragen blijkt dat vooral het behalen van een diploma en het beschikken
over een financiële reserve door de pleegkinderen als belangrijke voorwaarden
worden beschouwd om op eigen benen te kunnen staan.
Interviewer: "Hoe lang denk je dat je in dit pleeggezin gaat blijven?"
Arne: "Tot mijn eenentwintig jaar. Meer kan ik daar ook niet over zeggen."
Interviewer: "Maar op je eenentwintig zou je graag vertrekken?"
Arne: "Als ik nog wat langer kan blijven en een beetje sparen en zo, dat is
beter, dat is veel slimmer, dan ga ik dat wel doen en waarschijnlijk een klein
appartementje of zo zoeken en dan verder uitbouwen."
Zoals in het thema 'Familie' werd beschreven, voelt het pleeggezin voor de meeste
pleegkinderen als hun 'thuis'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aanzienlijk
aantal van hen weinig rekening houdt met de leeftijdsgrenzen van achttien en
eenentwintig (verlengde minderjarigheid) die binnen de jeugdhulp worden
gehanteerd.

156

"Ik denk dat ik voor altijd hier blijf, tot ik een eigen huis heb gevonden. Ik
denk niet dat ik nog weg ga. Ik zou dat ook niet willen, ik zou dat niet
aankunnen. Nee, omdat je dat ziet als (...) echte ouders. Toch is het niet
zomaar je voelt het gewoon zo aan." (Bert)
De meeste jongeren denken of weten dat ze zo lang in het gezin mogen blijven als
ze wensen.
"Ja, mijn pleegmama zegt altijd dat ik langer dan mijn achttien hier mag
blijven zodat ik eerst kan verder studeren en werken voordat ik wegga. Ik
denk dat ik dat ook wel zal doen want ik zie niet echt een reden om hier weg
te gaan (...). Dat voelt echt zoals mijn familie, dus ik zou, ja, zo lang mogelijk
blijven." (Shana)
Drie respondenten zeggen te vrezen dat ze vroeger zullen moeten vertrekken dan
ze eigenlijk willen. Twee van hen denken dat ze wettelijk niet langer kunnen
blijven wonen in het pleeggezin.
"Ge kunt maar maximum tot uw eenentwintig jaar pleegzorg doen. Daarna
staat mijn domicilie hier dus niet meer en dan ben ik eigenlijk verplicht om
ergens anders te gaan wonen. Ik weet niet hoe ik dat ga moeten doen. Nee,
want ik wou graag langer hier blijven zodat ik kan sparen en een huisje kan
kopen (...). Maar ja, dat gaat niet als dat maar tot eenentwintig jaar gaat
want dan moet ik nog een jaar op kot, mijn bachelor afwerken (...). Ja, dat zijn
zorgen voor later misschien, maar ik maak me daar nu wel al druk in."
(Mieke)
Eén van hen, tenslotte, vertelt dat zijn pleegouders willen dat hij vertrekt zodra hij
meerderjarig is, terwijl hij zelf liever wat langer in het gezin zou blijven wonen.
Interviewer: "Hoe lang denk je dat je in dit pleeggezin zal blijven?"
Liam: "Tot mijn achttien denk ik."
Interviewer: "Tot je achttien denk je? (...) En kan je me ook zeggen waarom
je dat denkt of waar je nadien misschien naartoe zou gaan?"
Liam: "Dan gaan ze me eruit smijten."
Interviewer: "Denk je dat?"
Liam: "Ja, dat zeggen ze."
Interviewer: "En vind je dat OK?"
Liam: "Nee, ik zou liever toch een beetje langer hier blijven (...)."
8.1.2 Wat na pleegzorg?
Niet alle respondenten hebben al een omlijnd plan over hoe en waar ze later, nadat
ze het pleeggezin hebben verlaten, zullen wonen. 40 % van hen is wél al zeker dat
ze niet meteen alleen willen gaan wonen. Zes jongeren zeggen in dit kader dat ze
eerst een huis of appartement zouden willen delen met (een) vriend(in)(nen).
Drie anderen zouden meteen met een partner willen samenwonen.
"Maar ik wil niet direct helemaal alleen gaan wonen. Nee, met iemand anders
erbij: een vriend of met een vriendin." (Jeanne)
"Ik heb afgesproken met mijn vrienden en vriendinnen dat er maximum vijf
koppels mogen in zo een groot huis, zoals bij 'Familie', dat we zo met vrienden
bijeen gaan wonen." (Laura)
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Slechts twee jongeren zeggen graag eerst een periode onder begeleiding te wonen.
Deze pleegkinderen kennen het systeem van 'Contextbegeleiding in functie van
Autonoom Wonen' doordat ze (een) pleegbrus(sen) hebben die eerder via deze
begeleidingsvorm zelfstandig ging(en) wonen.
"Ik denk dat het na achttien voor mij hetzelfde zal zijn zoals met mijn
pleegbroers en -zussen: dat ik apart zal wonen met een begeleider, zodat ik
een beetje leer wat het is om alleen te wonen. En als ik dan ouder ben, zal ik
wel zien om echt alleen te gaan wonen." (Lisa)
8.2 Toekomstdromen
8.2.1 Pleegkinderen koesteren 'gewone' toekomstdromen
Bij de vraag naar de toekomstdromen van pleegkinderen valt op dat het over heel
gewone dromen gaat.
"Een goed verdienende job als boekhouder, een mooi huis als dit, een mooi
goed gebouwd huis, drie kindjes en een man die altijd bij mij blijft." (Tinneke)
Verschillende respondenten beklemtonen ook zelf dat hun dromen heel 'gewoon'
zijn.
"Mijn toekomstdromen zijn gewoon zoals gewone kinderen: dat ik een
diploma haal en dat ik kan gaan werken en dat ik zelf een gezinnetje heb en
zo van die dingen." (Shana)
"Waar ik van droom? (...) Tja, zoals elke andere tiener zeker hé: een groot
huis, een goede vrouw of een goed lief, een mooie auto, een goede job, veel
vrienden, gezond zijn." (Yves)
Volgende tabel geeft een overzicht van de dromen en ambities waarover de
respondenten vertelden tijdens de interviews.
Tabel 23: Toekomstdromen

Dromen en ambities voor de toekomst

Aantal keer vermeld

Een eigen gezin

26

Materiële zaken

22

Carrière

18

Sociaal en familiaal netwerk

10

Geluk

8

Zelfstandigheid

5

Reizen

3

Gezondheid

3

Andere

5

Een eigen gezin werd het vaakst vermeld. Onder deze categorie vertellen
respondenten dat ze later graag een goede partner, een gezin en kinderen zouden
willen.
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Tweeëntwintig pleegkinderen vertelden ook op materieel vlak ambities te
koesteren. In deze context vermelden ze een eigen woning, een auto en
voldoende financiële middelen.
Een succesvolle school- en professionele carrière staat op drie: achttien
pleegkinderen zeggen te dromen van een goed diploma en van een goede job.
Met betrekking tot hun sociaal en familiaal netwerk hopen pleegkinderen hun
vriendenkring te behouden of uit te breiden. Daarnaast hopen ze goede banden te
behouden met hun pleegfamilie.
Acht jongeren zeggen te dromen van een gelukkige toekomst. In dit kader
vertellen ze over zaken als 'lachen', 'feesten' en 'leuke dingen doen'.
Zelfstandigheid is een ander thema dat aan bod kwam. De gegeven voorbeelden
hieromtrent zijn een rijbewijs halen, autonoom keuzes kunnen maken en voor
zichzelf kunnen zorgen.
Tot slot vertellen drie jongeren dat ze later graag veel willen reizen, en dromen
drie jongeren van een goede gezondheid.
Onder de categorie 'andere' brachten we dromen onder die slechts door één
respondent werden vermeld. Het gaat vooral over minder realistische dromen
zoals het 'bezitten van een toverstaf' en 'wereldberoemd worden'.
8.2.2. Bijzondere dromen
Al zijn de meeste in supra vermelde toekomstdromen niet bijzonder en wellicht
van toepassing op de gemiddelde tiener, toch kwamen onder de benoemde
categorieën ook enkele specifieke dromen voor die verband houden met het leven
in een pleeggezin.
Zo verduidelijken vier respondenten bij 'een eigen gezin', dat ze niet enkel een
goede partner wensen, maar een betere relatie dan de eigen ouders.
"Ik wil later een goede vrouw, zodat ik niet dezelfde problemen zal hebben
als mijn eigen ouders." (Diego)
Vier andere respondenten zeggen dat ze niet zondermeer kinderen zouden willen,
maar dat ze hun kinderen ook een betere thuis willen bieden dan ze zelf hebben
gekend.
"Ik wil later kinderen hebben en mijn kinderen in een beter gezin laten
opgroeien dan dat ik zelf ben opgegroeid." (Anja)
Eén respondent zegt later graag zelf een pleegkind te willen opnemen in haar
gezin.
Met betrekking tot hun sociaal en familiaal netwerk zeggen vier pleegkinderen
dat ze dromen van een blijvende hechte band met hun pleegouders. Vier
pleegkinderen vertellen dat ze, wanneer ze later volwassen zijn 'iets willen
terugdoen' voor hun pleegouder(s). Twee respondenten vertellen in deze context
dat ze later willen zorgen voor hun zieke pleegouder(s).
"Ik wil vooral de band met dit gezin houden. En ervoor zorgen als ze oud zijn
of zo. Dat zou ik het meeste willen (...). Ja, want zij zorgen nu ook altijd voor
mij en zo en dan wil je dat natuurlijk terugdoen he." (Cynthia)
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"Ja, ik wil daar later wekelijks bij gaan (bij zijn pleegouders). Om het gras af
te rijden." (Diego)
Bij gelukkig zijn verduidelijken twee kinderen dat ze later gelukkiger willen zijn
dan de afgelopen jaren. Binnen de categorie zelfstandigheid zegt een pleegkind
dat ze later, in tegenstelling tot haar pleegmoeder, voor zichzelf wil kunnen
zorgen. Binnen de restcategorie 'andere' vertelt een jongen dat hij, zodra hij
meerderjarig is, zijn naam wil veranderen in die van zijn pleegvader.
8.2.3. Vertrouwen in het realiseren van dromen en ambities
Vierentwintig respondenten hebben er vertrouwen in dat ze erin zullen slagen
hun toekomstdromen te realiseren.
"Ja, dat denk ik wel. Ge moet het zelf maken he. Het leven in hard maar ge
moet het zelf proberen op te bouwen." (Arne)
Twee jongeren hebben er geen idee van of ze hun ambities zullen kunnen
waarmaken en één respondent vertelt dat ze door eerdere teleurstellingen geen
enkel vertrouwen heeft in de toekomst.
Op de vraag wat er nodig is om de ambities te kunnen waarmaken, kwamen
diverse antwoorden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zaken die,
vaak in combinatie, werden vermeld.
Tabel 24: Nodig om dromen te realiseren

Nodig om dromen te realiseren

Aantal keer vermeld

Een diploma

8

Een financiële reserve

7

Een goede job

6

Steun van de pleegouders

6

Doorzettingsvermogen

4

Het lot

1

Acht pleegkinderen beschouwen het behalen van een diploma als een belangrijke
troef voor een succesvolle toekomst. Zeven respondenten wijzen op het belang
van een financiële reserve om hun toekomst uit te kunnen bouwen. Voldoende
geld hangt ook samen met een goede job, wat door zes respondenten als een
noodzaak voor het realiseren van ambities wordt beschouwd.
Interviewer: "En denk je dat je dromen gaat uitkomen?"
Kimberly: "Ja, dat denk ik wel, omdat ik dat echt wil."
Interviewer: "En wat is er allemaal nodig zodat je dromen zouden kunnen
uitkomen?"
Kimberly: "Geld (...) en veel gaan werken (...) en mijn school afmaken voor
een diploma."
Zes jongeren geven aan dat de blijvende steun van hun pleegouders een
cruciale factor is om in hun toekomstdromen te kunnen geloven.
Michael: "Ik droom van een gewoon leven, een simpel leven (...) maar met een
chique auto dan wel."
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Interviewer: "OK, en denk je dat het je gaat lukken, dat leven waarvan je
droomt?"
Michael: "Ik denk het wel ja. Maar mijn pleegmoeder die gaat mij er ook goed
in steunen zenne. Daar ga ik geen last van hebben."
Interviewer: "Geeft je dat vertrouwen, dat je die steun nog zal hebben?"
Michael: "Ja."
Vier jongeren vertellen dat doorzettingsvermogen of moed nodig zal zijn om 'er
te komen'. Een van de respondenten denkt tenslotte dat het vooral van het lot zal
afhangen of ze zal slagen in het realiseren van haar dromen.
8.3 Angst voor de toekomst
8.3.1. Waar pleegkinderen angst voor hebben
Ongeveer de helft van de respondenten vertelt, vaak ondanks een groot geloof in
het realiseren van toekomstdromen, ook over angsten voor later. Volgende tabel
geeft weer waarop hun angsten betrekking hebben.
Tabel 25: Angsten voor de toekomst

Angsten

Aantal keer vermeld

Zelfstandig leven

11

Praktisch

5

Financieel

4

Emotioneel

3

In de voetsporen van de ouders treden

5

Familiebanden

5

40 % van de respondenten vertelt over angsten die betrekking hebben op
zelfstandig leven. De praktische, de financiële en/of de emotionele kant van het
'op eigen benen staan' schrikken hen af.
"Ik heb daar toch wel wat schrik voor. Omdat nu mijn pleegouders voor mij
zorgen, en ze zeggen soms van: 'Je kan dat eens doen als voorbereiding op het
alleen wonen', en dan later zal ik het echt alleen moeten doen. Dat maakt me
bang." (Anja)
Vijf pleegkinderen hebben bang om later dezelfde fouten te maken als hun
biologische ouder(s) en hopen dat het hen zal lukken het zelf anders aan te
pakken.
"Ik hoop dat ik niet zoals mijn ouders zal worden. Ja, ik heb hetzelfde karakter
als mijn mama maar dat wil niets zeggen, ik weet het. Maar ik heb bang dat
ik toch (...). Ik word bijvoorbeeld ook zo snel boos (...)." (Annelies)
Vier jongeren vertellen over angsten met betrekking tot hoe familiebanden
in de toekomst zullen evolueren. Zo vertellen twee jongeren schrik te hebben
dat hun biologische moeder hen later zal opzoeken, terwijl ze er al lang geen
contact mee hebben en dit ook niet meer wensen.
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"Ik zie wel leuke dingen in mijn toekomst, behalve dat ik bang ben om mijn
mama terug tegen te komen als ik groter ben: dat die dan plots contact wil
met mij." (Diego)
Twee andere jongeren zeggen dat ze vrezen dat de band met hun pleegouders zal
verwateren wanneer ze later alleen gaan wonen.
"Waar ik bang voor heb is dat ik sommige mensen niet meer zal zien, zoals
mijn pleegmama of zo. Stel nu dat ik later in een huisje ga wonen, dan wil ik
wel nog mijn pleegfamilie zien." (Fiona)
Een jongere heeft bang dat ruzies in haar familie in de toekomst verder zullen
escaleren.
"Familiebanden, dat is het enige waar ik altijd bang van word als ik in de
toekomst kijk: dat dat nog slechter wordt, de band tussen mijn pleegmoeder
en mijn oma (...). Ook de band tussen mijn mama en mijn papa: dat gaat
momenteel goed, maar ik ben ook bang dat dat ook weer uit elkaar zal gaan."
(Cléo)
8.3.2 Wat angsten kan wegnemen
Op de vraag wat hun eventuele angsten voor de toekomst zou kunnen
verminderen of wegnemen, weten de meeste respondenten niet meteen een
antwoord te formuleren.
Enkele pleegkinderen halen in deze context opnieuw het belang van een blijvend
contact met en steun van de pleegouders aan.
"Ja, ik heb bang dat ik alles alleen zou moeten doen, direct nadat ik achttien
jaar ben. Ik zou nog een beetje steun moeten hebben van mijn pleegouders."
(Michael)
"Ik heb wel schrik dat ik later geldproblemen ga hebben, omdat ik nogal rap
mijn geld verdoe aan van alles. Maar mijn pleegmoeder en mijn vriend leren
me hoe dat ik moet omgaan met geld." (Kimberly)
Slechts één jongere vertelt dat verdere begeleiding meer vertrouwen biedt in de
toekomst.
"Ik wil liever nog begeleiding want mijn grootste angst is eigenlijk zo alleen
te blijven later. Ik wil niet alleen zijn (...). Dat is mijn grootste angst." (Mieke)
Samevatting en bespreking
Bijna alle respondenten willen tot na hun meerderjarigheid in hun huidige
pleeggezin blijven wonen. De meeste van hen zouden er liefst nog langer blijven,
tot ze hun diploma hebben behaald en wat hebben kunnen sparen. Zoals in een
vorig thema, 'Familie', werd besproken, voelt het pleeggezin voor de meeste
pleegkinderen als hun thuis, en voelen ze zich bijgevolg niet gehaast om er snel
weg te gaan. De meeste respondenten vertellen dat er ook voor hun pleegouders
niet echt een 'einddatum' aan het verblijf is gekoppeld. Drie respondenten zeggen
echter wél te vrezen dat ze hun pleeggezin vroeger zullen moeten verlaten dan ze
eigenlijk wensen. Twee van hen denken dat pleegzorg stopt op eenentwintigjarige
leeftijd en dat ze vanaf dan verplicht het huis moeten verlaten. Een andere
respondent vertelt dat zijn pleegouders verwachten dat hij op achttienjarige
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leeftijd zelfstandig gaat wonen. In het jaarverslag van Pleegzorg Vlaanderen
(2016b) vragen pleegjongeren om pleegzorg op vrijwillige basis te verlengen tot
vijfentwintig jaar. In het licht van de onderzoeksresultaten, is dit een relevant
voorstel.
Niet alle bevraagde pleegkinderen hebben al een omlijnd plan met betrekking tot
hun latere autonome leven. 40% van de respondenten weet wél duidelijk dat ze
niet (meteen) volledig op eigen benen verder willen, maar liefst eerst een periode
samen met vrienden of met een partner willen samenwonen.
De toekomstdromen en -ambities waarover pleegkinderen vertellen, zijn,
overeenkomstig eerdere bevindingen vanuit onderzoek van Hudson (2013), heel
gewone dromen, die wellicht niet veel afwijken van de ambities van een doorsnee
tiener. De dromen waarover ze vertellen, hebben bijvoorbeeld te maken met de
wens een eigen gezin te stichten, met het verwerven van materiële zaken zoals
een huis, een auto en voldoende financiële middelen, met een succesvolle schoolen professionele carrière enzovoort. Binnen dit lijstje 'gewone' dromen, werden
echter ook enkele voorbeelden van bijzondere dromen vermeld. Zo verduidelijken
vier respondenten dat ze niet enkel een partner wensen, maar 'een betere relatie
dan de eigen ouders'. Vier andere respondenten zeggen dat ze hun kinderen 'een
betere thuis willen bieden dan ze zelf hebben gekend'. Eén respondent zegt in deze
context later graag zelf een pleegkind te willen opnemen in haar gezin. Anderen
vertellen dat ze dromen van een blijvende hechte band met hun pleegouders en dat
ze later 'iets willen terugdoen' voor hun pleegouder(s)'.
Bijna alle respondenten hebben er vertrouwen in dat ze erin zullen slagen hun
toekomstdromen te verwezenlijken. Op de vraag naar wat er nodig is om hun
dromen te kunnen realiseren, werd, in de eerste plaats, het behalen van een
diploma vermeld. Dit stemt overeen met de eerdere bevinding dat pleegkinderen
veel belang hechten aan hun scholing. Het beschikken over een financiële reserve
is een tweede voorwaarde die pleegkinderen aanhalen om hun toekomst uit te
kunnen bouwen. Morgan en Lindsey (2006) wezen al eerder op het belang om
zonder geldzorgen te kunnen starten aan een zelfstandig leven. In dit kader past
ook de vraag van pleegkinderen en hun ouders om pleegkinderen die hun gezin
verlaten een financieel duwtje in de rug te geven (Pleegzorg Vlaanderen, 2016).
Naast een diploma en een financiële reserve vertellen zes respondenten dat ze
rekenen op de blijvende steun van hun pleegouders en de band met hen belangrijk
achten om toekomstdromen te kunnen waarmaken. De 'continuïteit van de zorg'
wordt hier, net als in onderzoek van Scholfield et al. (2012) geprojecteerd op de
pleegouders. Tot slot wijzen jongeren op het belang van een goede job,
doorzettingsvermogen en geluk.
Ondanks een groot geloof in het realiseren van dromen en ambities, vertelt
ongeveer de helft van de respondenten ook over angsten voor later. 40% vertelt
over angsten die te maken hebben met zowel de praktische, de financiële als de
emotionele kant van het zelfstandig leven. Andere vermelde bronnen van angst
hebben te maken met de band met de biologische ouders en/of met het ongewild
in de voetsporen treden van de ouder(s).
Op de vraag wat hun eventuele angsten voor de toekomst zou kunnen
verminderen of wegnemen, weten de meeste respondenten niet meteen een
antwoord te formuleren. Enkele pleegkinderen halen in deze context opnieuw het
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belang aan van een blijvend contact met de pleegouders. Wat opvalt is dat,
uitgezonderd de twee jongeren die later begeleid autonoom willen wonen, geen
enkele respondent spontaan aangeeft in de toekomst nog beroep te willen doen
op hulpverlening. Deze bevinding stemt tot nadenken aangezien uit verschillende
onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat pleegkinderen in hun latere leven
meer dan de doorsnee populatie worden geconfronteerd met problemen op
verschillende levensdomeinen (Vanderfaeillie, et al., 2012).
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III. Aanbevelingen
Dit deel omvat dertien aanbevelingen voor de vergunde diensten voor pleegzorg,
voor het Vlaamse beleid en voor andere instanties.
De aanbevelingen komen voort uit de interviews en werden tijdens een
focusgroep teruggekoppeld aan een groep van zeven pleegjongeren. Tenzij in de
tekst aangegeven, werden de aanbevelingen tijdens deze focusgroep goedgekeurd
en onderschreven door de deelnemers van de focusgroep.
De aanbevelingen hebben te maken met (1) de indicatiestelling pleegzorg, (2) de
begeleiding door de pleegzorgdiensten, (3) ondersteuningsnoden, (4) het
informeren van pleegkinderen, (5) gerechtelijke aspecten, (6) participatie, (7)
beeldvorming over pleegzorg, (8) positief toekomstperspectief, (9)
lotgenotencontact.
Elk van de dertien algemene aanbeveling wordt hieronder besproken en
geconcretiseerd.
1. Pleegkinderen vragen een tijdig en doortastend optreden bij
verontrustende opvoedingssituaties
Pleegkinderen verblijven naar eigen aanvoelen soms te lang in een
problematische opvoedingssituatie alvorens voldoende doortastend wordt
opgetreden. Signalen die wijzen op de ernst van de thuissituatie, worden niet altijd
opgevangen door hulpverleners, leerkrachten of andere actoren die met kinderen
en hun gezinnen in aanraking komen. Wanneer deze wél op de hoogte zijn van een
verontrustende thuissituatie, zijn de ingezette maatregelen en acties volgens
sommige pleegkinderen niet altijd doortastend genoeg.
De algemene aanbeveling om tijdig en voldoende doortastend op te treden bij
ernstige opvoedingsproblemen, impliceert:






Dat hulpverleners en andere actoren voldoende oog hebben voor de signalen
van kinderen en hiermee aan de slag gaan,
Dat, in het belang van het kind, tijdig wordt beslist om over te gaan tot een
uithuisplaatsing,
Dat er voldoende opvangplaatsen zijn zodat besliste maatregelen ook
effectief en binnen een aanvaardbare tijdspanne kunnen worden uitgevoerd.

2. Jeugdhulpverlening dient bij uithuisplaatsingen prioritair te vertrekken
vanuit het belang én de voorkeur van de minderjarige
Pleegkinderen verblijven soms voor lange tijd in residentiële hulpverlening
alvorens ze in een pleeggezin terecht kunnen. Ze hebben niet altijd het gevoel dat
rekening wordt gehouden met hun voorkeur om in een pleeggezin te worden
opgenomen.
Een jeugdhulpverlening die bij uithuisplaatsing prioritair vertrekt vanuit het
belang en de voorkeur van de minderjarige, impliceert:
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Dat de internationale richtlijn die oplegt dat bij de uithuisplaatsing van een
minderjarige prioritair voor pleegzorg dient te worden geopteerd, wordt
gerespecteerd indien er geen tegenargumenten zijn,
Dat bij een uithuisplaatsing in de mate van het mogelijke rekening wordt
gehouden met de voorkeur van de minderjarige, en dat steeds duidelijk wordt
gemotiveerd waarom, indien dit niet (meteen) mogelijk is,
Dat er voldoende pleegzorgplaatsen worden gecreëerd zodat besliste
maatregelen ook effectief en binnen een aanvaardbare tijdspanne kunnen
worden uitgevoerd.

3. Er is meer aandacht nodig voor de voorbereiding van pleegkinderen op
een pleegzorgplaatsing
Los van de concrete situatie is iedere pleegzorgplaatsing een ingrijpende
gebeurtenis die een grote impact heeft op het leven van pleegkinderen.
Pleegkinderen vragen om goed voorbereid te worden op de plaatsing. Ze willen
weten waarom ze naar een pleeggezin moeten verhuizen en wat een
pleegzorgplaatsing betekent voor hun dagelijkse leven.
Met betrekking tot de algemene aanbeveling om meer aandacht te schenken aan
de voorbereiding op een pleegzorgplaatsing, geven pleegkinderen in dit
onderzoek aan:
 Dat pleegkinderen voldoende geïnformeerd willen worden met betrekking
tot waarom en door wie werd beslist dat een pleegzorgplaatsing
noodzakelijk is,
 Dat pleegkinderen voldoende geïnformeerd worden over wat pleegzorg juist
inhoudt en over wat er allemaal bij komt kijken,
 Dat pleegkinderen de mogelijkheid krijgen om vooraf kennis te maken met
het pleeggezin (informatie over het gezin, bezoekjes vooraf).
4. De pleegzorgbegeleiding dient afgestemd te zijn op de individuele noden
van pleegkinderen en hun gezinnen
Al is de overgrote meerderheid van de bevraagde pleegkinderen over het
algemeen tevreden met de hen toegewezen pleegzorgbegeleider. Ze kunnen goed
praten met de begeleider, hij/zij werkt oplossingsgericht, hij/zij is
bereikbaarheid/beschikbaarheid, hij/zij is te vertrouwen en hij/zij verschaft
duidelijke informatie. Toch formuleren ze enkele 'verbetervoorstellen'. Deze
hebben betrekking op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van
pleegzorgbegeleiders, op het grote personeelsverloop, op de invulling van de
contacten met de begeleider, op inspraak en op de oplossingsgerichtheid van de
begeleiding.
Vanuit de interviews formuleren we hieromtrent volgende aanbevelingen:
 De frequentie van begeleidingsmomenten dient beter afgestemd te worden
op de noden, wat bijvoorbeeld inhoudt dat de begeleider in bepaalde periodes
vaker of net minder vaak op bezoek komt.
 Begeleiders moeten ook tussen de afgesproken begeleidingsmomenten
bereikbaar zijn wanneer daar nood aan is.
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 Personeelswissels moeten worden vermeden. Indien ze plaatsvinden moeten
ze voldoende worden omkaderd: pleegkinderen vragen om afscheid te
kunnen nemen van een begeleider en willen snel kennis kunnen maken met
diens vervanger.
 De invulling van de begeleidingsmomenten dient aangepast te zijn aan de
noden van het pleegkind: bijvoorbeeld door de kans te bieden de begeleider
ook te spreken zonder dat de pleegouder(s) aanwezig zijn36, door ook andere
activiteiten te ondernemen wanneer het kind niet zo'n 'prater' is, enzovoort.
 Pleegzorgbegeleiders werken

oplossingsgericht met wat tijdens de
begeleidingsmomenten wordt besproken en beslist.

5. Een duidelijke en correcte informatieverstrekking aan pleegkinderen,
met betrekking tot alle relevante aspecten die in verband staan met de
plaatsing
Een van de conclusies van het onderzoek is dat pleegkinderen vaak weinig kennis
hebben over de werking van de jeugdhulp en over hun rechten en plichten als
minderjarige in de jeugdhulp.
Hieromtrent formuleren we volgende aanbevelingen:
 Pleegkinderen hebben een minimum inzicht in hoe jeugdhulp en pleegzorg
zijn georganiseerd en gestructureerd. Het is van belang dat ze weten welke
instanties er bestaan en wat hun functie is. Het is ook belangrijk dat ze weten
op welke manier beslissingen worden genomen en op welke manier ze daar
een impact op kunnen uitoefenen.
 Pleegkinderen willen weten bij wie ze terecht kunnen met bepaalde vragen
en problemen. Indien er een consulent is, is het van belang dat ze weten wie
dat is en hoe ze deze kunnen bereiken.
 Pleegkinderen weten wat hun rechten en plichten zijn als minderjarige in de
jeugdhulp. Ze dienen bijvoorbeeld te weten welke stappen ze kunnen
ondernemen wanneer ze het niet eens zijn met een beslissing betreffende hun
plaatsing.
 Het informeren van pleegkinderen is een actief en continu aandachtspunt.
Pleegkinderen hebben nood aan 'informatie op maat': voor sommigen
volstaat een folder, andere zijn gebaat bij uitleg die geregeld wordt herhaald
en/of bijvoorbeeld ook op een toegankelijke website wordt aangeboden.
6. Pleegkinderen vragen meer aandacht voor hun emotionele- en/of
gedragsproblemen evenals een aangepaste ondersteuning daarbij
Pleegkinderen worden, vaak vanaf jonge leeftijd, geconfronteerd met ernstige
familiale en andere moeilijkheden. Een pleegzorgplaatsing betekent doorgaans
geen einde van deze problemen. Het omgaan met emotionele- en
gedragsproblemen die gelinkt zijn aan hun vroegere en/of huidige situatie, is voor
vele pleegkinderen een grote uitdaging.

Tijdens de focusgroep was hierover geen eensgezindheid. Een aantal deelnemers zag
geen meerwaarde in het apart spreken van de begeleider.
36
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Sommige pleegkinderen vinden dat er te weinig oog is voor hun problematiek
en/of voelen zich hierin onvoldoende ondersteund.
Concrete aanbevelingen hieromtrent zijn:
 Pleegzorgbegeleiders dienen aandacht te hebben voor emotionele- en
gedragsproblemen bij pleegkinderen. Een screening naar gedrags- en
emotionele problemen op regelmatige tijdstippen kan een hulp zijn.
 Pleegzorgbegeleiders, pleegouders en andere hulpverleners of
vertrouwensfiguren moeten (sneller) extra ondersteuning voorstellen,
bijvoorbeeld in de vorm van psychotherapie, Pleegouders Versterken in
Opvoeden (PVO), ...
 De drempel om hulp te vragen blijft voor sommige pleegkinderen hoog.
Inspanningen zijn nodig om deze drempel te verlagen.
7. Participatie van pleegkinderen bij beslissingen die hen aanbelangen
vraagt meer inspanningen
Inspraak van pleegkinderen binnen hun hulpverleningstraject is niet alleen
belangrijk vanuit een hulpverlenings- en rechtenperspectief. Ook pleegkinderen
hechten hier belang aan. Pleegkinderen geven tegelijk echter aan dat ze hun
situatie soms passief ondergaan en zich niet altijd bewust zijn van de
mogelijkheden van participatie. Enkelen voelen zich te weinig gehoord en/of
vinden het niet makkelijk om spontaan hun mening te geven.
Wat betreft de participatie op meso- of op macroniveau, dus op vlak van inspraak
in de organisatie, de structuren en het beleid met betrekking tot pleegzorg, tonen
slechts weinig pleegkinderen spontaan interesse.
Omtrent participatie formuleren we volgende aanbevelingen37:
 Het recht op inspraak verdient verduidelijking bij pleegkinderen.
 Pleegkinderen moeten actief gemotiveerd worden tot het geven van hun
mening.
 Om pleegkinderen te motiveren ook te participeren op meso- of macroniveau,
zijn bijzondere inspanningen nodig. Interesse hierin moet de kans krijgen te
groeien, wat kan worden bevorderd door de instapdrempel voor
participatiegroepen zeer laag te houden. In eerste instantie inzetten op
'ontmoeting' kan bijvoorbeeld de drempel verlagen (zie ook aanbeveling 13).
8. Zittingen van de jeugdrechtbank dienen beter voorbereid, begeleid en
opgevolgd te worden, samen met het pleegkind
Een niet te verwaarlozen deel van de pleegkinderen ervaart de zittingen van de
jeugdrechtbank als belastend en/of als nutteloos. Ze beschikken over weinig
informatie over de bedoeling en het verloop van de zittingen en voelen zich
hieromtrent bovendien weinig ondersteund.
Hieromtrent formuleren we volgende aanbevelingen:
Uiteraard moet rekening worden gehouden met de bekwaamheidsvereisten
zoals uiteengezet in het decreet Rechtspositie.
37
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 Pleegkinderen in een gerechtelijke plaatsing moeten beter op de hoogte
worden gebracht van het doel van de zittingen en van de finaliteit van hun
verplichte aanwezigheid.
 Zittingen vragen een betere voorbereiding door de pleegzorgbegeleider,
maar ook advocaten en consulenten dienen meer te investeren in een
(vertrouwens)band met pleegkinderen.
 Pleegkinderen hebben nood meer duidelijkheid over het verloop van de
zitting (wie zal er zijn, wat zal er gebeuren, ...).
 Er moet worden vermeden dat pleegkinderen hun biologische ouder(s)
moeten ontmoeten in de jeugdrechtbank wanneer ze dit niet wensen.
 De aanwezigheid van de pleegzorgbegeleider, de consulent of een andere
vertrouwenspersoon tijdens de zittingen van de jeugdrechtbank is een must.
 Zittingen vragen ook 'nazorg' in de zin van een nabespreking met uitleg bij
de beslissingen.
9. In perspectiefbiedende pleegzorg dient de beslissingsmacht met
betrekking tot het pleegkind zoveel mogelijk bij de pleegouders te liggen
Perspectiefbiedende pleegzorg wil pleegkinderen voor langere periode een
stabiel opvoedingsklimaat bieden. Voor heel wat beslissingen, bijvoorbeeld met
betrekking tot overnachtingen buitenshuis en voor medische ingrepen, blijft
echter toestemming van ouders en/of gerechtelijke toestemming noodzakelijk.
Bovendien is het de pleegkinderen niet altijd duidelijk waarom dit zo is. Dit zorgt
voor onvrede en soms ook voor het omzeilen van regels (bijvoorbeeld het nalaten
om toestemming te vragen).
 De verplichting tot gerechtelijke toestemming moet zoveel mogelijk worden
beperkt. D.w.z. dat hun pleegouders zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid
moeten krijgen.
 Het moet voldoende duidelijk zijn waarom pleegouders bepaalde beslissingen
niet zelfstandig mogen nemen, om te vermijden dat regels hieromtrent
worden genegeerd of omzeild.
10. Pleegkinderen hebben recht op een zo positief mogelijke toekomst
Zowel de praktische, de emotionele als de financiële kant van het later alleen gaan
wonen zijn een spannend vooruitzicht voor pleegkinderen. Met betrekking tot de
voorbereiding en begeleiding van deze stap naar zelfstandigheid komen we vanuit
de bevraging tot volgende aanbevelingen:
 Pleegzorgbegeleiders besteden meer aandacht aan de zorgen van
pleegkinderen omtrent hun toekomst en hun ambities.
 Pleegkinderen zouden een financiële reserve moeten kunnen opbouwen
vooraleer ze het pleeggezin verlaten, om zonder geldzorgen aan hun
zelfstandige leven te kunnen beginnen.
 Pleegouders moeten worden gesensibiliseerd omtrent het belang voor en de
wens van pleegkinderen om ook na hun eenentwintigste in het pleeggezin te
kunnen blijven en/of hechte banden met hen te kunnen onderhouden.
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 Pleegkinderen die toch als achttienjarige hun pleeggezin verlaten, moeten
voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van verdere begeleiding
na pleegzorg, bijvoorbeeld via contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen binnen Jongerenwelzijn of via begeleid zelfstandig wonen binnen een
Centrum Algemeen Welzijnswerk.
11. Pleegkinderen vragen begeleiding en bemiddeling bij problemen op
school
Het aantal pleegkinderen dat wordt geconfronteerd met problemen op school is
hoog. De in dit onderzoek gerapporteerde schoolse problemen zijn divers en
hebben bijvoorbeeld te maken met pesterijen, met concentratiemoeilijkheden,
met verminderde schoolprestaties en afwezigheden.
Met betrekking tot schoolproblemen formuleren we volgende aanbevelingen38:
 Pesterijen vormen een ernstig probleem waarmee pleegkinderen vooral in de
lagere school worden geconfronteerd. Sensibiliseren en ageren tegen het
pesten kunnen een oplossing bieden. Zowel directie, leerkrachten,
leerlingenbegeleiders als pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen
kunnen hierin een rol opnemen.
 Sommige pleegkinderen zoeken, vooral bij een verandering van school of klas,
ondersteuning in het vertellen over hun pleegzorgsituatie aan leerkrachten
en medeleerlingen. Pleegzorgbegeleiders kunnen hen hierin ondersteunen,
bijvoorbeeld door het verdelen van de pakketten die met dit doel werden
ontwikkeld vanuit Pleegzorg Vlaanderen.
12. Een betere bekendmaking en sensibilisering omtrent pleegzorg is een
blijvend aandachtspunt
Pleegkinderen willen als 'gewone' kinderen worden bejegend maar worden,
voornamelijk op school, soms geconfronteerd met vervelende vragen en/of
vervelende reacties. Een van de redenen daarvoor is dat mensen niet goed weten
wat pleegzorg inhoudt. Dit leidt tot volgende aanbeveling:
 Pleegzorg dient verder bekend te worden gemaakt, in de eerste plaats bij
actoren waarmee pleegkinderen in contact komen, zoals leerkrachten en
leeftijdsgenoten.
13. Pleegkinderen vragen om lotgenotencontact te faciliteren
Verschillende pleegkinderen zouden graag (meer) pleegkinderen leren kennen.
Ze weten echter niet altijd waar ze met andere pleegkinderen in contact zouden
kunnen komen:
 Lotgenotencontact moet worden gefaciliteerd, onder andere door een
blijvende 'promotie' van de ontmoetingsavonden.
 Er moet verder worden nagedacht over bijkomende mogelijkheden waardoor
pleegkinderen makkelijk en laagdrempelig en ook op individuele basis met
elkaar in contact kunnen komen, bijvoorbeeld via een website/forum.
Deze aanbeveling werd wegens tijdsgebrek niet teruggekoppeld tijdens de focusgroep
en is bijgevolg enkel gebaseerd op de afgelegde interviews.
38
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IV. Tot slot
Pleegkinderen vormen een diverse groep. Elk pleegkind heeft een uniek verhaal,
een individuele beleving van zijn situatie en specifieke noden. We ontwaren
binnen de diversiteit aan trajecten, ervaringen, belevingen en meningen heel wat
gemeenschappelijke kenmerken waarvan waarschijnlijk is dat ze gelden voor een
bredere groep pleegkinderen dan degenen die in het onderzoek het woord krijgen.
Een van deze 'rode draden' doorheen de verschillende verhalen is de grote
algemene tevredenheid over pleegzorg als hulpverleningsvorm en over het
specifieke pleeggezin als nieuwe 'thuis'. Alle in dit onderzoek bevraagde
pleegkinderen vinden pleegzorg voor hen de beste optie. Ook het pleeggezin
waarin men is geplaatst, de pleegzorgbegeleiding en de instanties waarmee
pleegkinderen tijdens hun traject in de jeugd- en pleegzorg te maken krijgen,
worden over het algemeen opvallend positief geëvalueerd en gewaardeerd.
Opmerkelijk is ook dat de meeste van de bevraagde pleegkinderen vertellen dat
ze het 'pleegkind zijn' voornamelijk als iets heel gewoons ervaren. Enerzijds zijn
ze zodanig gewend aan het leven in een pleeggezin, dat ze er niet meer zo vaak bij
stil staan. Anderzijds geeft het leven in een pleeggezin hen de kans om in een
'gewoon' gezin op te groeien en een leven te leiden zoals 'gewone' kinderen. Dat
zorgt voor positieve gevoelens van blijdschap, trots en dankbaarheid. Negatieve
gevoelens zoals verdriet, kwaadheid en schaamte zijn op hun beurt vaak gelinkt
aan de confrontatie met het 'anders zijn', die eigen is aan het opgroeien in een
pleeggezin. Vervelende reacties, lastige vragen, gerechtelijke procedures, ...
drukken pleegkinderen telkens opnieuw met hun neus op het feit dat ze anders
zijn dan leeftijdsgenoten, of dat althans hun situatie niet doorsnee is.
De relatie met de biologische ouders komt als het meest complexe en moeilijke
thema in de leefwereld van pleegkinderen uit het onderzoek. De gegeven
voorbeelden van verbroken of getroubleerde banden zijn legio. Contact met de
ouder(s) is bij geen van de respondenten een evidente zaak en verloopt bij geen
van allen probleemloos. Het komt erop neer dat het pleegkind vaak grenzeloos
loyaal is en veel flexibiliteit toont om deze contacten uberhaupt mogelijk te
maken. Familiebanden zijn vaak belastend en een bron van bezorgdheid en
verdriet.
Uit het onderzoek spreekt tegelijk een grote zelfredzaamheid. Vele pleegkinderen
vertellen dat ze moeilijke gevoelens niet tonen aan anderen en proberen om er
zelf mee om te gaan in plaats van erover te praten of hulp te vragen. Slechts weinig
pleegkinderen geven in deze context spontaan aan dat ze nood hebben aan (meer)
ondersteuning.
Het besproken onderzoek biedt een inkijk in de belevingswereld van
pleegkinderen, wat hopelijk bijdraagt aan een beter begrip en nieuwe inzichten
oplevert voor iedereen die met pleegkinderen in contact komt.
Het onderzoek belicht ook een aantal zaken die pleegkinderen expliciet of
impliciet aangeven anders te willen. Pleegzorgbegeleiders, beleidsmakers en
andere instanties of actoren kunnen een rol spelen in de gewenste verandering.
De verbetervoorstellen van pleegkinderen werden besproken in de vorm van
dertien aanbevelingen. Ze hebben te maken met: (1) de indicatiestelling
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pleegzorg, (2) de
begeleiding door de pleegzorgdiensten, (3)
ondersteuningsnoden, (4) het informeren van pleegkinderen, (5) gerechtelijke
aspecten, (6) participatie, (7) beeldvorming over pleegzorg, (8) een positief
toekomstbeeld en (9) lotgenotencontact. Al zijn deze aanbevelingen niet allemaal
'nieuw', toch zijn we van mening dat het pleegkindperspectief een meerwaarde
betekent in die zin dat het een ander licht werpt op de aanbevelingen en ze extra
onderbouwt.
Het onderzoek wilde zoveel mogelijk relevante thema's uit de leefwereld van
pleegkinderen opnemen. Deze breedte van het onderzoek gaat onvermijdelijk
soms ten koste van de diepgang. Om de thema's verder te verkennen en resultaten
te verfijnen, is verder onderzoek aangewezen. Bepaalde thema's zoals positief
toekomstbeeld, de copingsstrategieën van pleegkinderen en de banden met de
biologische familie verdienen naar onze mening elk op zich meer en diepgaander
onderzoek.
Tot slot dient vermeld dat het huidige onderzoek zich beperkt tot een
welomschreven groep van pleegkinderen, wat impliceert dat andere
pleegkinderen worden uitgesloten. Zo worden kinderen jonger dan twaalf en
adolescenten ouder dan achttien niet bevraagd en sluit het onderzoek ook
kinderen met een beperking en kinderen die naar het buitengewoon onderwijs
gaan uit. Ook niet begeleide minderjarige vluchtelingen krijgen in dit onderzoek
geen stem. Deze exclusiecriteria werden ingevoerd omdat we op basis van het
onderzoek uitspraken wilden doen over de variatie aan belevingen binnen de
'algemene' pleegzorgpopulatie. Dat betekent echter niet dat de stem van de
andere pleegkinderen minder belangrijk is. We treden hierin graag de
pleegzorgbegeleiders bij die tijdens de infosessies met betrekking tot de werving
van pleegkinderen met klem vroegen om in toekomstig onderzoek ook oog te
hebben voor deze groepen.
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Bijlage 1: Interviewleidraad

Inleiding
Mijn naam is (vul in) en ik ben onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. In
opdracht van Jongerenwelzijn (daar wordt alles geregeld dat met pleegzorg te
maken heeft) zijn we een onderzoek gestart naar de ervaringen van kinderen en
jongeren die in een pleeggezin leven. We willen graag weten hoe pleegkinderen
hun situatie beleven, en welke noden en ideeën ze hebben. Daarom organiseren
we interviews, zoals vandaag met jou.
Hoe verloopt zo'n interview? Ik ga een heel aantal vragen stellen: over hoe je in je
pleeggezin bent beland, over je pleegzorgbegeleider, over hoe je je toekomst ziet,
enzovoort. Je mag gerust je tijd nemen om even na te denken bij die vragen. Het is
de bedoeling dat je je eigen mening geeft. Er bestaan geen juiste of foute
antwoorden, want elke situatie is verschillend. Als er vragen tussen zitten die je
liever niet beantwoordt, dan mag je dat gerust zeggen: dat is geen enkel probleem.
Je hoeft geen bang te hebben dat ik dingen ga doorvertellen. Alles wat hier wordt
gezegd, blijft onder ons. Wat je zegt wordt enkel gebruikt in het verslag van het
onderzoek. Daarin worden jouw naam en alle namen die je vernoemt, veranderd.
Jouw verhaal wordt onherkenbaar gemaakt.
Het interview wordt opgenomen met een recordertje. Dat maakt het makkelijker
om het achteraf uit te typen. Wanneer het is uitgetypt, bezorg ik je een
samenvatting. Je kan dan bekijken of je nog dingen wil veranderen of aanvullen.
het interview duurt maximum 2 uur. Tussendoor zullen we eventjes pauzeren.
Heb je zelf nog vragen? Of zullen we meteen starten?

IJsbreker
In ons telefoongesprek heb ik je gevraagd om een week lang iedere dag een foto
te maken met als thema: 'Wat vind ik leuk/niet leuk aan het leven in een
pleeggezin?'. Is dat gelukt? Kan je de foto's er even bij nemen? Vertel eens wat er
op de foto's te zien is en wanneer/waarom je deze foto hebt getrokken?

Interview
Ik ga 9 kaartjes op tafel leggen. Die staan voor de verschillende thema's die tijdens
ons gesprek aan bod zullen komen. (1) Dit kaartje staat voor de weg die je hebt
afgelegd voordat je in je pleeggezin bent beland. (2) Dit kaartje staat voor de band
die je hebt met je biologische familie en met je pleegfamilie. (3) Dit kaartje staat
voor hoe het voelt om in een pleeggezin te leven en hoe je daarmee omgaat. (4) Er
is ook nog een kaartje over de ondersteuning en begeleiding die kinderen in een
pleeggezin soms nodig hebben. (5) En er is een kaartje dat te maken heeft met
geld. (6) Een ander thema is de school. (7) We gaan het ook hebben over je eigen
mening en of daar voldoende rekening mee wordt gehouden. (8) Er is ook een
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kaartje over je band met anderen en hoe anderen naar jou kijken. (9) Het laatste
kaartje gaat over de toekomst.
We starten met een aantal vragen over de weg die je in de jeugdhulp hebt afgelegd.
Daarna mag je zelf de volgorde van de kaartjes/thema's kiezen.
TRAJECT IN DE JEUGDHULP
1. Vertel eens hoe het komt dat je in een pleeggezin bent terecht
gekomen?
-

Ben je meteen van thuis in een pleeggezin beland?

-

Was je akkoord met die beslissing om naar een pleeggezin te gaan?

-

Kan je begrijpen waarom die beslissing werd genomen?

2. Beschrijf het parcours dat je hebt doorlopen vanaf de moeilijkheden
thuis tot de huidige plaatsing.
-

Welke stappen vond je goed in dat parcours?

-

Welke stappen vond je niet goed in dat parcours?

-

Begreep je waarom al die stappen nodig waren?

-

Had het volgens jou beter anders verlopen? Hoe dan?

3. Vertel eens over de contacten die je al hebt gehad met de
jeugdrechtbank en/of met het OCJ (of met het vroegere comité)?
-

Wanneer ben je hiermee in contact gekomen?

-

Hoe gingen deze contacten?


Zijn er zaken die goed liepen in deze contacten?



Zijn er zaken die moeilijk liepen in deze contacten?



Zijn er zaken die je hierin graag anders zou zien?

4. Is pleegzorg een goede keuze voor jou?
-

Waarom wel/niet?

-

En het pleeggezin waarin je nu zit, was dat een goede keuze voor jou?

-

Indien niet: wat was dan een betere keuze geweest? Waarom?

5. Hoe lang denk je dat je in dit pleeggezin zal blijven?
-

Waarom denk je dat?
Indien slechts korte tijd: Waar denk je dat je nadien zal terecht komen?
Waarom?

FAMILIE
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1. Opdracht : Vertel eens wie er allemaal tot jouw familie behoort ?
Wanneer je aanvoelt dat de respondent deze methode liever overslaat, mag je
de vragen ook gewoon stellen
Vraag de respondent om alle familieleden op post-its te schrijven
-

Is dat jouw hele familie? Of ben je nog personen vergeten? (aandacht voor
zowel pleeg- als biologische ouders, (pleeg)brussen, (pleeg)grootouders,
andere betekenisvolle familieleden, ...)

Post-its op poppetjes kleven
2. kan je al deze poppetjes een plaats geven op deze tekening?
(relatiediagram: zie bijlage). De personen die het dichtst bij jou staan, mag je in
de binnenste cirkel plaatsen, degenen die iets verder staan in de tweede cirkel,
degenen waar je een mindere band mee hebt, in de buitenste cirkel. Personen
waar je helemaal geen band mee voelt, mag je buiten de cirkel plaatsen.
-

Vertel eens waarom je deze personen op deze plaatsen hebt gezet?


Alle personen overlopen: Waarom plaats je X veraf/dichtbij? is dat
altijd zo? Vertel eens over de band die je hebt met X? Zou je iets
willen veranderen aan je band met X? Wat moet er gebeuren om dat
te kunnen veranderen?

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
1. Was je voldoende voorbereid op de plaatsing in dit pleeggezin?
-

-

Weet je voldoende waarom je in dit pleeggezin bent geplaatst?


Wie heeft jou daar uitleg bij gegeven?



Wanneer kreeg je die uitleg? (Was dat een goed moment?)



Hoe heeft men jou dat uitgelegd? (Was dat goed? Had je het liever
op een andere manier vernomen?)

Was je voldoende voorbereid op de plaatsing in dit pleeggezin?


Wie heeft jou daarop voorbereid?



Op welke manier?



Wat was daar (niet)goed aan?

2. Weet jij wat een pleegzorgdienst doet?
3. Hoe verloopt het contact met je pleegzorgbegeleider?
-

Wie is je begeleider?

-

Hoe vaak zie je jouw pleegzorgbegeleider?

-

Zijn er dingen die goed/minder goed lopen in het contact met je
pleegzorgbegeleider?
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-

Zijn er dingen die je graag zou willen veranderen?
 Wat moet er gebeuren om die dingen te veranderen?

4. Heb je vroeger nog andere pleegzorgbegeleiders gehad?
-

Hoeveel begeleiders heb je in totaal gehad?

-

Hoe verliep het contact met die vroegere begeleiders?

-

Hoe heb je die 'wissels' ervaren?

5. Wat is voor jou de perfecte pleegzorgbegeleider?
-

Hoe vaak zou je die zien?
Wat zou de ideale pleegzorgbegeleider allemaal moeten doen? En op
welke manier zou hij of zij met je omgaan?

6. Leven in een pleeggezin is niet altijd even makkelijk. Waar kan jij
terecht wanneer je het moeilijk hebt?
-

Bij welke mensen kan je terecht?

-

Op welke manier helpen zij jou?

-

Waarmee helpen zij jou?

-

Heb je soms nog andere hulp/ondersteuning nodig?


Waarbij?



Weet je waar je die hulp zou kunnen vinden?

JOUW MENING
1. Heb je het gevoel dat naar jou mening wordt geluisterd bij belangrijke
beslissingen ?
-

Waarom wel/niet?

-

Vroeger en in je huidige plaatsing

-

Door JRB, OCJ, pleegzorgbegeleider, ...

-

Hoe zou het beter kunnen?

2. Zijn er bepaalde dingen die jij graag zou willen veranderen aan hoe
pleegzorg wordt geregeld en georganiseerd?
-

Wat zou jij daar graag aan willen veranderen?

-

Waarom?

-

Hoe kan het beter?

3. Heb je al ooit samen met anderen nagedacht over hoe dingen kunnen
worden verbeterd in de pleegzorg?
-

Met wie?

-

In welke context?
181

-

Hoe is dat verlopen?

-

Waarom heb je daaraan deelgenomen?

-

Zou je in de toekomst (opnieuw) samen met anderen willen nadenken
over hoe dingen kunnen worden verbeterd in de pleegzorg?


Waarom wel/niet?



Op welke manier kan zo'n bijeenkomst dan best worden
georganiseerd?

4. Wat zou je doen wanneer je vindt dat een bepaalde beslissing (van de
pleegzorgbegeleider of vanuit de Jeugdrechtbank of het OCJ) helemaal
niet goed is voor jou?
-

Weet je waar je dan terecht zou kunnen?

-

Heb je al eens aangegeven dat je het niet eens was met een beslissing?

-

Hoe is dat verlopen?

-

Wat gebeurde er toen?

SCHOOL
1. Hoe gaat het op school?
-

Wat loopt er goed/minder goed?
Indien moeilijkheden: Hoe komt dat denk je? Wat zou er moeten gebeuren
om het beter te doen lopen?

2. Heeft het leven in een pleeggezin gevolgen voor jou op schoolvlak?
-

Welke gevolgen?

-

Ben je ooit van school moeten veranderen door je plaatsing?


Hoe heb je dat ervaren?

3. Weten jouw leerkrachten dat jij in een pleeggezin leeft?
-

Hoe komt het dat ze dat (niet) weten?

-

Wordt je daardoor anders door hen behandeld?

-

Kan je een voorbeeld geven?

4. Heb je het gevoel dat je jezelf kan zijn op school?
-

Waarom wel/niet?

FINANCIEEL
1. Iedereen heeft geld nodig om te leven. Vertel eens hoe dat bij jou en in
jouw familie gaat?
-

Maak je je soms zorgen over geldproblemen? Nu en/of in de toekomst, in je
biologische en/of pleegfamilie en/of na meerderjarigheid
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-

Zie je ook financiële voordelen aan het leven in een pleeggezin?
Krijg jij zakgeld? Heb je een spaarrekening? + polsen of dit voor alle
kinderen in het biologisch- of pleeggezin hetzelfde wordt geregeld.

RELATIE MET ANDEREN EN HOE ANDEREN JOU ZIEN
1. Heb je het gevoel dat je voldoende vrienden hebt?
2. Heb je het gevoel dat mensen je 'anders' bekijken omdat je in een
pleeggezin leeft?
-

Wie dan wel?

-

Op welke manier?

-

Kan je een aantal voorbeelden geven?

-

Hoe zou je het liefst willen dat mensen je zien?

3. Weten jouw klasgenoten dat jij in een pleeggezin leeft?
-

Hoe komt het dat ze dat (niet) weten?

-

Wordt je daardoor anders door hen behandeld?

-

Kan je daarvan een voorbeeld geven?

4. Ken jij andere personen die ook in een pleeggezin opgroeien?
-

Hoe heb je hen leren kennen?


-

Hoe is het om met hen op te gaan? Vertel

Zou je graag (meer) personen willen leren kennen die net als jij in een
pleeggezin verblijven?


Waarom (niet)?

5. Heb je het gevoel dat je soms uitgesloten wordt omdat je in een
pleeggezin opgroeit?
-

Waarom wel/niet?

-

Kan je enkele voorbeelden geven?

HOE HET VOELT IN EEN PLEEGGEZIN TE LEVEN + HOE JE DAARMEE
OMGAAT
1. Op deze kaartjes staan verschillende gevoelens. Kan je aanduiden hoe je
je meestal voelt wanneer je denkt aan het leven in een pleeggezin?
-

Geef de mogelijkheid om meerdere kaartjes te kiezen

-

Vertel eens wanneer en waarom je je zo voelt?

-

Zijn dat alle gevoelens die je soms hebt bij het leven in een pleeggezin, of
zijn we nog gevoelens vergeten?
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2. Wat doe je wanneer je moeilijke gevoelens hebt?
Focus op gevoelens die te maken hebben met het leven in een pleeggezin
-

-

Wat doe je als je het moeilijk hebt (als je boos bent, angstig bent, ongerust
bent, ...)?
Zijn er nog andere dingen die je troost of rust of moed brengen op
moeilijke momenten?

(TOEKOMST)PERSPECTIEF
1. Wat zijn jouw toekomstdromen?
-

Denk je dat jouw dromen zullen uitkomen?

-

Waarom wel/niet?

-

Wat is er nodig om jouw dromen te laten uitkomen?

2. Als je denkt aan wat er zal gebeuren nadat je 18 bent, waaraan denk je
dan allemaal?
-

Zie je leuke dingen in de toekomst? Waar kijk je naar uit?

-

Zijn er zaken waar je misschien bang voor bent? Waar zie je tegenop?

-

Wat zou de toekomst voor jou makkelijker kunnen maken?

3. Waar denk je dat je zal wonen na je 18?
-

Zal je terug bij je biologische familie wonen? Waarom?

-

Zal je nog in je pleeggezin wonen? Waarom?

-

Zal je zelfstandig wonen? Waarom?

-

Of zie je je woonsituatie na je 18 nog anders? Hoe? Waarom?

Afronding
Alle vragen zijn gesteld... Dankjewel om je verhaal te vertellen!
Zijn er toch nog dingen die niet aan bod zijn gekomen en die je graag wilt vertellen?
Wat vond je van het interview?
Wanneer het interview is uitgetypt, bezorg ik je een samenvatting. Je kan dan
bekijken of je nog dingen wil veranderen of aanvullen (mailadres vragen).
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Bijlage 2: Afbeeldingen bij de onderzoeksthema's
1. Traject in de jeugdhulp

2. Familie

3. Begeleiding en ondersteuning
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4. Inspraak en participatie

5. Gevoelens en copingsstrategieën

6. School
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7. Financiële aspecten

8. Relatie met anderen en bejegening door anderen

9. Toekomst

187

Bijlage 3: Netwerkdiagram

IK
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Bijlage 4: Gevoelenskaartjes

Bron: Okma-Raynzer (2006)
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Bijlage 5: Profielen
1. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het bestandspleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
2. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
3. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het bestand pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
4. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande plaatsingsgeschiedenis
5. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestandspleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
6. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het netwerkpleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
7. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
8. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
9. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
10. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande plaatsingsgeschiedenis
11. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het bestandspleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
12. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het netwerkpleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
13. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
14. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
15. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
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16. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
17. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het netwerkpleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
18. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
19. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
20. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
21. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
22. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het netwerkpleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis
23. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
24. Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
25. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande plaatsingsgeschiedenis
26. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
27. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestandspleeggezin is geplaatst via
een gerechtelijke plaatsing en zonder voorafgaande plaatsingsgeschiedenis
28. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd
geplaatst via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
29. Een jongen die voor zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd
geplaatst via een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
30. Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestands pleeggezin werd geplaatst
via een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande plaatsingsgeschiedenis
31. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het netwerk pleeggezin werd geplaatst
via een gerechtelijke plaatsing en met een voorgaande
plaatsingsgeschiedenis
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32. Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het bestandspleeggezin is geplaatst via
een gerechtelijke plaatsing en zonder voorafgaande plaatsingsgeschiedenis
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Bijlage 6: Overzicht van informatiesessies in de pleegzorgteams
Pleegzorgdienst

Team

Datum

West-Vlaanderen

Ieper

17/03/2016

Oost-Vlaanderen

Oudenaarde

19/04/2016

Limburg

Hasselt

28/04/2016

Antwerpen

Mechelen

14/04/2016

Vlaams-Brabant
/Brussel

Brussel

24/03/2016

Tienen

12/04/2016
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Bijlage 7: Richtlijnen i.v.m. de rekrutering (voor pleegzorgbegeleiders)

Inleiding
In dit document wordt uitgelegd welke pleegkinderen we zoeken voor het
belevingsonderzoek en op welke manier ze moeten worden gerekruteerd. Lees
zeker het hele document aandachtig, want het is erg belangrijk dat de rekrutering
op de correcte manier verloopt. Aarzel niet me te contacteren indien er nog
onduidelijkheden zijn: ann.cle@vub.ac.be, 0476 426 888

1. ALGEMEEN
Om in aanmerking te komen voor het onderzoek, dienen pleegkinderen
aan volgende algemene criteria te beantwoorden:
-

In langdurige (perspectiefbiedende) pleegzorg;
Minstens 12 en maximum 18 jaar oud
Reeds minstens 6 maanden in het pleeggezin verblijven.

Volgende pleegkinderen komen niet in aanmerking voor de bevraging:
-

-

Pleegkinderen die de Nederlandse taal niet vlot spreken en verstaan;
Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen;
Pleegkinderen die enkel tijdens de weekends en/of vakantieperiodes in
een pleeggezin verblijven (ook pleegkinderen die gedurende de week in een
internaat verblijven, komen dus niet in aanmerking)
Pleegkinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan (met
uitzondering van type 3: emotionele en gedragsproblemen)

2. PROFIELEN
2.1 We zoeken in totaal 32 unieke profielen
We zijn op zoek naar verschillende 'profielen' binnen de ruime groep van
pleegkinderen die aan de algemene voorwaarden (zie supra) voldoen. In totaal
werden 32 verschillende profielen onderscheiden. Deze werden verdeeld over
de Vlaamse provincies en Brussel. De 32 profielen vormen elk een unieke
combinatie van een aantal kenmerken.
Deze kenmerken zijn:
-

-

Instroomleeftijd (we maken een onderscheid tussen kinderen die in het
pleeggezin zijn ingestroomd voor de leeftijd van 6 jaar en degenen die na 6jarige leeftijd zijn ingestroomd)
Geslacht;
Bestands- of netwerkplaatsing;
Vrijwillige of gerechtelijke plaatsing (Hierbij is van belang de huidige
pleegplaatsing in aanmerking te nemen, en hoe deze is opgestart. Dus ook
wanneer het kind in het pleeggezin is geplaatst via de JRB, maar de
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-

plaatsing na verloop van tijd naar vrijwilligheid is geëvolueerd, spreken we
over een gerechtelijke plaatsing.
Wel of geen plaatsingsgeschiedenis (residentiële plaatsing in het kader van
de jeugdhulpverlening) voorafgaand aan de plaatsing in het huidige
pleeggezin

3. RICHTLIJNEN REKRUTERING
3.1 Algemeen


Pleegjongeren worden gerekruteerd door hun pleegzorgbegeleiders. De
onderzoekers kunnen hen niet zelf benaderen omwille van de
privacywetgeving.



Toelating voor deelname aan de bevraging door zowel pleegouders als
pleegjongeren is noodzakelijk omwille van ethische voorschriften.



Pleegzorgbegeleiders hebben een belangrijke rol in het motiveren voor
deelname. Dat kan door:
-

Aan pleegjongeren en –ouders te vertellen dat zij zijn geselecteerd
voor deelname, en dat ze door deel te nemen kunnen bijdragen
aan een beter inzicht in ‘hoe het is een pleegkind te zijn’, en zo ook
kunnen bijdragen aan een optimale begeleiding.

-

Te benadrukken dat alle gegevens volledig anoniem worden
verwerkt, en dat ook de pleegzorgbegeleider geen inzage heeft in
de data.

-

Te vertellen dat de onderzoeksmethode is aangepast aan de
leefwereld van kinderen en jongeren, dat de interviewers ervaring
hebben met de doelgroep en dat de jongeren eerder hebben
deelgenomen aan vergelijkbaar onderzoek, dit als aangenaam
hebben ervaren.

-

Te benadrukken dat de interviews niet als belastend worden
ervaren door pleegjongeren.

-

Te vertellen dat alle verhalen tellen, en dat we bijvoorbeeld even
graag introverte als extraverte jongeren interviewen.

-

Mee te delen dat jongeren als bedanking twee cinematickets
ontvangen (deze worden na het interview gegeven, door de
interviewer).

-

Te vermelden dat het interview doorgaat op een tijdstip en plaats
naar keuze. Indien het momenteel een drukke periode is voor het
pleeggezin, kan het interview bijvoorbeeld ook later plaats vinden.
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3.1 Concreet


Eerst en vooral moet worden bekeken welke pleegkinderen aan één
van de in de provincie gevraagde profielen voldoen. Voor ieder
gevraagd profiel wordt best een lijstje opgemaakt, indien mogelijk met een
drietal jongeren, om nog ‘reserve’ te hebben bij weigeringen.



Per profiel wordt de eerste persoon van het lijstje (best alfabetisch
om zo objectief mogelijk te rekruteren) gecontacteerd door de
pleegzorgbegeleider. Dat mag telefonisch, want de tijd is te beperkt om
geplande begeleidingsmomenten af te wachten.



Wanneer pleegouders en/of pleegkind niet wensen deel te nemen,
wordt gevraagd naar de redenen daarvoor. De redenen voor weigering
worden, samen met het profiel waaraan het betreffende pleegkind voldoet,
doorgegeven aan de onderzoeker (ann.cle@vub.ac.be).



Na weigering, wordt de volgende persoon die aan datzelfde profiel
voldoet, gecontacteerd. Wanneer pleegouders en/of pleegkind niet
wensen deel te nemen, wordt opnieuw gevraagd naar de redenen
daarvoor. De redenen voor weigering worden doorgegeven aan de
onderzoeker, zoals in supra omschreven.



Wanneer pleegouders en pleegkind instemmen om deel te nemen,
vraagt de begeleider hen toestemming om hun contactgegevens (liefst
gsmnr) door te geven aan de onderzoeker. De pleegzorgbegeleider brengt
daarna zo snel mogelijk de onderzoeker op de hoogte van de naam en
contactgegevens van het pleeggezin en het profiel waaraan het pleegkind
beantwoordt. De onderzoeker neemt contact op met het gezin en legt een
afspraak vast.



Zodra voor een bepaald profiel iemand werd gevonden die wil
meewerken, dienen de andere personen die aan ditzelfde profiel voldoen,
niet meer te worden gecontacteerd. Voor ieder profiel zoeken we namelijk
maar één respondent.



Zodra voor een bepaald profiel duidelijk is dat geen enkele jongere
eraan beantwoordt, of geen enkele jongere die er wel aan
beantwoordt, wil meewerken: meedelen aan de onderzoeker, zodat
problemen m.b.t. bepaalde profielen tijdig kunnen worden opgespoord.

Hartelijk dank voor de medewerking en veel succes bij de rekrutering!
Ann.cle@vub.ac.be
0476 426 888
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Bijlage 8: Informed consent

Informed consent pleegkind
Toestemmingsformulier wetenschappelijk onderzoek “Beleving en
(begeleidings)noden van pleegkinderen”
Ik begrijp dat ik deelneem aan een wetenschappelijk onderzoek naar de beleving
en de (begeleidings)noden van pleegkinderen.
Ik weet dat deelname aan dit onderzoek inhoudt dat ik wordt geïnterviewd. De
vragen hebben onder andere betrekking op mijn begeleidings- en
ondersteuningsnoden, wat ik denk over pleegzorg en welke mijn verwachtingen
zijn, in welke mate ik kan participeren aan het pleegzorgproces en wat ik vind van
mijn eigen pleegzorgplaatsing.
Alle gegevens en antwoorden worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Behalve
de onderzoekers zal niemand te weten komen wat ik op de vragen heb
geantwoord, tenzij ik hiervoor mijn uitdrukkelijke toestemming geef.
Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. Ik mag op elk moment mijn deelname
aan het onderzoek stop zetten. Wanneer er vragen zijn die ik niet wil
beantwoorden, moet ik deze niet beantwoorden.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Dit gebeurt zonder mijn naam te
vermelden.
Datum:………………………..
Naam pleegkind:………………………………...............
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Informed consent pleegouder
Toestemmingsformulier wetenschappelijk onderzoek “Beleving en
(begeleidings)noden van pleegkinderen”
Ik begrijp dat mijn pleegkind deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek
naar de beleving en de (begeleidings)noden van pleegkinderen, en geef mijn
akkoord voor zijn/haar deelname.
Ik weet dat deelname aan dit onderzoek inhoudt dat hij/zij wordt geïnterviewd.
De vragen hebben onder andere betrekking op de begeleidings- en
ondersteuningsnoden, wat mijn pleegkind denk over pleegzorg en welke
zijn/haar verwachtingen zijn, in welke mate hij/zij kan participeren aan het
pleegzorgproces en wat hij/zij vind van de eigen pleegzorgplaatsing.
Alle gegevens en antwoorden worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Behalve
de onderzoekers zal niemand te weten komen wat mijn pleegkind op de vragen
heeft geantwoord.
Mijn pleegkind neemt uit vrije wil deel aan dit onderzoek en mag op elk moment
zijn/haar deelname aan het onderzoek stop zetten.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Dit gebeurt zonder vermelding van
namen.
Datum:………………………..
Naam pleegouder:………………………………...........
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Bijlage 9: Bijkomende informatie voor pleegouders en pleegkinderen
1. Brief voor pleegkinderen i.v.m. interview
Wat betekent het om in een pleeggezin te leven? Welke noden hebben
pleegkinderen? Wat loopt er goed? Wat kan er beter? Wat is jouw verhaal?
Beste,
Wij denken dat wie in een pleeggezin opgroeit, het beste weet hoe het is om een
pleegkind te zijn. Wat is er leuk aan het leven in een pleeggezin, en wat is er
moeilijk? Waar zoeken pleegkinderen ondersteuning en wat willen ze graag
veranderen?
Het Agentschap Jongerenwelzijn (daar wordt alles geregeld dat met pleegzorg te
maken heeft) heeft aan de Vrije Universiteit Brussel de opdracht gegeven om te
luisteren naar wat kinderen en jongeren die in een pleeggezin leven allemaal te
vertellen hebben. Vanaf april zullen we interviews organiseren met kinderen en
jongeren vanuit heel Vlaanderen.
Wij geloven dat we, door goed te luisteren naar al deze verhalen, de pleegzorg
misschien nog beter kunnen maken.
En wat denk jij?
Wil jij ook graag jouw verhaal vertellen? Je hoeft geen vlotte babbelaar te zijn hoor,
ook als je niet meteen weet wat te zeggen, willen we jou graag ontmoeten! Want
het is belangrijk dat we zoveel mogelijk verschillende jongeren kunnen spreken.
Hoe verloopt zo'n interview?
Wij hebben een lijstje met vragen, en dat overlopen we samen. Je hoeft enkel te
antwoorden op de vragen die je wilt beantwoorden, en je kan zeker en vast de
dingen vertellen die jij zelf belangrijk vindt. Achteraf wordt er een verslagje van
gemaakt dat je mag nalezen, en dat je nog kan verbeteren als dat nodig is.
Alles wat je zegt wordt 'vertrouwelijk behandeld'. Dat betekent dat we aan
niemand iets doorvertellen van hetgene jij vertelt. Jouw naam zal niet in het
verslag komen en ook andere namen, bijvoorbeeld die van je begeleider of van je
pleegouders, worden veranderd. Het interview gaat door in een lokaal van de
pleegzorgdienst of op een andere plek die jij verkiest. Het interview duurt
maximum twee uur. Als bedanking ontvang je achteraf twee cinematickets.
Doe je mee?
Wil je graag meedoen? Laat dan snel iets weten aan je pleegouders. Zij hebben ook
een brief gekregen. Als zij hun toestemming geven, mag je binnenkort van mij een
telefoontje verwachten! Als je graag wat meer info wil, kan je me natuurlijk ook
mailen: ann.cle@vub.ac.be, of bel me even op: 0476 426 888.
Groetjes en hopelijk tot gauw!
Ann Clé en Charlotte Buysse (onderzoekers Vrije Universiteit Brussel)
2. Brief voor pleegouders i.v.m. interview
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Beste pleegouder
Luisteren naar en aan de slag gaan met het verhaal van een pleegkind, dat doet u
als pleegouder dag in dag uit.
Het Agentschap Jongerenwelzijn wil ook het oor te luisteren leggen bij
pleegkinderen. Daarom gaf het de Vrije Universiteit Brussel de opdracht om een
'belevingsonderzoek' op te zetten.
In Vlaanderen werd nog maar weinig onderzoek gedaan naar de beleving van
pleegkinderen. Hun ervaringskennis kan er nochtans toe bijdragen dat we de
bijzondere positie van pleegkinderen beter begrijpen. En vanuit een beter inzicht
en begrip, kan de zorg verder worden verbeterd.
In januari startte de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije
Universiteit Brussel onder leiding van Prof. Dr. J. Vanderfaeillie een kwalitatief
onderzoek naar de 'beleving en (begeleidings)noden van pleegkinderen'. Het doel is
om pleegkinderen en -jongeren zélf aan het woord te laten, zo meer inzicht te
verwerven in hun ervaringen en noden en van daaruit verbetervoorstellen te
formuleren voor het beleid en voor hulpverleners.
Vanaf april 2016 organiseren we interviews met pleegkinderen in heel
Vlaanderen. Uw pleegkind is hiervoor geselecteerd, en ontvangt eveneens een
brief. Uw toestemming is echter nodig voor deelname aan het onderzoek.
Wat houdt deelname in?
Het pleegkind zal worden geïnterviewd door iemand die thuis is in het thema
'pleegzorg' en ervaring heeft in het werken met kinderen en jongeren.
Het interview duurt maximum twee uur, en heeft plaats in een lokaal van de
pleegzorgdienst of op een andere locatie die u of het pleegkind verkiest.
Privacy
De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en blijven volledig anoniem. In
de resultaten en in het eindrapport zal niet te zien zijn wie welk antwoord heeft
gegeven. Alle namen worden veranderd en de verhalen worden zo verwerkt dat
ze voor niemand herkenbaar zullen zijn.
Twijfels?
In vergelijkbaar onderzoek merkt men op dat pleegouders vaak weigerachtig
staan tegenover dergelijke bevragingen. Soms denkt men bijvoorbeeld dat een
interview te belastend is voor het pleegkind, dat het pleegkind ‘niet zo'n prater is’,
of om een andere reden niet echt geschikt is om te interviewen...
Wanneer pleegkinderen deelnemen aan onderzoek, vinden ze dit echter meestal
heel fijn. Het geeft hen de kans om hun verhaal te vertellen. We willen ook
nogmaals benadrukken dat de interviewers ervaring hebben met het thema
'pleegzorg' en in het werken met kinderen en jongeren.
Voor het onderzoek is het belangrijk om heel verschillende pleegkinderen te
bevragen: we willen dan ook in gesprek gaan met zowel de grote praters, als met
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de meer introverte pleegkinderen. Alle verhalen tellen.
Meld u aan!
Indien zowel u als uw pleegkind akkoord zijn voor deelname, dan vragen we u
dit te melden aan uw pleegzorgbegeleider. Met uw toestemming bezorgt uw
begeleider ons uw contactgegevens, en mag u binnenkort een telefoontje
verwachten voor verdere afspraken.
Indien u meer info wenst kan u ook zelf contact opnemen via een mail aan
ann.cle@vub.ac.be of telefonisch: 0476 426 888

We hopen op uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Ann Clé, onderzoeker
Charlotte Buysse, onderzoeker
prof. J. Vanderfaeillie, projectleider
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3. Brief voor pleegkinderen i.v.m. focusgroep 1
Wat betekent het om een pleegkind te zijn? Welke noden hebben pleegkinderen?
Wat loopt er goed? Wat kan er beter? ...
Beste,
Het Agentschap Jongerenwelzijn (daar wordt alles geregeld dat met pleegzorg te
maken heeft) heeft de opdracht gegeven om eens te luisteren naar wat
pleegkinderen en pleegjongeren allemaal te vertellen hebben. Daarom wordt er
een onderzoek uitgevoerd.
Wij denken dat pleegkinderen zélf het beste weten hoe het is om een pleegkind te
zijn, wat er allemaal leuk aan is, en wat er misschien moeilijker loopt. Waar je een
beetje steun bij zoekt, en wat je zou willen veranderen...
Wij geloven dat we, door goed te luisteren naar de verhalen van jongeren, de
pleegzorg misschien nog beter kunnen maken.
Om het onderzoek goed voor te bereiden, willen we eerst samen zitten met
jongeren die het beste weten wat pleegzorg betekent. Het zou super zijn als
jij er kon bij zijn.
Kom jij ook?
 Op woensdag 17 februari, van 18u tot 20.30u
 In de lokalen van Cachet vzw: Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel (vlakbij de
metrohalte Sint Katelijne)
 Wij zorgen voor een lekkere maaltijd
 Als je wil, pikken we je op aan het centraal station in Brussel.
Laat je iets weten?




Kan je erbij zijn?
Wil je meer informatie?
Laat dan iets weten via een berichtje of telefoontje aan Ann Clé

0476 426 888
ann.cle@vub.ac.be
Groetjes en hopelijk tot gauw!
Ann Clé
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4. Brief voor pleegkinderen i.v.m. focusgroep 2
Ben jij tussen 14 en 18 jaar en leef je in een pleeggezin?
Dan zoeken we jouw hulp!
De afgelopen maanden werden in opdracht van Jongerenwelzijn zo'n 30
pleegkinderen vanuit Vlaanderen en Brussel geïnterviewd. Ze hebben allemaal
veel te vertellen over wat er goed loopt in pleegzorg, en waar ze blij om zijn, maar
ook over wat ze moeilijk of vervelend vinden aan pleegzorg en al wat daarbij komt
kijken.
Op 7 oktober organiseren we een bijeenkomst van jongeren die ook in een
pleeggezin leven, om samen de resultaten van de interviews te bespreken. Vanuit
de verhalen van de geïnterviewde jongeren gaan we samen op zoek naar hoe
pleegzorg nog kan worden verbeterd. We bespreken thema's zoals de
voorbereiding op het leven in een pleeggezin, de begeleiding door de
pleegzorgdienst, de jeugdrechtbank, enzovoort.
Er is plaats voor 10 jongeren. Laat dus snel weten of je erbij kan zijn! Het is niet
van belang of je al een mening of ideeën hebt over wat er beter kan aan pleegzorg.
We werken aan de hand van vragen en stellingen, en je hoeft dus niks voor te
bereiden.
We starten de avond met lekkere pizza's en een korte kennismaking met elkaar.
Eventuele vervoersonkosten (trein- of bus ticket) worden terugbetaald en na
afloop krijg je een kleine attentie om je te bedanken.
We hopen dat je erbij kan zijn!
Wanneer?
vrijdag 7 oktober van 18u tot 21u
Waar?
in de lokalen van Pleegzorg Vlaanderen, Ravenstraat 98 in Leuven (vlakbij het
station)
Wil je erbij zijn? Of wil je wat meer info?
Graag een mailtje, telefoontje of smsje naar
Ann Clé
ann.cle@vub.ac.be
0476 426 888
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Bijlage 10: Eerste versie van het codeboek (codes en omschrijvingen)39
Tabel 1: eerste versie van het codeboek

CODES EN SUBCODES

OMSCHRIJVING

Traject in de jeugdhulp

Info m.b.t. het traject dat de respondent heeft afgelegd vanaf de
moeilijkheden thuis tot de huidige plaatsing

Oorzaak van de plaatsing(en)

Aangehaalde redenen voor eventuele vorige en huidige plaatsing(en)

Vorige plaatsing(en)

Info m.b.t. oorzaak van vorige plaatsing(en)

Huidige plaatsing

Info m.b.t. oorzaak van de huidige plaatsing

Inzicht in oorzaken

Info m.b.t. inzicht in oorzaak van vorige/huidige plaatsing(en)

Familiebanden

Info m.b.t. verhouding tot zowel biologische- als pleegfamilie
Netwerkdiagram

Al wat wordt gezegd bij de opdracht van het netwerkdiagram

Relatie met biologische familie

Info m.b.t. de relatie met biologische familie

Relatie met pleegfamilie

Info m.b.t. de relatie met de pleegfamilie

Ondersteuning en begeleiding

39

Info m.b.t. (nood aan) ondersteuning en begeleiding

Voorbereiding op de plaatsing

Info m.b.t. de voorbereiding op de plaatsing in het pleeggezin en m.b.t.
eventuele vorige plaatsingen

Pleegzorgbegeleider

Info m.b.t. de ondersteuning en begeleiding door de pleegzorgbegeleider

Ondersteuning/andere

Info m.b.t. ondersteuning, buiten deze vanuit de pleegzorgbegeleider

Ondersteuningsbehoefte

Info m.b.t niet vervulde ondersteuningsbehoeften

We geven voor de overzichtelijkheid enkel codes en subcodes weer in dit schema. In realiteit omvat het codeerschema meerdere niveaus.
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Structuren en regelgevend kader
Jeugdrechtbank

Info m.b.t. contacten met/tevredenheid over het functioneren van de
jeugdrechtbank

OndersteuningsCentrum Jeugdzorg

Info m.b.t contacten met/tevredenheid over het functioneren van het
OndersteuningsCentrum Jeugdzorg/het vroegere Comité Bijzondere
Jeugdzorg

Pleegzorgdienst

Info m.b.t. kennis van/contacten met/tevredenheid over de
pleegzorgdienst

Regelgeving

Info m.b.t. tevredenheid over hoe pleegzorg wordt georganiseerd en
geregeld

Gevoelens en copingstrategieën

Info i.v.m. gevoelens en hoe pleegkinderen daarmee omgaan

Opdracht gevoelens-kaartjes

Info gegeven tijdens de opdracht i.v.m. de gevoelenskaartjes

Gevoelens tijdens het interview

Info m.b.t. gevoelens, die buiten de opdracht i.v.m. de gevoelenskaartjes
wordt gegeven/getoond

Copingstrategieën

Info m.b.t. hoe pleegkinderen omgaan moet moeilijke/lastige gevoelens

Relatie met/bejegening door anderen

Participatie

Info m.b.t. contacten met JRB, OCJ, vroegere comité, evenals info m.b.t.
perceptie van respondent op hoe pleegzorg wordt georganiseerd

Info m.b.t. vriendschappen, reacties van anderen op de pleegzorgsituatie,
contacten met andere pleegkinderen en hoe pleegkinderen willen worden
bejegend

Vriendschap

Info m.b.t. vriendschap

(Vervelende) reacties

Info m.b.t. (vervelende) reacties

Contact met andere pleegkinderen

Info m.b.t. (behoefte aan) contact met andere pleegkinderen

Hoe men wil bejegend worden

Info m.b.t. hoe pleegkinderen bejegend willen worden
Info over of er rekening wordt gehouden met de mening van de
respondent (in de pleegzorgcontext), over participatiestructuren en over
wat te doen bij oneensheid over een beslissing ivm pleegzorg
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Je mening telt (niet mee)

Perceptie van pleegkinderen over of er al dan niet rekening wordt
gehouden met hun mening in de pleegzorgcontext

Participatiestructuren

Info m.b.t. kennis over/ervaring met/nood aan participatiestructuren

Wanneer men het oneens is

Info m.b.t gehanteerde strategieën wanneer men het oneens is met een
beslissing in het kader van pleegzorg.

School

Info m.b.t. school die verband houdt met de pleegzorgcontext

Financieel

Info m.b.t. financiële aspecten, verbonden met de pleegzorgcontext

Toekomst

Info m.b.t. hoe de respondent zijn/haar toekomst tegemoet ziet.
Dromen en angsten

Info m.b.t. dromen en angsten m.b.t. het leven na het pleeggezin

Op eigen benen

Info m.b.t. hoe respondenten aankijken tegen zelfstandig leven

Perspectief pleegzorg

Hoe lang denken/hopen pleegkinderen in het huidige pleeggezin te blijven
wonen/waarom?

Tevredenheid over de huidige plaatsing

Info mbt tevredenheid en/of ontevredenheid over pleegzorg en over het
huidige pleeggezin

Info die na het interview wordt toegevoegd

Info die na het interview wordt toegevoegd door de respondent

Varia

Info die niet meteen past binnen de reeds onderscheiden codes, en
waarvoor in een volgende fase nieuwe codes zullen worden
aangemaakt
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Bijlage 11: Set van thema's en subthema's na eerste analyse40
Tabel 2: schema van thema's en subthema's na eerste analyse

THEMA'S EN SUBTHEMA'S
Gevoelens en copingsstrategieën
Positieve gevoelens
blij, trots, gewoon
Negatieve gevoelens
verdrietig, bang, boos, beschaamd, schuldig, in de war
Andere gevoelens
Strategieën om met moeilijke gevoelens om te gaan
erover praten, zelf oplossen, activiteiten die rust bieden, belang van een plek om je terug te trekken
'Doen alsof' alles goed gaat
Familiebanden
Band met pleegfamilie
pleegouders, brussen, andere pleegfamilie
Band met biologische familie
ouders, brussen, andere familie
Bezoek en contact
bezoekregeling, geen enkel contact, onverwachte contacten, andere
Bijzonderheden m.b.t. familiebanden

40

We geven voor de overzichtelijkheid enkel de thema's en subthema's weer in dit schema. In realiteit omvat het schema meerdere niveaus.
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conflicten, loyaliteit, emoties, andere
Begeleiding en ondersteuning
Domeinen waarop pleegkinderen steun/begeleiding ervaren
voorbereiding plaatsing, inzicht in situatie, omgaan met emotionele- en gedragsproblemen, omgaan met familie, andere
Informele steunfiguren
vrienden, pleegouders, brussen, hulpverleners
Hulpverlening
pleegzorgdienst, psychologische hulpverlening, CLB, andere
Pleegzorgbegeleider
band, contactmomenten, verloop, de ideale begeleider
Niet vervulde en/of niet uitgesproken (verborgen) ondersteuningsnoden
Participatie
Informatie
over pleegzorg, over de oorzaak van de plaatsing, over rechten in de jeugdhulp
Mijn mening telt
Bij de pleegzorgbegeleider, in het pleeggezin, in JRB, andere
Strategie wanneer oneens met beslissing
erover praten, andere strategieën, kennis van klachtenprocedures
Participatiegroepen
kennis over, ervaring met, interesse in
School
Impact van plaatsing op school
geen impact, positieve impact, negatieve impact
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Rol van leerkrachten
kennis over pleegzorg, begrip
Relatie met anderen
Vriendschappen
Hoe pleegkinderen liefst worden bejegend
'gewoon', begrip
Negatieve bejegening
pesten, betutteling, teveel vragen, beeldvorming over pleegzorg
Contact met andere pleegkinderen
kent andere pleegkinderen, verschil met andere contacten, nood aan leren kennen van (meer) pleegkinderen
Traject in de jeugdhulp en organisatie van de jeugdhulp
Voorgaande plaatsingen
pleeggezin, voorziening, andere
Instanties waarmee in contact gekomen
JRB, OCJ, andere
Tevredenheid met traject
pleegzorg als beste keuze, tevredenheid over pleeggezin
Tevredenheid met contacten met diensten binnen jeugdhulp
Toekomst
Toekomstdromen
materieel en financieel, emotioneel, relationeel, familiaal, carrière, andere
Vertrouwen in het realiseren van dromen
Angsten voor de toekomst
materieel en financieel, emotioneel, relationeel, familiaal, carrière, andere
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Wat kan angsten wegnemen?
Perspectief van de pleegplaatsing
Plannen na meerderjarigheid
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Bijlage 12: Ontbrekende profielen


Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestandsgezin is geplaatst via
een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis



Een meisje dat voor zesjarige leeftijd in het netwerkgezin is geplaatst via
een vrijwillige plaatsing en met een voorgaande plaatsingsgeschiedenis



Een jongen die na zesjarige leeftijd in het netwerkgezin is geplaatst via
een vrijwillige plaatsing en zonder voorgaande plaatsingsgeschiedenis



Een jongen die na zesjarige leeftijd in het bestandsgezin is geplaatst via
een gerechtelijke plaatsing en zonder voorafgaande
plaatsingsgeschiedenis



Een meisje dat na zesjarige leeftijd in het bestandsgezin is geplaatst via
een gerechtelijke plaatsing en zonder voorafgaande
plaatsingsgeschiedenis
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