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Wanneer het wenselijk is dat een kind in zijn eigen omgeving blijft als 

bij ouders/opvoeders wonen niet meer gaat, wordt via Kindgericht 

Werven hét deeltijd of voltijd pleeggezin gezocht. Via deeltijdpleeg-

zorg bijvoorbeeld ondersteunen we het gezin waardoor een kind 

deels thuis kan opgroeien. 
 

Netwerk erbij betrekken 

De betrokken medewerker Kindgericht Werven kijkt naar wat er kan binnen 

het directe en indirecte netwerk. De ervaring leert namelijk dat als mensen in 

het netwerk het desbetreffende kind kennen, zij (eerder) bereid zijn na te den-

ken over hun wereld met hem/haar delen.  
 

Denken vanuit het kind 

Bij een kindgerichte zoektocht wordt altijd vanuit het kind gedacht. Zo krijgt 

hij/zij bijvoorbeeld de vraag met welke personen er een klik is en op welke 

plekken hij/zij graag komt. Want daar zou zomaar dat fijne thuis dichtbij 

kunnen zitten. 
 

Samen zoeken en werven 

De Kindgericht Werver tekent daarna samen met het kind en zijn/haar systeem 

een sociogram. En schrijft aan de hand daarvan een anoniem kindprofiel voor 

verspreiding binnen het netwerk. 
 

Vindmogelijkheden via sociogram 
‘Vindplaatsen’ die uit het sociogram naar voren kunnen komen, zijn onder meer: 

• Kinderdagverblijf, school, buitenschoolse opvang. 

• Sportclub(s), muziekschool, buren, vrienden, vriendinnen, overige vrijetijds-

besteding, werk ouders/opvoeders. 

• Wijknetwerk (zoals geloofsgemeenschappen en buurthuizen). 
 

Wanneer deze mogelijkheden niets opleveren, wordt om nog meer mensen te 

bereiken de (anonieme) kindgerichte oproep ook via sociale media verspreid. 

Succesfactoren Kindgericht Werven 
Voor succesvolle Kindgericht Werven-zoektochten is in ieder geval het volgen-

de nodig: 

• Medewerking en motivatie ouders/opvoeders. 

• Voldoende tijd om op zoek te gaan naar de meest passende plek. 

• Kinderen vanaf 12 jaar worden actief betrokken en waar mogelijk jongere 

kinderen ook.   
 

Aangemelde pleegouders screenen 

Mensen die na een gerichte oproep aangeven hun wereld voor een pleegkind te 

willen openen, worden eerst gescreend via een gezinsonderzoek. Als daaruit 

blijkt dat zij een fijn en veilig thuis vormen, wordt gekeken wie van hen het best 

matcht. Vervolgens spreekt de medewerker Kindgericht Werven met dat gezin 

en het desbetreffende pleegkind zo snel mogelijk een eerste kennismaking af. 
 

Een match! En dan? 

Voelen tijdens die kennismaking het kind en de beoogde pleegouder(s) zich 

goed bij elkaar, dan is de match een feit! Vanaf dat moment neemt de Begelei-

der Pleegzorg de regie over en verleent hij/zij daarna de benodigde ondersteu-

ning aan het pleegkind, de ouders en het pleeggezin. 
 

Meer weten? 

U bereikt de medewerkers Kindgericht Werven via het telefoonnummer en 

e-mailadres op de achterkant. 

 
 

 
***  

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.  

   


