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PLEEGZORGCONTRACT 
 
 
De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder1 beschikbaar heeft gesteld. Zonder 
pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. 
Aan een pleegzorgplaatsing is een aantal rechten en plichten verbonden. Deze vindt u in dit 
pleegzorgcontract terug. Daarnaast worden er regelingen en rechten en plichten beschreven in de 
Algemene Voorwaarden van de Rading. Deze zijn aan u uitgereikt en met u besproken. Een 
belangrijk document aangaande de rechten van kinderen is het Internationaal verdrag inzake de 
rechten van het kind. Deze is op de volgende website te vinden:  
www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf 
 
 
Naam instelling    : De Rading, Jeugd & Opvoedhulp 
 
 

Adres     :  

Postcode    :  

Plaats     :  

Tel.     : 030 272 43 53 

e-mail     :  

 

 
 
Pleegouder(s): 
 

Naam    m/v   :  

Voornamen    :  

Geboortedatum    :  

 

Naam    m/v  :  

Voornamen    :  

Geboortedatum    :  

Adres     :  

Postcode     :  

Woonplaats    :  

Telefoon    :  

Bankrekeningnummer   :  
 
 
Pleegkind: 
 

Naam     :  

Voornamen    :  

Roepnaam    :  

Geboortedatum    :  

Geboorteplaats    :  

 

 

                                                           
1 Dit kan ook pleegouders betreffen. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt de term pleegouder 
aangehouden. 

http://www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf
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Ouder (en anderen met gezag/voogdij): 
 

Naam    m/v  :  

Voornamen    :  

Geboortedatum    :  

Adres     :  

Postcode     :  

Woonplaats    :  

 

 

Naam    m/v  :  

Voornamen    :  

Geboortedatum    :  

Adres     :  

Postcode     :  

Woonplaats    :  

 
 
Verwijzer: 
 

Naam Instelling    :  

Naam vertegenwoordiger  :  
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De Rading en de pleegouder verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
 
 
1. Aanvang en duur van de plaatsing 
De jeugdige is door de pleegouder in zijn gezin opgenomen met ingang van  
……………………………………  
Daarmee aanvaardt de pleegouder de opvoedingsverantwoordelijkheid over de jeugdige. 
 
 
2a. De aard van de pleeggezinplaatsing 

O hulpverleningsvariant    

O opvoedingsvariant           

O vakantie/deeltijdplaatsing  

O anders, namelijk ……………………….. 

 
 
2b. Kader van de plaatsing 
0 op vrijwillige basis 

0 in het kader van een OTS 

0 anders, namelijk …………………….. 

 
 
3.  Beëindiging van het contract 
Het pleegcontract eindigt door: 
 
a. het vervallen van de aanspraak op pleegzorg van het pleegkind. Dit kan o.a. door een 

uitspraak van de Kinderrechter.  
b. ontbinding met wederzijds goedvinden; 
c. eenzijdige tussentijdse beëindiging van het contract door De Rading, met inachtneming van 

artikel 3a; 
d. eenzijdige tussentijdse beëindiging door de pleegouder, met inachtneming van artikel 3b;  
e.  het verkrijgen van de voogdij door de pleegouder; 
 
In geval van een conflict kan de rechter worden verzocht het contract te ontbinden.  
 
De Rading en de pleegouder maken in geval van de beëindiging van de plaatsing, uiterlijk binnen 
twee weken na beëindiging hiervan concrete afspraken over de voortzetting c.q. afbouw van het 
begeleidingscontact. 
 
 
3a. Eenzijdige beëindiging door De Rading 
De pleegzorgcontract kan door De Rading slechts eenzijdig tussentijds worden beëindigd als het 
belang van het pleegkind dit vergt, het pleegzorgcontract niet nageleefd wordt of de 
samenwerkingsrelatie ernstig en langdurig verstoord is. Een dergelijke tussentijdse beëindiging 
vindt niet eerder plaats dan nadat hierover overleg is gevoerd met de verwijzer, pleegouder, indien 
mogelijk pleegkind en ouders. 
 
 
3b. Eenzijdige beëindiging door de pleegouder 
Eenzijdige tussentijdse opzegging door de pleegouder vindt pas plaats als de pleegouder hierover 
overleg heeft gevoerd met De Rading. Indien de pleegouder het contract opzegt omdat De Rading 
nalatig is in het nakomen van het pleegcontract, vindt beëindiging pas plaats als de pleegouder zijn 
bezwaren over de uitvoering van het pleegcontract door De Rading eerst schriftelijk kenbaar heeft 
gemaakt en De Rading de uitvoering niet binnen drie weken heeft verbeterd.  
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De eenzijdige beëindiging door de pleegouder wordt pas geëffectueerd als De Rading gedurende 
minimaal één week en maximaal twee weken in de gelegenheid is gesteld te zorgen voor een 
vervangend verblijf voor het pleegkind.  
 
 
4. Verantwoordelijkheden pleegouder 
De pleegouder biedt verzorging en opvoeding met inachtneming van het 
pleeggezinbegeleidingsplan en het voor het pleegkind vastgestelde hulpverleningsplan en aan de 
hand van onderstaande uitgangspunten.  
De evaluatie van het hulpverleningsplan/pleeggezinbegeleidingsplan is afhankelijk van de duur en 
de aard van de plaatsing, maar is minimaal 1 keer per jaar. 
 
De pleegouder: 
a. respecteert de lichamelijke en geestelijke integriteit en zelfstandigheid van het pleegkind; 
b. respecteert de levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging van het pleegkind en 

diens ouder(s), binnen de grenzen en mogelijkheden van de pleegouder. 
c. onthoudt zich van fysiek en verbaal geweld tegen het pleegkind. 
d. onthoudt zich van seksueel of erotisch getint contact met het pleegkind.  
e. biedt het pleegkind een veilige leefomgeving; 
f. de pleegouder deelt het opvoeder schap met de biologische ouder(s) c.q. degene die belast 

is met het gezag over het pleegkind en werkt hierbij -binnen de grenzen van redelijkheid en 
billijkheid- met hen samen. 

g. de pleegouder helpt het pleegkind een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen; 
h. indien noodzakelijk en voor zover mogelijk, helpt de pleegouder het pleegkind zijn gedrag te 

veranderen; 
 
De pleegouder, indien deze geen voogdij heeft, is wettelijk niet bevoegd toestemming te verlenen 
voor een medische behandeling van het pleegkind. Toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger is hierin noodzakelijk.  
Noodsituaties: tot een medische behandeling kan worden overgegaan indien de tijd voor het vragen 
van toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van de medische behandeling 
kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor het pleegkind te voorkomen. De pleegouder stelt 
wettelijke vertegenwoordiger en De Rading in dat geval achteraf op de  hoogte. 
 
 
5. Verantwoordelijkheid De Rading 
a.  De Rading verleent, uitgevoerd door een pleegzorgbegeleider, ondersteuning en 
 begeleiding aan het pleeggezin, met betrekking tot de opvoeding van het pleegkind. Dit 
 wordt vastgelegd in een hulpverleningsplan en een pleeggezinbegeleidingsplan. Eventuele 
 inzet van extra ondersteuning wordt in onderling overleg afgesproken maar kan door De 
 Rading dringend worden geadviseerd of als voorwaarde worden verbonden aan een 
 plaatsing.  
b.  De Rading biedt, indien nodig, ondersteuning bij het mogelijk maken en houden van de 
 samenwerking met ouders ten behoeve van een optimale ontwikkeling van het pleegkind. 
c.  De pleegzorgbegeleider / bemiddelingsmedewerker draagt er zorg voor dat aan de 
 pleegouder relevante gegevens verstrekt worden, die voor de plaatsing en de 
 ondersteuning van de plaatsing van belang zijn.  
d.  De pleegzorgmedewerker betrekt pleegouder bij ingrijpende beslissingen. 
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6. Informatie/Privacy 
a. De Rading en de pleegouder gaan zorgvuldig om met gegevens die de persoonlijke 
 levenssfeer van de jeugdige en andere betrokkenen betreffen. Eenzelfde zorgvuldigheid is 
 vereist als het gaat om gegevens betreffende de persoonlijke levenssfeer van de 
 pleegouder. Deze verplichtingen gelden ook na het vertrek van de jeugdige uit het 
 pleeggezin. 
b. De pleegouder aanvaardt dat hij, ook op internet, geen persoonlijke gegevens, informatie 

 en/of foto’s mag verspreiden van de jeugdige tot 16 jaar buiten hun directe familie en/of 

 vriendenkring (sociale relaties), zonder toestemming van de ouder(s) of een wettelijk   

 vertegenwoordiger. 

c. De pleegouder heeft inzage in het pleegouderdossier dat binnen De Rading aangelegd 
 wordt. Het Privacyreglement Pleegouders De Rading is beschikbaar op  www.rading.nl 
 
 
7. Betrekken pleegkind  
De pleegzorgaanbieder en de pleegouder betrekken het pleegkind overeenkomstig zijn 
beoordelingsvermogen, en ieder geval vanaf 12 jaar, bij voor hem belangrijke aangelegenheden en 
beslissingen.  
Rechten van het kind worden gewaarborgd. Hieronder vallen het recht op inzage van het eigen 
dossier, eigen inbreng hulpverleningsplan, het indienen van een klacht, het raadplegen van een 
vertrouwenspersoon etc. Meer informatie is te vinden op: https://www.pleegzorg.nl/over-
pleegkinderen/ 
 
 
8.  Netwerkpleegzorg 
Indien sprake is van een plaatsing waarbij de pleegouder het pleegkind al verzorgt en opvoedt op 
het moment dat de Rading aanspraak voor pleegzorg ontvangt geldt dat: 
a. de pleegouder meewerkt aan de onderzoeken in het kader van het netwerkonderzoek, 
 bedoeld in artikel 5.1 lid 3, van de Jeugdwet; 
b. De Rading binnen 13 weken vaststelt of  de verzorging en opvoeding van de jeugdige 
 door aspirant pleegouder(s) niet schadelijk is voor diens ontwikkeling. 
 
 
9. Bereikbaarheid 
De Rading  is bereikbaar: 
 
- tijdens kantooruren  : 030 272 43 53  
- buiten kantooruren  : tel. nr. wordt op het antwoordapparaat vermeld. 
 
 
10. Klachtenregeling 
Om kinderen en ouders optimale ontwikkelingskansen te bieden is een goede communicatie tussen 
partijen van essentieel belang. Als er sprake is van onvrede of klachten bij pleegouders of het 
pleeggezin is het belangrijk dat voor pleegouders duidelijk is welke stappen kunnen worden 
genomen. De Rading heeft  een interne klachtenregeling. Daarnaast kunnen o.a. pleegouders een 
beroep doen op de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland, waarbij De Rading is 
aangesloten. Beide regelingen zijn te vinden op: www.rading.nl 
 
 
11.  Vertrouwenspersoon 
(Pleeg)ouder en pleegkinderen kunnen een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon. Voor 
De Rading wordt dit verzorgd door het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. (Pleeg)ouder en het 
pleegkind als deze ouder is dan 12 jaar worden op de hoogte gesteld van de taken en  
contactgegevens van de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg  
(www.akj.nl). 
 

http://www.akj.nl/
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12. Omgangsregeling 
In alle gevallen wordt ernaar gestreefd om in onderling overleg een passende omgangsregeling 
vast te stellen waarbij het belang van het pleegkind leidend is. 
De Gecertificeerde Instelling  is bij justitiële plaatsingen verantwoordelijk voor de omgangsregeling 
en is daarom bevoegd een omgangsregeling vast te stellen. In sommige gevallen wordt deze door 
de Kinderrechter vastgesteld. De zorgaanbieder pleegzorg en de pleegouder geven uitvoering aan 
de  vastgelegde, dan wel door de rechter vastgestelde, omgangsregeling van de ouder(s) en het 
pleegkind dan wel andere betrokkenen die in nauwe persoonlijke  betrekking staan tot het 
pleegkind. 
In geval van vrijwillige plaatsingen en pleegoudervoogdij wordt in onderling overleg een regeling 
afgesproken. Voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de omgangsregeling worden in dialoog 
met betrokkenen afgesproken en vastgelegd.  
 
 
13. Nadere afspraken 
De Rading en pleegouder maken de volgende nadere, op de pleegsituatie toegespitste afspraken: 
(deze afspraken mogen niet in tegenspraak zijn bij de vorige bepalingen van dit contract) 
-  

-  

 
 
14. Slotbepaling 
Door ondertekening van dit pleegzorgcontract gaat pleegouder akkoord met de Algemene 
Voorwaarden van De Rading. 
De Rading verschaft een kopie van dit contract aan de pleegouder. 
 
 
Aldus overeengekomen: 
 
Plaats : ______________________________________ 
 
Datum : ______________________________________ 
 
1. Pleegouder (man/vrouw) 
 
Naam : ______________________________________ 
 
 
Handtekening : ______________________________________ 
 
 
2. Pleegouder (man/vrouw) 
 
 
Naam : ______________________________________ 
 
 
Handtekening : ______________________________________ 
 
 
3. De Rading, Jeugd & Opvoedhulp 
 
Naam vertegenwoordiger :  
 
 
Handtekening : ________________________________ 


