
  

 

 

 
 

 

Ouderschap vormgeven 
wanneer uw kind bij  

pleegouders opgroeit 
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Wanneer uw kind door problemen in het gezin niet meer thuis kan op-

groeien, gaat u door een moeilijke periode. Ditzelfde geldt voor uw kind.  

Ouders ben en blijf je immers voor altijd. En al heeft uw kind het fijn in 

het pleeggezin, het mist u toch en woont het liefst thuis.  

Dat dit pijn doet, begrijpen wij goed. En ook dat het moeilijk te ver-

dragen is dat  iemand anders voor uw kind zorgt.  
 

Daarom is er de module ‘Ouderbegeleiding na een opvoedbesluit’. Die 

helpt u met uw veranderde rol als ouder omgaan. Want al voedt u uw 

kind niet meer zelf op, u bent en blijft belangrijk in zijn/haar leven!  
 

Wie krijgen Ouderbegeleiding? 
Ouderbegeleiding wordt ingezet nadat een opvoedbesluit* is genomen. De modu-

le is bedoeld voor ouders die moeite hebben met hun veranderde rol als ouder.  

Ze krijgen hulp bij het innemen van een andere plek in het leven van hun kind. 

Afgestemd op wat zij en hun kind aankunnen.  
 

*Het besluit waarin wordt afgesproken dat uw kind in principe niet meer bij u op-
groeit. 
 

Goed ouder-kind-contact 
Dat het pijn doet u erbij neer te leggen dat u uw kind niet meer zelf opvoedt, is 

logisch. Als u kunt accepteren dat dit zo is, ontstaat ruimte om een goede relatie 

met uw kind en de pleegouders op te bouwen. Zodat u een waardevolle rol kunt 

blijven spelen in het leven van uw zoon of dochter.  
 

Afspraken maken over contact met uw kind 
De module ‘Ouderbegeleiding na een opvoedbesluit’ is ook bedoeld om afspraken 

te maken over contact met uw kind rondom bijvoorbeeld:  

 Verjaardagen en feestdagen. 

 Een keer komen aanmoedigen bij een wedstrijd. 

 Samen met pleegouders naar het 10-minutengesprek op school gaan. 
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Wat kan ik in het algemeen van Ouderbegeleiding 

verwachten? 
Met de betrokken pleegzorgbegeleider bespreekt u hoe het komt dat uw kind in 

een ander gezin opgroeit en wat dit met u doet.  
 

Om ervoor te zorgen dat u uw verhaal goed kunt vertellen en aan uw kind kunt 

uitleggen, wordt gebruik gemaakt van: 

 Een genogram (soort stamboom van de familie) 

 Praatplaten 

 Brieven schrijven 

Deze helpen aan de ene kant bij het onder woorden brengen van uw ervaringen, 

angsten en wensen. En aan de andere kant helpen ze bij het bespreken van moei-

lijke onderwerpen als verlies van de opvoeding van uw kind.  
 

Verdeeld over een jaar gaat u 10 keer in gesprek met de pleegzorgbegeleider. Die 

gesprekken duren gemiddeld een tot anderhalf uur. 
 

Wat levert Ouderbegeleiding mij nu echt op? 
Na het begeleidingsjaar is het de bedoeling dat het volgende is bereikt: 

 U bent en blijft belangrijk voor uw kind en kunt een rol in zijn/haar leven  

spelen. 

 U kunt met pleegouders goede afspraken maken over belangrijke momenten 

zoals verjaardagen en feestdagen.  

 U kunt uw zorgen met pleegouders bespreken, evenals wat goed is voor u en 

uw kind. 

 Bij vragen over u of het verleden kan uw zoon/dochter antwoorden daarop 

terugvinden in een (uw) verhaal. 

 

 
***  

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.  
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor  

een correcte beroepsuitoefening.  
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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens. 
 

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  

 

De Rading is verbonden aan Jeugdhulp op Maat. Meer informatie vindt u op 
de website: www.jeugdhulp-opmaat.nl.

 


