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pleegzorg 

 
 INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS 



Wanneer pleegzorg start is er - in samenwerking met uw pleegzorg-

begeleider - veel om aan te denken en regelen. Wij zetten een aantal 

aandachtspunten, tips en suggesties voor u op een rij: 

 

 Pleegzorgcontract 

 Telefoonnummers en gegevens betrokken personen, hulpverleners, ouders 

 Paspoort of (bij voorkeur) identiteitskaart  

 Zorgpasje ziektekosten 

 Boekje consultatiebureau met inentingen (bij jonge kinderen) 

 (Bij pasgeboren baby’s) uw eigen verzekering vragen of kraamhulp wordt  

vergoed 

 Aanmelden bij consultatiebureau (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) 

 Aanschaffen spullen (kleding, bed, kast, of babyspullen zoals luiers) 

 Inschrijven bij gemeente (liefst binnen 5 werkdagen) 

 Inschrijven bij dokter en tandarts plús vragen naar medische en tandheel-

kundige geschiedenis (inclusief medicijngebruik) 

 Afsluiten verzekeringen, of in ieder geval checken of ze er zijn (eventueel uw 

pleegkind meeverzekeren op uw WA-verzekering) 

 Inschrijven bij school indien nodig 

 Inschrijven bij kinderdagverblijf of peuterspeelzaal indien nodig (die kosten 

worden meestal niet vergoed) 

 Aanmelden bij sportclubs of andere vormen voor ontspanning 

 

Het zou kunnen dat u van uw werkgever verlof krijgt of anders tegemoet wordt 

gekomen als u met pleegzorg start. Wij raden u aan dit tijdig na te gaan. 

 

 

In onze PleegzorgWijzer vindt u alle voor u relevante informatie op één plek bij 
elkaar. Onderwerpen die er zoal in aan bod komen, zijn: 

 Omgaan met uw pleegkind 

 Samenwerken met ouders 
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 Contracten, reglementen, wet- en regelgeving 

 Pleegzorgvergoeding 

 Tegemoetkomingen 

 Verzekeringen 

 Bijzondere kosten 
Wanneer over uw pleegkind een kinderbeschermingsmaatregel is uitgespro-
ken (OTS of voogdij), of wanneer u de pleegoudervoogdij heeft, kunt u bijzon-
dere kosten declareren (zoals bijdrage voor fiets, bril, computer, school-
boeken, schoolkamp, therapie).  
Dit is niet mogelijk wanneer het om een vrijwillige plaatsing gaat. 

 
Voor financiële vragen kunt u terecht bij onze afdeling Registratie en Financiën. 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch bereik-
baar via 030 - 272 43 53. 
 

 
Naast de ondersteuning van uw pleegzorgbegeleider, kunt u van het volgende 
(gratis) scholingsprogramma van De Rading gebruikmaken: 

 Hechting en gedrag van mijn pleegkind (e-learning) 

 Contact met ouders (e-learning) 

 Zorgen voor getraumatiseerde kinderen 

 TienerLOOP 

 Positief Opvoeden, Triple P 

 Seksualiteit en intimiteit 
Uw pleegzorgbegeleider vertelt u er graag meer over. 
 

 
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is een plaats voor pleeg-
gezinnen waar kennis, ervaringen, expertise en inspiratie worden samenge-
bracht. www.denvp.nl 
 

Bij kledingmagazijn JeMagErZijn kunt u gratis spullen voor uw pleegkind afhalen. 
Naast kleding vindt u er bijvoorbeeld ook kinderwagens, autostoeltjes, boxen, 
speelgoed. JeMagErZijn heeft meerdere locaties (o.a. in Woudenberg). 
www.jemagerzijn.nl 
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U bereikt ons via onderstaande gegevens.  
 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53                 

Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53            
 

 

E-mail: pleegzorg@rading.nl | website: www.rading.nl 

 
 

Facebook.com/DeRading                           Twitter.com/DeRadingJeugd 


