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‘Ik kom net van de 
Koningin’ 

Dawy (10) woont in een pleeggezin 

en heeft meegedaan aan de workshop 

“Spannende verhalen vertellen”. Deze 

verhalen zijn gebundeld en tijdens de 

Week van Het Vergeten Kind mocht 

Dawy een exemplaar aan H.M. Konin-

gin Máxima uitreiken!
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Veel pleegouders hebben de tijd en moeite ge-

nomen om het pleegouder tevredenheidson-

derzoek in te vullen. Daar zijn we heel blij mee! 

Zijn pleegouders over het algemeen tevreden 

over Pleegzorg bij Spirit? Ja! Dat is de conclusie 

uit het onderzoek dat we eind 2014 onder alle 

pleegouders hebben gehouden. 

Maar uit de respons blijkt dat er zeker ook op 

een aantal punten verbeteringen nodig zijn. De 

informatieoverdracht naar pleegouders bijvoor-

beeld, of de bereikbaarheid buiten kantooruren 

en deskundigheidsbevordering. Om meer input 

en ideeën van pleegouders te krijgen heeft Spi-

rit rondetafelgesprekken georganiseerd. Hieruit 

zijn concrete voorstellen vanuit pleegouders ge-

formuleerd. Op het extranet voor pleegouders 

vindt u de uitkomsten van dit onderzoek én de 

samenvatting van de verbeterpunten waarmee 

we aan de slag gaan. 

Op het gebied van deskundigheidsbevorde-

ring en ondersteuning van pleegouders zijn 

er al nieuwe ontwikkelingen te melden. Zo 

bieden we in samenwerking met de William 

Schrikker Pleegzorg een training voor kin-

deren en ouders met problematiek rond een 

licht verstandelijke beperking. Met de Bascule 

verzorgen we trainingen “Zorgen voor getrau-

matiseerde kinderen”. U leest hierover meer in 

het thema-gedeelte van deze Binding: “Elkaar 

versterken”.

Tot slot nog een leuke vooraankondiging: 

op zondag 7 juni organiseert Spirit weer een 

pleegzorgdag bij Bounz in Amsterdam! Noteer 

deze datum alvast in uw agenda en die van uw 

(pleeg)kinderen. U ontvangt snel meer informa-

tie over deze gezellige, sportieve en creatieve 

dag. Met natuurlijk weer een superleuk gast-

optreden van een bekend persoon… De laatste 

pleegouderdag bij Bounz leverde veel enthousi-

aste reacties op. Wij hopen er dit jaar weer net 

zo’n leuke, zo niet nóg sprankelendere dag van 

te maken!

Hartelijke groet,

Conny Zeilstra

Een dikke 7!

 
Voorwoord

CONNY ZEILSTRA 
Conny Zeilstra is werkzaam bij het 

Servicepunt Pleegzorg en Verblijf
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Ze waren klaar om pleegpubers te ontvangen. 

Bodil (62) is leerkracht in het speciaal basison-

derwijs. Geert (60) heeft een eigen autoschade-

bedrijf en is gek op kinderen. Hun twee zonen 

en dochter studeren en wonen niet meer thuis. 

Bodil: ‘De oproep voor forensische pleegouders 

sprak ons meteen aan. We werden geselecteerd 

en volgden een speciale training.’ Ze leerden 

over de pilot, samenwerking, hoe je met een cri-

minele puber praat en wat je moet doen als hij 

wegloopt. Dat laatste is natuurlijk wat iedereen 

denkt als iemand vast hoort te zitten. Maar het 

is niet gebeurd. Wel heeft Geert ’s avonds eens 

naar Ellen (zie kader) gebeld: ‘Achmed kwam 

niet opdagen. Bij de politie hadden we hem al 

bijna als vermist opgegeven. Toen hij om 23.00 

uur op zijn dooie gemak kwam binnenlopen was 

hij verbaasd dat we ons zoveel zorgen maakten.’

‘Dat ga ik je leren, Bro’
En zo zit het gezin vol met anekdotes. Viggo 

(22), zoon van Bodil en Geert: ‘Hij was altijd 

sterker, sneller en aan het uitdagen. Echt haan-

tjesgedrag.’ Volgens Achmed moest Viggo nog 

veel leren: ‘Rook jij geen jointje? Dat ga ik je 

leren, Bro, zei hij dan bijvoorbeeld. En hoe je 

meisjes versiert. Hij loopt zonder meisje de 

trein in, en komt er met een meisje uit.’

Straatbluf
De buren hadden ze ingelicht. Zij hadden geen 

commentaar. Sommige kennissen waren wel 

uitgesproken: “Dat tuig moeten ze opsluiten 

en de sleutel weggooien.” Met Kerst kwamen 

er vijftien man eten. Achmed gaf iedereen net-

jes een hand, was lekker direct en had praatjes 

voor tien.

‘Rook jij geen jointje? 
Dat ga ik je leren, bro’ 

Slimme jongen, dachten ze. Maar Achmed heeft 

een heel laag IQ, zijn praatjes vooral ‘straatbluf’. 

Geert: ‘Hij is een angstige, kwetsbare jongen, 

achtervolgd en beschoten. ‘Weet je hoe bang 

ik was’, vertelde hij ons wel twintig keer achter 

elkaar. Hij is misbruikt als dealer. Zelf zou hij zijn 

matties nóóit verraden, maar werd zelf wel de 

dupe. Hij schreeuwde in zijn slaap.’ ‘En hij had 

veel eczeem’, vult Bodil hem aan. 

Zijn moeder is drankverslaafd en heeft MS. 

Achmed ziet zijn vader soms; hij weet niet waar 

hij woont. ‘Ik wist niet dat jongeren zo kwets-

baar kunnen zijn, en zo verwaarloosd kunnen 

worden’, zegt Geert met gebroken stem. Hij is 

dikwijls met Achmed naar “zijn buurtje” gere-

den. Zijn ouders zijn ook eens in de Zaanstreek 

geweest. ‘Achmed liet trots zijn nieuwe kick-

boksbroekje en voetbalschoenen zien, maar 

daar werd amper op gereageerd. Ze praatten 

vooral over zichzelf. Zijn vader deed stoer over 

zijn criminele achtergrond’, zegt Viggo. 

Samenwerking soms moeizaam
In de pilot werken veel partijen samen, zoals 

school, ouders, pleegzorgwerker, psychiater, 

politie, buddy, voogd, jeugd-ggz en jeugd-

reclassering. Over school is Geert niet zo te 

spreken: ‘Achmed heeft status. Hij is de clown 

van de klas en brutaal tegen leraren. Hij ma-

nipuleert de boel. Dan zegt hij dat ie ziek is 

en gaat de stad in.’ Volgens Geert verliep de 

samenwerking niet overal even soepel: ‘Hij 

kreeg pas laat een buddy, maar eigenlijk wa-

ren wij toen al zijn buddy’s.’ Viggo nam hem 

mee naar kickboxen en voetbal, met Bo-

dil ging hij naar de kapper en shoppen, hij 

liep stage bij Geert, deed mee aan een foto- 

opdracht voor Ole (23) - hun oudste zoon. En 

hij knuffelde met Mira, de rode poes die hij met-

een riep als ze ook maar eventjes buiten was. 

Ze gingen met elkaar op pad. Bodil: ‘Kromme-

nie vindt hij saai. Alkmaar was onbekend terrein 

en in Zaandam zijn de dames lelijk.’

Na drie maanden
Rustiger door structuur en aandacht. Geen ge-

schreeuw meer in zijn slaap. Minder eczeem, 

minder bluffen, minder stoerdoenerij. Ja. Hij is 

veranderd volgens het pleeggezin. Bodil: ‘Soms 

had hij luikjes voor zijn ogen. Maar hij kon ook 

zo ontzettend stralen. Om simpele dingen, zo-

als meerijden in Geerts nieuwe bus.’ 

Hij stond op tilt. Bodil gaf hem maar meteen de hond mee. Dan 
kon hij een blokje om. Hij kwam keurig terug, en riep: “Waar is 
hier een Albert Heijn? Is hier geen politie? Wát een dorp!” Toch is 
Achmed (16) dolblij dat hij na twee weken de jeugdgevangenis  
Amsterbaken mag verlaten. Onder strenge voorwaarden van de 
kinderrechter mag hij ‘zijn tijd’ uitzitten bij forensische pleeg
ouders Bodil en Geert. In hun sfeervolle huis in de Zaanstreek. 
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Een huis in de Zaanstreek. Zonder 
prikkeldraad, piephokjes en camera’s.

Pilot Forensische Pleegzorg:
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Geert vindt het jammer dat Achmed er maar 

drie maanden was: ‘Ben je net leuk bezig, 

moet ie weg.’ Bodil: ‘Op de dag dat hij naar 

huis mocht kwam hij met een sip gezicht bene-

den, terwijl hij ernaar had uitgekeken. Ik moet 

weg. Ik moet weg. Ik moet weg, zei hij steeds.’ 

Hij wilde Geert écht geen afscheidsknuffel  

geven. Maar op het moment suprême vlogen 

ze elkaar toch in de armen: ‘Toen moest ik een 

beetje huilen, ja.’ Viggo kreeg een boks: ‘Hou 

je taai, en doe je best’, zei hij tegen Achmed. 

Of ze contact houden is niet te zeggen. Ze heb-

ben geen verwachtingen. Bodil: ‘Hij weet dat ie 

altijd welkom is.’ 

Vlak na dit interview is er weer een jongen van-

uit de pilot bij Bo en Geert geplaatst! 

Vanwege privacy is de naam van Achmed 

gefingeerd.

‘Veel aandacht en minder prikkels’

Ellen Eltink, pilotleider Forensische Pleegzorg en Behandelcoördinator bij Amster-

baken: ‘Bij forensische pleegzorg neemt een speciaal opgeleid pleeggezin drie maanden 

een minderjarige verdachte in huis. Onder strikte regels en voorwaarden bieden zij deze 

jongens een weg uit de criminaliteit. De Universiteit van Amsterdam onderzoekt of deze 

nieuwe vorm van hulp effectief is. Superspannend natuurlijk of de boel niet zou escale-

ren. Maar de plaatsingen zijn redelijk rustig verlopen. De jongens zijn vooral tot rust ge-

komen. Er zijn minder prikkels dan in een jeugdgevangenis. Wel kan de samenwerking 

tussen alle professionals nog beter. Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert deze  

eenjarige pilot die tot september 2015 duurt. Met alle partners praten we over het vervolg 

en andere vernieuwingen in de forensische zorg.’

v.l.n.r.: Bodil, poes Mira (waarmee Achmed veel knuffelde), Geert en Viggo
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column

Hooi ik ben Coraline. Ik ben 12 jaar en woon in Amsterdam, thuis 

bij mijn oma. Ik zit op de Theo Thijssen. Dat is een basisschool voor 

iedereen. Mijn meester heet Pepijn en ik zit in groep 7. Ik hou het deze 

keer over toetsen, wat je kan doen en hoe je het kan doen. Want ik 

vind het belangrijk dat mensen toetsen maken. Ik ben heel erg slecht in 

toetsen want ik vind het moeilijk om het te onthouden. Maar ik wil dat 

jullie daar goed in zijn!

Sommige kinderen vinden toetsen maken heel stom, om het maar zacht 

te zeggen. Wat ik fijn vind aan toetsen maken is dat je na een toets klaar 

bent en dan in de klas kunt uitrusten. Ik vind school fijn dat je dan bij je 

vrienden bent en als je vakantie hebt hoef je niks te doen.

Wat kan je doen als je een toets hebt?
Je kunt vragen of je ‘s middags de toets mag maken, want dan ben je 

wakker en kan je ‘s ochtends nog oefenen. Je moet wel toetsen leren 

ook al is het niet leuk om te doen. Zorg dat je thuis leert, bijvoorbeeld 

met pen en papier opschrijven wat je moet weten. Of internet gebruiken 

om dingen op te zoeken. Daarnaast helaas minder spelen. Je mag wel 

spelen, maar minder. Wat je niet kan doen is niet oefenen voor de toets 

dus oefen!!

Dingen meenemen 
Ik mag van meester Pepijn in een pyjama een toets maken, superleuk! 

Het blijkt uit onderzoek dat kinderen beter een toets maken in hun 

pyjama. Ik had een huispak met panterprint met capuchon en hij was 

zijdezacht. En ik neem een gelukspoppetje mee die ik kreeg van mijn 

ouwe meester Bret. Het is een buddah, genaamd dikke Bret omdat hij 

een buikje heeft. Ik mocht mijn lievelingsknuffel ‘Knuf’ ook meenemen. 

Ik won Knuf op de kermis met voetbal. Elk lichaamsdeel is er weleens 

afgeweest. Ik voel me rustig met al die dingen tijdens een toets. Nadeel 

is wel dat het je afleidt als je aan het nadenken bent, dus ik doe de 

knuffel en het poppetje in de la in de hoek van mijn tafel.

Coraline is onze nieuwe columniste. Ze is 
de opvolgster van Varnery. We zijn blij met 
Coralines bijdrage aan de Binding.

Toetspyjama

1. Leren

2. Niet te veel leren, anders  

word je gek

3. De tijd nemen voor het 

oefenen 

4. Denk: ik kan het wel

5. Vroeg naar bed, hoe stom  

het ook is 

6. Jezelf belonen als je klaar 

bent voor vandaag, zoals een 

snoepje of één uur tv kijken

1. Niet al te streng zijn

2. Belonen met iets, zoals  
snoep zoals ik net al zei

3. Cadeau geven voor als  
hun toets goed is

4. Niet stressen, want dan  
wordt je kind bang

Tips
voor 

kinderen

Tips
voor 

ouders

Bewaar deze tips en 
misschien heb je er 
nog wat aan☺

CORALINE
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‘Stel, iemand vraagt of je je kind een paar minu-

ten bij een onbekende wilt achterlaten. Welke 

moeder zou dat doen? Laat staan dat je moet 

beslissen of je kind kan gaan wónen bij mensen 

die je twee keer hebt gezien! Ik had daar veel 

moeite mee.’ 

Brigitta’s zoons, Calvin (5) en Danny (12), wonen 

beiden in een pleeggezin. Calvin bij pleegouders 

Frank en Myrna. Danny bij twee ooms van Bri-

gitta: ‘Ik kon de jongens geen stabiliteit bieden. 

In de tijd dat Danny uit huis werd geplaatst, 

kwam ik net bij mijn ex vandaan. Ik woonde 

overal en nergens.’

Geitenwollensokken
Danny woonde eerst in een leefgroep en bij be-

standspleegouders, voordat hij verhuisde naar 

de twee ooms. Drie jaar geleden werd Calvin in 

een gezinshuis geplaatst en later bij pleegouders 

Frank en Myrna. Zij waren niet echt Brigitta’s ty-

pes: ‘Echt van die geiten-wollen-sokken-types, 

dacht ik eerst. Maar dat bleken ze niet te zijn. In 

het begin was ik fel tegen de plaatsing. Ik voer-

de veel rechtszaken om Calvin terug te krijgen. 

Dat zorgde voor spanning, vooral bij Calvin.’

Sinds ze gestopt is met rechtszaken voeren en 

zich heeft neergelegd bij de situatie, is de relatie 

tussen Frank en Myrna en haar verbeterd, en dat 

doet ook Calvin goed: ‘Ik merk dat hij veel ope-

ner is naar mij. De spanning is weg.’

‘Ik voerde veel rechtszaken  
 om Calvin terug te krijgen’

Fotootje tussendoor
Volgens Brigitta zijn het kleine dingen die haar 

helpen de situatie te accepteren: ‘Bijvoorbeeld 

een WhatsApp van een tekeningetje dat Calvin 

laatst op de achterkant van een bonnetje maakte. 

Een fotootje tussendoor. Even laten weten dat hij 

is gevallen.’ Myrna en Frank doen dat heel goed. 

Daardoor heeft Brigitta het gevoel dat ze betrok-

ken is bij het leven van haar zoon. ‘Als dat niet 

gebeurt, krijg je als moeder snel het gevoel dat je 

wordt buitengesloten. En dan kan je bijna haatge-

voelens ontwikkelen tegenover de pleegouders.’

Extra tegenvaller
Nou lijkt het misschien alsof het makkelijker is als 

je kind bij bekenden woont, maar dat is niet per-

sé zo. Soms is het zelfs lastiger: ‘Juist omdat het 

familie is. Bij mijn ooms, waar Danny woont, ging 

ik ervan uit dat we dezelfde ideeën over opvoe-

den hadden. We zijn tenslotte familie. Als blijkt 

dat dat niet zo is en het minder soepel loopt, valt 

dat extra tegen. Mijn ooms zijn bijvoorbeeld heel 

strikt, daar heb ik soms moeite mee.’ Eerst zag ze 

Danny eens in de twee weken, maar haar ooms 

vonden dat teveel voor hem. Zij wilden naar eens 

in de drie weken. ‘Ik dacht: hoe kunnen jullie mij, 

jullie nichtje, dit aandoen? Jullie weten toch dat 

dit pijn doet? Nu gaat het gelukkig weer goed en 

kunnen we alles bespreken’, vertelt Brigitta.

Als Danny en Calvin bij Brigitta zijn, doen ze 

‘gewoon de dingen die een andere moeder op 

de woensdagmiddag doet: naar de speeltuin, 

lekker knutselen. Heel fijn.’ Over de toekomst 

denkt ze liever niet teveel na: ‘Het gaat nu goed 

met mijn jongens en dat is wat telt.’

Ouders vertellen
‘Ik word betrokken bij hun leven’

In deze rubriek komen vaders en moeders van pleegkinderen 
aan het woord. Brigitta van Doorn vertelt hoe ze leerde  
accepteren dat haar jongens in een pleeggezin wonen. 

D
oo

r 
Ils

e 
va

n 
de

r 
M

ie
rd

en

Brigitta: ‘Het gaat nu goed met mijn jongens en dat is wat telt.’
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‘Ik kom net van de Koningin’

Dawy (10) woont in een pleeggezin van Spirit. 

Ze heeft meegedaan aan de workshop “Span-

nende verhalen vertellen”. Alle verhalen zijn 

gebundeld in een boek en tijdens de Week van 

Het Vergeten Kind heeft H.M. Koningin Máxi-

ma een exemplaar gekregen. Drie keer raden 

wie dit boek aan haar mocht geven… Dawy! 

‘Toen ik het hoorde dacht ik: dat is een grapje! 

Ik was heel blij, want de Koningin zien maak je 

niet elke dag mee. Op school waren ze jaloers. 

De juf vroeg of de hele klas mee mocht, maar 

het zaaltje was te klein’, vertelt Dawy vrolijk. 

De avond voor de uitreiking sliepen Dawy, haar 

pleegvader en andere mensen van Het Verge-

ten Kind in een hotel. Op De Grote Dag was 

Dawy van top tot teen prachtig gekapt en ge-

stijld: ‘Mijn moeder en zus hadden als verras-

sing een maillot en t-shirt met lange mouwen 

gekocht. In mijn haar zat krulmousse en een 

roze bloem.’ 

D
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Ardelan (l) en Peter

“Tom en Lisa waren twee beste vrienden. Lisa mag bij Tom 
slapen op de zolder maar ze wisten niet dat er een zwerver 
op de zolder was die naar eten zocht…” 

Dawy (links) overhandigt, onder begeleiding van Dinand Woesthoff, het boek met spannende verhalen aan H.M. Koningin Máxima. 
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In mijn haar zat krulmousse 
en een roze bloem.’ 

Het Moment
En toen, na dagen in de weer te zijn geweest 

en dromen hoe het allemaal zou gaan, kwam 

Het Moment: ‘Ze heeft geen slap handje, 

maar ook niet stevig. Het boek was ingepakt 

met strikken. Ze zei Dank je wel en toen gin-

gen we het samen uitpakken. Ze vroeg welk 

verhaal van mij was en ik liet mijn foto ach-

terin zien. Ik vond haar aardig.’ 

De dag heeft veel indruk op Dawy gemaakt. 

Toen ze aan het eind van de middag thuis-

kwam, vroeg een vriendje of Dawy wilde bui-

tenspelen: ‘Nou, ik ben een beetje moe, want 

ik kom net van de Koningin,’ zei ze, ‘dus ik 

kom maar even.’

‘Ze heeft geen slap handje,
maar ook niet stevig’

De Gouden Griffel
Een spannend verhaal schrijven is trouwens 

niet moeilijk voor haar: ‘Ik haal enge dingen 

uit boeken en kan goed fantaseren. Ik maak 

dan een eigen verhaal.’ Op school heeft ze de 

Gouden Griffel gewonnen met haar verhaal 

Eenzame egel. ‘Ik houd ervan om mijn ver-

halen terug te lezen als ik niets te doen heb. 

Ik heb ook geleerd hoe je indruk kunt maken 

als je een verhaal vertelt. Bijvoorbeeld met je 

stem zachter of harder doen of stampen met 

je voeten als je de trap op rent.’ 

Het spannende verhaal van Dawy

De vampier zwerver
Tom en Lisa waren twee beste vrienden. Lisa mag bij Tom slapen op de zolder maar 

ze wisten niet dat er een zwerver op de zolder was die naar eten zocht. Ze wilden 

net hun bed klaar maken toen ze… rood op hun matras zagen! 

Ze stonden stokstijf stil met een bleek gezicht en grote ogen. Ze keken tot ze een 

geluid hoorden. Ze gingen naar de plek waar het geluid vandaan kwam. Ze zagen 

toen een schaduw van een mens. Het leek op een vrouw maar ook op een man. Ze 

gingen heel zachtjes naar de man of vrouw toe die hen recht in de ogen keek. 

Ze zagen een zwerver maar het leek ook op een VAMPIER. Ze renden naar beneden 

naar papa en mama, maar die waren er niet. Mama was boodschappen doen 

en papa was werken. Tom en Lisa gingen toen maar weer naar boven. Toen ze 

op zolder waren, deden ze gauw het licht aan en de vampier of zwerver vroeg: 

“Hebben jullie wat te eten voor me?”

Tom zei: “Ik kan wel een boterham voor u maken.” 

“Gatverdamme,” zei de vampier zwerver, “Geef mij liever BLOED!”

Lisa en Tom keken de vampier aan. “Of wacht eens, ik eet jullie op,” zei hij toen. 

Toen zagen ze maar één oplossing. Ze pakten de houten kapstok en sloegen hem 

ermee. De vampier zwerver viel neer, in een plas bloed. Toen hij wakker werd, 

zeiden Tom en Lisa: “Kijk, daar ligt bloed,” ze wezen naar de plas waar hij zelf in 

lag. De vampier was blij.

Toen hoorden ze “Ik ben thuis!”, dat was mama. De zwerver ging weg en Tom en 

Lisa gingen opruimen. Toen papa thuiskwam, gingen ze avondeten.

Later wil ik graag dierenarts worden

‘Mijn naam is Dawy, mijn hobby’s zijn paardrijden en met mijn dieren spelen. Ik 

heb een hond, twee katten en een hamster. Ik vind tortilla’s heel lekker, maar pizza 

ook. Ik zat op voetbal en paardrijden maar ik houd ook heel veel van dansen. Mijn 

lievelingskleuren zijn turquoise en blauw. Ik ben het allerliefste op het strand omdat 

je daar schelpen kunt zoeken en ik houd van zwemmen in de zee. Later wil ik 

graag dierenarts worden omdat ik veel van dieren houd en omdat ik dieren graag 

wil helpen als ze ziek zijn. Ik vind alle dieren leuk, maar mijn lievelingsdieren zijn 

dolfijnen en hamsters. Mijn lievelingsboek is de Droom van Lena’s Lijstje en mijn 

lievelingszangeres is Alicia Keys.’



column

10 Binding | april 2015 

Als kind puzzelde ik graag samen met mijn oma. Eindeloos kon ik op 

zoek zijn naar dat ene missende stukje om vervolgens met veel plezier 

op zoek te gaan naar de volgende. Na mijn studie ging ik aan de slag 

als docent. Ik vond het de mooiste beloning als ik een leerling echt 

bereikte. En ook nu mag ik voor mijn werk bij Science Center NEMO 

weer puzzelen. Op zoek naar een manier om de bezoekers zichzelf en 

de wereld om zich heen te laten ontdekken en onderzoeken. Om vragen 

te stellen en na te denken.

Sinds een half jaar vangen we een jongetje van zes op. Hij is ongelooflijk 

snel gewend bij ons. We hebben elkaar beetje bij beetje leren kennen en 

inmiddels verkent hij grenzen. De onze en zijn eigen. 

 

Het is weekend als we naar de kapper gaan. Tijdens het wachten heeft 

hij contact met andere klanten. Dan komt hij stil naast mij zitten. Als 

ik vraag wat er is antwoordt hij boos: ‘Ik moet naar de wc’. Naar de 

wc; die puzzel hebben we inmiddels opgelost. Het betekent: ‘Er is iets, 

maar ik wil je niet vertellen wat.’ Ik weet dat afwachten de beste optie 

is. Niet veel later komt hij dan ook voor me staan en zegt hard: ‘Je bent 

niet mijn mama, niet mijn echte mama.’ En zachter: ‘Ik wil niet dat 

mensen jou mijn mama noemen.’ We hebben de aandacht van de hele 

kapperszaak als ik antwoord: ‘Je hebt gelijk, ik ben ook niet je mama.’ 

Het is niet het antwoord dat hij wil horen. Zijn ogen worden donker, 

hij gaat boos naast me zitten en fluistert: ‘Dat mag je niet zeggen. Nu 

hebben anderen het ook gehoord!’ 

We zijn aan de beurt. Alle boosheid is vergeten. Onze kapper heeft 

dezelfde naam als zijn papa. Dat komt dus helemaal goed. Bij de vraag 

hoe het geknipt moet, zegt onze pleegzoon dan ook vol vertrouwen: 

‘Net zoals papa het knipt, graag.’ De kapper weet inmiddels dat ik niet 

zijn mama ben en vraagt mij hoe papa zijn haar knipt. Ik moet hem 

het antwoord schuldig blijven. De kapper is verward, maar ik krijg 

een tevreden blik van onze pleegzoon. Dat maakt me blij. Weer een 

puzzelstukje opgelost: hij mag zeggen dat wij niet zijn ouders zijn, 

omgekeerd niet. Check!

En dus, als mensen mij vragen waarom ik crisispleegouder ben, 

antwoord ik dat ik graag puzzel. Want pleegzorg is puzzelen. Op zoek 

naar het karakter van het kind en de manier van opvoeden die bij het 

kind, maar ook bij ons past. Bij ieder kind opnieuw.

Meie is moeder van Otto (9) en Elin (7). Ze is 
getrouwd met Frank. Hij is programmeur en 
Meie werkt bij Science Center NEMO. Daarnaast 
zijn zij crisispleegouder. Meie schrijft wat ze 
zoal meemaken in hun pleeggezin.

Puzzelen

D
oo

r 
M

ei
e 

G
ee

rli
ng

s



Leren kijken door een traumabril 
Pleegmoeder Dorien: ‘Hier klopt iets niet. 
Ze verstopten eten onder hun bed, 
vuile was achter het nachtkastje. 
En ze bleven ontkennen. Ze wilden niet 
douchen, hun tanden niet poetsen en 
konden moeilijk met bestek eten.’  > 12

Inhoud

Elkaar versterken
Thema:

Andere organisaties dan Spirit, andere expertises dan Spirit. 

Spirit Pleegzorg gaat samen met andere organisaties expertise 

uitwisselen om pleegouders extra goed te trainen. Zodat we nog 

beter aansluiten bij bepaalde problematiek en ‘elkaar versterken’.

Pleegmoeder Dorien vertelt over haar complex getraumatiseerde 

pleegkinderen, veroorzaakt door een verleden vol verwaarlozing 

en misbruik. Ze volgde de training “Traumasensitief Pleegouder

schap” van de Bascule. En dat bleek geen overbodige luxe. Ze 

leerde onder andere wat haar pleegkinderen meedragen in hun 

‘onzichtbare koffer’.

Naast trauma’s zijn er pleegkinderen (of hun ouders) met een licht 

verstandelijke beperking (LVB). Pleegouders leren in de op LVB 

toegespitste training van de William Schrikker Pleegzorg creatief 

te zijn in het zoeken naar contact met het kind. Hoe kan je een 

kind met een beperking zichzelf bijvoorbeeld leren aankleden, als 

het niet weet wat het verschil is tussen de woorden ‘broek’ en  

‘onderbroek’?

‘Alles duurt langer’ Kinderen of ouders 
met een licht verstandelijk beperking hebben 
vaak levenslange ondersteuning nodig. 
Doreth Jonker: ‘Pleegouders moeten 24/7 
rekening houden met de beperkingen van 
het kind en veel extra’s bieden zodat het 
kind zich optimaal kan ontwikkelen.’   > 14
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Eva Bolle (links) en Monique Kampschuur leren pleegouders hoe een trauma invloed heeft op de ontwikkeling 
van het brein.

Aan het woord is Dorien, pleegmoeder van Hes-

ter en Anne - geen zusjes - die beiden complex 

getraumatiseerd zijn, veroorzaakt door een verle-

den vol verwaarlozing en misbruik. Dat speelde 

niet alleen toen zij nog ieder bij hun biologische 

ouders waren, maar ook in een van de pleegge-

zinnen waar zij vijf jaar samen woonden. Uitein-

delijk kwam Hester bij Dorien, haar man Tim en 

thuiswonende dochter Tessa (15) wonen. Anne, 

die verstandelijk beperkt is, is naar een speciale 

instelling gegaan. 

Levensbelang
Dorien volgde al snel na de plaatsing van Hester 

de training “Traumasensitief Pleegouderschap”, 

de training die Spirit vanaf april aan alle pleeg-

ouders aanbiedt onder de noemer “Zorgen voor 

getraumatiseerde kinderen”. En dat bleek geen 

overbodige luxe. Gedrag van getraumatiseerde 

kinderen is vaak extreem en het is voor pleeg-

kinderen van levensbelang om hier als opvoe-

der adequaat op te reageren. Dat en meer leren 

pleegouders tijdens de training.

Overlevingsmanier
‘Uit onderzoek blijkt dat alle kinderen die in een 

pleeggezin wonen ingrijpende gebeurtenissen 

hebben meegemaakt’, aldus GZ-psycholoog Eva 

Bolle, werkzaam bij de afdeling Therapeutische 

Pleegzorg van het Centrum Trauma en Gezin van 

de Bascule. Samen met haar collega, gespecia-

liseerd maatschappelijk werker Monique Kamp-

schuur geeft zij de training “Traumasensitief 

Pleegouderschap” aan pleegouders die begeleid 

worden door de Bascule: ‘Denk alleen al aan een 

gebeurtenis als een uithuisplaatsing. Maar niet ie-

der kind ontwikkelt hierna meteen een posttrau-

matische stressstoornis. Vooral bij kinderen die 

meerdere ingrijpende gebeurtenissen achter elkaar 

meemaken, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing 

of seksueel misbruik is die kans groot. De schade 

daarvan is diepgaander en blijvender. Deze kinde-

ren ontwikkelen een eigen overlevingsmanier.’

Buitenproportioneel
Getraumatiseerde kinderen reageren naar onze 

maatstaven buitenproportioneel op voor ons 

normale situaties. Monique: ‘Ze worden bijvoor-

beeld snel extreem boos, zoeken ruzie, maken 

moeilijk vrienden en hebben problemen met af-

stand en nabijheid. Soms ervaren ze herbelevin-

gen of flashbacks.’ Veel pleegouders lopen vast 

in de opvoeding; reguliere opvoedingsstrategie-

en werken niet, frustratie ligt op de loer, met als 

risico dat de kinderen opnieuw naar een andere 

plek moeten omdat de situatie onhoudbaar is. 

En dat is funest voor deze kinderen, die vaak al 

op meerdere plekken gewoond hebben en daar 

keer op keer teleurgesteld zijn in het leven, en in 

volwassenen in het bijzonder.

Thema Elkaar versterken

Leren kijken door een traumabril

‘Hier klopt iets niet. Dat wisten we al toen Hester (13) en Anne 
(14) alleen nog in de weekenden en vakanties bij ons verbleven. 
Ze verstopten eten onder hun bed, vuile was achter het 
nachtkastje. En ze bleven ontkennen. Ze wilden niet douchen, 
hun tanden niet poetsen en konden moeilijk met bestek eten. 
Vrienden maken blijft lastig. Ik heb de hele klas al over de vloer 
gehad, maar tot nu toe is er nog niemand teruggekomen.’D
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Pleegouders Tim en Dorien. Dorien volgde de training “Traumasensitief Pleegouderschap”. En dat bleek geen overbodige luxe.

Thema Elkaar versterken

Traumabril
Tijdens de training verwerven pleegouders veel 

kennis over trauma. Pleegouders leren herkennen 

welk overlevingsgedrag hun pleegkind zichzelf 

heeft aangeleerd. Ze gaan het ‘lastige’ gedrag 

beter begrijpen, en kunnen daardoor makkelij-

ker passend reageren. ‘Door een traumabril leren 

kijken’ is dan ook hét adagium van de training: 

door de ogen van het kind kijken naar de dingen 

die hij of zij meemaakt. En minstens zo belangrijk: 

weten wat je kind meedraagt in zijn of haar ‘on-

zichtbare koffer’, een metafoor voor de overtui-

gingen en gedachten over zichzelf en de wereld.

Onzichtbare koffer
Ook Dorien leerde door een traumabril kijken en 

kwam er zo achter wat er in de onzichtbare kof-

fer van Hester en Anne zat. De overtuiging ‘als 

ik niet voor mezelf zorg, dan doet niemand dat’, 

verklaart bijvoorbeeld waarom Anne meteen het 

aantal croissantjes telt aan een volgedekte ont-

bijttafel, altijd bang is dat er voor haar te weinig 

is en dus stiekem eten meeneemt en verstopt. 

En waarom Hester maar blijft opscheppen tijdens 

het avondeten, ook al kan ze het onmogelijk al-

lemaal opeten. Dorien: ‘Ze denken: ‘dat kan ik 

maar vast binnen hebben’. Boos worden heeft 

geen zin. Ik moet ze leren dat er genoeg is voor 

iedereen, dat het niet nodig is om eten te ver-

stoppen. En ik moet de grens aangeven, omdat 

ze die zelf niet aanvoelen. Tijdens het avondeten 

zeg ik: ieder mag drie kippenpootjes. Doe ik dat 

niet, dan eten ze alle kip op.’

Monique: ‘Andere hardnekkige overtuigingen die 

veel getraumatiseerde kinderen hebben zijn ‘ik 

ben niks waard’, ‘ik doe er niet toe’, ‘volwassenen 

zijn onbetrouwbaar’ en ‘ik moet hier uiteindelijk 

toch weer weg.’ Al die overtuigingen bepalen het 

gedrag van het kind, met name op momenten 

dat ze zich kwetsbaar en onveilig voelen.’ >>>
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Hij weet het toch niet meer…

Verwaarlozing of misbruik in de pre-verbale periode, als kinderen nog niet kunnen praten, 

beschadigt het reptielenbrein van het kind: het meest primitieve gedeelte van de hersenen. 

Dit gebied regelt de ademhaling, het verwijden en vernauwen van bloedvaten en beïnvloedt 

de hartslag. Het werkt in op de bijnierschors, reguleert de stressreflex en emoties. Schade 

aan dit breingedeelte leidt bijvoorbeeld tot razernij, woede, angst of huilaanvallen in situa-

ties waarin dit geen functie heeft: herkenbaar gedrag van kinderen met een trauma.



Moet ik nu weg?
Het creëren van veiligheid is daarom een van de 

belangrijkste thema’s in de training. Eva: ‘Bij deze 

kinderen is het gevoel van onveiligheid bepalend 

voor hun gedrag. Ze willen zelf controle hebben 

en creëren dus zelf die veiligheid. Bijna alle ou-

ders in de training herkennen het eten wegne-

men, verstoppen en het liegen en bedriegen.’

Ook Dorien moest hemel en aarde bewegen om 

Hester zover te krijgen dat ze toegaf dat ze spul-

len verstopte. Hesters eerste vraag was toen: 

‘Moet ik nu weg?’ Dorien: ‘‘Natuurlijk niet’, zei 

ik. ‘Ik vind je heel lief, alleen dit gedrag is niet 

handig. Als je vieze onderbroeken achter het bed 

verstopt, gaat je kamer stinken. Ik weet: ze is 

aan het overleven en ik moet haar duidelijk zien 

te maken dat dat gedrag niet nodig is in dit ge-

zin, ze hoeft niet bang te zijn dat ze weg moet.’

Openstaande rekeningen
Het opvoeden van kinderen met een trauma 

vraagt om engelengeduld. Kennis van trauma 

helpt bij het behouden van een kalm brein. Want 

hoe blijf je zelf rustig als je pleegkind na een fijne 

dag altijd maar weer de sfeer verpest? Weten 

waar het gedrag vandaan komt helpt. Monique: 

‘Zo’n kind weet simpelweg met zoveel geluk niet 

om te gaan. Hierdoor doet hij uiteindelijk iets 

waarmee hij toch weer een bevestiging krijgt van 

de overtuiging in zijn koffertje: dat hij niet deugt. 

En bij spanning en ruzie komt hij zelfs weer tot 

rust, omdat hij dat herkent.’ Eva: ‘Veel pleegou-

ders komen er tijdens de training achter dat alles 

wat jij op je bordje krijgt bitter weinig met jou te 

maken heeft, maar alles met de rekeningen die 

nog open staan.’

Trauma en het brein
Deelnemers leren ook hoe een trauma invloed 

heeft op de ontwikkeling van het brein. Monique: 

‘Op hersenscans zie je dat er bij verwaarloosde 

kinderen minder verbindingen tussen hersencel-

len zijn aangemaakt. Dat beïnvloedt de emoties 

en dus ook het gedrag.’ Voor Dorien waren deze 

lessen echte eyeopeners: ‘Nu ik beter weet hoe 

Hesters brein werkt, kan ik gemakkelijk rustig 

blijven als ze voor de tiende keer de dop niet 

op de melkfles doet, brutaal reageert of liegt. Ik 

zie sneller: dit is teveel voor haar, ik leg de lat  

lager. Hester moet eerst goed in haar vel zitten, 

zich veilig voelen, en dan kijken we wel verder. 

Ze gaat nu twee keer per week naar streetdance, 

waar ze hartstikke goed in is. Positieve ervarin-

gen, dat is wat ze nodig heeft.’

Niet leeglopen
Rustig reageren lukt beter als je zelf goed in je 

vel zit. Dat wordt behandeld in de door pleeg-

ouders zeer gewaardeerde module ‘Zorgen 

voor jezelf’. Dorien: ‘Als ik boosheid op voel ko-

men, dan weet ik: nu moet ik met vriendinnen 

afspreken. Ik moet zorgen dat ik niet leegloop, 

daar heeft niemand wat aan.’ Ook kan Dorien 

dan terecht bij haar oud-groepsgenoten in de 

groeps-app. ‘We worstelen met dezelfde din-

gen. Tijdens de training kwamen we soms niet 

eens aan de volledige lesstof toe, omdat we zo-

veel met elkaar te bespreken hadden.’

Vanwege privacy zijn de namen van Hester  

en Anne gefingeerd.
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Onderzoek

Uit effectonderzoek van de Bascule blijkt dat de traumakennis van pleegouders die de 

training volgden significant is toegenomen, zowel direct na de training als zes maanden 

na de training. Pleegouders zijn zeer tevreden over de training, alle modules werden  

bovengemiddeld beoordeeld. Spirit, De Bascule en de Universiteit van Amsterdam doen 

dit jaar vervolgonderzoek naar de training “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen”. De 

resultaten worden eind 2016 verwacht.

Training volgen?
Alle pleegouders kunnen de training “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen” volgen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Groepsgrootte: 10 - 15 personen. De training bestaat uit acht lessen en gaan van start op onderstaande data:

• 23 april van 10.00 - 12.00 uur (vol)

• 11 mei van 14.00 - 16.00 uur (nog enkele plaatsen beschikbaar)

• 7 september van 19.30 - 22.00 uur (plaatsen beschikbaar)

• 18 januari 2016 van 19.30 - 22.00 uur (plaatsen beschikbaar)

Meer weten of aanmelden? 
Kijk op het extranet pleegzorg, bel het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf via 020 - 540 04 40 of stuur een mail naar: pleegzorg@spirit.nl. 

Thema Elkaar versterken



De William Schrikker Pleegzorg (WSP) heeft 

een praktische training ontwikkeld voor (aspi-

rant-) pleegouders, toegespitst op LVB. Sinds 

kort kunnen ook (aspirant-) pleegouders van 

Spirit deze training volgen.

Veel extra’s bieden
Licht verstandelijk beperkt. Simpel gezegd be-

tekent dat een beperkt vermogen in de ont-

wikkeling van taal, spraak, leren en denken, 

uiten van emoties, zelfbeheersing, zelfstandig-

‘Alles duurt langer’
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Thema Elkaar versterken

Gebruik eenvoudige woor
den als je praat met een 
kind dat een lager IQ heeft. 
Klinkt logisch. Maar het in 
de praktijk dóen is lastiger. 
Dat weten pleegouders die 
zorgen voor kinderen met 
een licht verstandelijke 
beperking (LVB) maar al 
te goed. En dat terwijl de 
consequenties extra groot 
zijn als er geen aansluiting 
is met het kind.

Doreth Jonker: ‘Praten is niet altijd handig bij de begeleiding van een kind - of ouders - met een licht verstandelijke beperking.’



heid en gewetensontwikkeling. ‘Het IQ ligt tus-

sen de 50 tot 85 en de sociale vaardigheden 

zijn minder goed ontwikkeld. Vaak is er levens-

lange ondersteuning nodig’, zegt Doreth Jon-

ker, screeningsfunctionaris WSP en trainer van 

(aspirant-) pleegouders. ‘Pleegouders moeten 

24/7 rekening houden met de beperkingen van 

het kind en veel extra’s bieden, zodat het kind 

zich optimaal kan ontwikkelen en zo goed mo-

gelijk kan functioneren in het dagelijks leven.’ 

Dat vraagt nogal wat van pleegouders. De trai-

ning van de WSP maakt pleegouders daarom 

deskundiger in het observeren en signaleren 

van gedrag. En ze leren vaardigheden in het 

omgaan met de beperkingen. 

LVB  wat doe je ermee?
De training bestaat uit vier modules. In de 

eerste module leren pleegouders alles over de 

normale ontwikkeling bij kinderen, en op wel-

ke gebieden er uitval kan ontstaan door LVB. 

Doreth: ‘Heeft het kind bijvoorbeeld écht er-

gens geen zin in? Of begrijpt het gewoon niet 

wat er van hem wordt verwacht?’ De kunst is 

om niet te snel te handelen. ‘Laat OMA thuis’, 

noemt Doreth het: ‘je oordeel, mening en ad-

vies dus nog even voor je houden.’ 

‘Laat OMA thuis’
Tijdens de training praten pleegouders met el-

kaar over de soms zware opvoeding van een 

kind met LVB en op welke ontwikkelingsgebie-

den dat van invloed kan zijn. Pleegouders zou-

den zich steeds moeten afvragen of de oorzaak 

van het gedrag komt door de beperking. In 

een oefening leren pleegouders beperkingen 

in het gedrag te visualiseren. Doreth: ‘Pleegou-

ders tekenen bijvoorbeeld bij de hersenen een 

slak, omdat de informatieverwerking trager is. 

Door het te tekenen leren pleegouders visueel 

te denken en daarmee beter te communiceren. 

Praten is namelijk niet altijd handig bij de be-

geleiding van een kind - of ouders - met LVB. 

Eén woord roept vaak weer nieuwe vragen op. 

Ze raken de draad snel kwijt.’ 

Hoe kun je een kind met een beperking zichzelf 

bijvoorbeeld leren aankleden, als het niet weet 

wat het verschil is tussen de woorden ‘broek’ en 

‘onderbroek’? Pleegouders leren tijdens de trai-

ning creatief te zijn in het zoeken naar aanslui-

ting bij het kind. Doreth: ‘Een pleegvader heeft 

in een schema de volgorde van aankleden met 

pictogrammen aangeduid. Dus eerst een hemd, 

dan een onderbroek, spijkerbroek, trui, sokken, 

schoenen. Of een pleegmoeder die heeft be-

dacht om kledingstukken in laatjes te doen, en 

de volgorde van aankleden te bepalen door te 

beginnen bij het bovenste laatje.’ 

Wet en regelgeving
In de tweede module maken pleegouders ken-

nis met de wet en regelgeving en leren die te 

vertalen naar het niveau van het kind of de ou-

ders met een beperking. Leg maar eens simpel 

uit wat een bezoekregeling is. En daarbij: ‘De 

wet is de wet. Maar ouders met LVB snappen 

de wet niet, interpreteren het anders en ma-

ken soms hun eigen wetten’, zegt Doreth. 

Een jurist vertelt van alles rondom een uithuis-

Driehoekskunde: als een ouder de pleegouder omarmt, hoeft het kind niet te kiezen en krijgt het geen  
loyaliteitsprobleem.

Thema Elkaar versterken
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Ouder Pleegouder



plaatsing. Doreth: ‘Ouders met een beperking 

hebben hun kind meestal iets aangedaan wat 

ze zelf helemaal niet wilden. Ze zijn zich name-

lijk niet bewust van de gevolgen van hun han-

delingen. Pleegouders beseffen niet altijd hoe 

dat voor ouders is. Tijdens de training leren ze 

dit begrijpen en hanteren.’ 

‘Leg maar eens simpel uit wat 
een bezoekregeling is’ 

Samenwerking 
Contact met ouders is belangrijk om naar het 

kind toe te groeien. De derde module gaat 

daarom over samenwerking. Doreth gebruikt 

hiervoor de ‘driehoekskunde’ waarin ouder, 

pleegouder en kind elkaar via puzzelstukjes 

omarmen. Als een ouder de pleegouder om-

armt, hoeft het kind niet te kiezen en krijgt 

het geen loyaliteitsprobleem. Maar dat ont-

staat alleen als de pleegouder eerst de ouder 

omarmt. Doreth: ‘Bij LVB duurt alles langer. 

Pleegouders moeten keer op keer bevesti-

ging geven dat ouders er mogen zijn.’ Ook 

verdienen ouders een plek in het leven van 

het kind: ‘Een pleegkind wilde naar zijn  

psychotische vader. Omdat pleegmoeder 

veel had geïnvesteerd in de relatie met vader 

en hun band goed was, kon het pleegkind  

prima naar hem toe, ook in die moeilijke  

situatie.’

Daarnaast is een goede samenwerking met 

school en sportclubs nodig: ‘Overleg met je 

pleegzorgwerker en zet een pleegkind niet zo-

maar op een sportclub. Kijk wat jouw pleeg-

kind nodig heeft aan extra aandacht, bescher-

ming en zorg. Bespreek met de trainer het 

gedrag, benoem de risico’s en zorg voor be-

geleiding op maat,’ leert Doreth pleegouders 

tijdens de training. Misschien is een “G-team”, 

waarin meer kinderen met een beperking zit-

ten, wel de beste optie. 

Hechting
En dan de laatste module. “Een kind met een 

rugzak: wat betekent dat voor je eigen ge-

zin?” Hechting is tijdens deze module het to-

verwoord. Hechting is de aangeboren neiging 

om tijdens stress steun te zoeken bij een vol-

wassene. De kans op onveilige gehechtheid is 

bij een LVB groter. Deze kinderen kunnen na-

melijk moeilijker signalen afgeven om steun 

te vragen en ervaren daardoor meer stress. 

De reactie van de pleegouder is extra belang-

rijk. Wat doe je als je pleegkind schreeuwt 

en niet goed kan verwoorden waarom het 

schreeuwt? Doreth: ‘Er zijn pleegouders die 

dit gedrag negeren of er tegenin gaan. Maar 

het is beter om gedrag te benoemen en naast 

het pleegkind te staan. Laatst opperde een 

pleegmoeder om het kind eerst af te leiden 

en rustiger te maken met bijvoorbeeld mu-

ziek, en daarna te achterhalen waarom het 

schreeuwde. Zij sloot aan bij wat het pleeg-

kind nodig had.’ 

Opzet training

De training is voor (aspirant-) pleegouders: 

bestand of netwerk, van weekend, crisis tot 

langdurige pleegzorg. De training is vooral 

praktisch, onderbouwd met theorie, een 

vleugje humor en denkend vanuit mogelijkhe-

den. Jonge pleegouders doen mee, maar ook 

opa’s en oma’s met veel levenservaring. ‘Als 

trainer hoor ik wat er wordt gezegd, zie hoe 

daarop wordt gereageerd en leg verbanden. 

‘Benoem gedrag en sta 
naast het pleegkind’

De kracht van deze training is dat pleegouders 

van elkaar leren, we gebruiken alle vaardig-

heden die in de groep aanwezig zijn,’ vertelt  

Doreth enthousiast. 

Thema Elkaar versterken
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De William Schrikker Groep richt zich op 

kinderen met een (licht verstandelijke) be-

perking of chronische ziekte, maar ook op 

kinderen van ouders of broertjes en zusjes 

met een beperking. Doreth is lid van het 

screeningteam. Dit team screent pleeg-

gezinnen, brengt de doelgroepspecifieke 

risico’s in beeld, adviseert en biedt des-

kundigheidsbevordering aan (aspirant-) 

pleegouders. Ze bieden specialistische 

begeleiding op maat. Zie ook de oproep 

van de William Schrikker Pleegzorg in de 

rubriek “Pleegouders gezocht” op pagina 

22 en 23.

De WSP en Spirit willen meer samenwerken. In een pilot wisselen trainers ervaringen, expertises 

en werkvormen uit. Als pleegouders van Spirit zich meer moeten of willen toespitsen op LVB, 

kunnen zij ook deze training bij de WSP volgen. Heeft u hier behoefte aan? Mail dan naar 

secretariaatpleegzorg@wsg.nu.



18 Binding | april 2015 

Diverse BERICHTEN

In een ideale situatie groeit een kind op bij zijn 

natuurlijke ouders in een stabiele gezinssituatie. 

Als die er niet is bij familie, pleegouders, een ge-

zinshuis en als laatst wenselijke mogelijkheid een 

instelling. Kinderrechters behandelen dagelijks 

rechtszaken waar de leefomgeving van kinde-

ren centraal staat. Moet een kind onder toezicht 

worden gesteld? De voogdij van een pleegzor-

ginstelling overgaan naar een pleegouder? Is er 

sprake van een onhoudbare situatie tussen het 

kind en zijn of haar (pleeg)gezin? Willen de na-

tuurlijke ouders een andere omgangsregeling? 

Of wil de pleegzorginstelling dat een kind wordt 

overgeplaatst (naar een ander pleeggezin)? 

Dat naast de wet ook mensenkennis en ervaring 

belangrijk zijn weet Romke de Vries als geen  

ander. In zijn loopbaan moest hij keer op keer  

dilemma’s afwegen. Wat als de natuurlijke 

ouder de zorg weer kan overnemen maar het 

pleegkind voelt zich thuis bij pleegouders? 

Wanneer is een Eigen Kracht Conferentie zin-

vol? Wat kan de rechter doen als de door de 

Raad voor de Kinderbescherming of de pleeg-

zorginstelling gepresenteerde oplossing niet 

het beste lijkt te zijn voor het kind? Voor een 

weloverwogen besluit wordt gekeken naar alle 

factoren die van invloed zijn op het leven van 

een kind. De situatie op school, de capaciteiten 

en persoonlijke omstandigheden van de ouders, 

de mening van de pleegzorginstelling en van 

de kinderen zelf. Ook de stem van pleegouders 

die langer dan één jaar voor het kind zorgen, 

weegt mee. 

Sinds de Jeugdwet van 1 januari 2015 is de rol 

van pleegouders groter geworden. Ben je be-

nieuwd naar de nieuwe rol van pleegouders in 

rechtszaken? Hoe hun stem wordt meegewo-

gen? Wil je meer weten over de ervaringen van 

een kinderrechter en hoe deze tot een besluit 

komt? En welke informatie een rechter belang-

rijk vindt? Kom naar de Pleegouderavond; de 

uitnodiging volgt! De Pleegouderavond biedt bo-

vendien de gelegenheid om andere pleegouders 

te ontmoeten en met hen ervaringen uit te wis-

selen, daarvoor is de avond óók bedoeld. Kijk op 

het extranet van pleegouders voor de laatste in-

formatie over de Pleegouderavond. En mail voor 

vragen naar porspirit@gmail.com.

Tot ziens!

Pleegouderraad (POR) Spirit

Belang van het kind staat bij de kinderrechter voorop.

Echter, hoe wordt dat bepaald? En wat geeft de doorslag? Antwoord op die vragen heeft Romke de 
Vries als doorgewinterde kinderrechter jaar in jaar uit moeten geven.

Pleegouderraad
spirit.nl/pleegouderraadpor
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Diverse BERICHTEN

Op zondag 7 juni organiseert Spirit weer de pleegzorgdag voor 

alle pleegouders en hun (pleeg)kinderen. Bounz stelt daarvoor hun 

gebouw in Amsterdam weer de gehele dag ter beschikking! Het 

wordt een groot spektakel met veel trampolinespringen, sport, 

spel, creatieve activiteiten en natuurlijk komt er voor de kinderen 

ook weer een bijzondere bekende mystery guest. Noteer 7 juni 

alvast in uw agenda en die van uw (pleeg)kind(eren)! U ontvangt 

snel meer informatie over deze dag en hoe u zich kunt aanmelden.

Pleegzorgdag 2015: 
komt u ook?

Wat doet u deze zomer?
Vakantiepleeggezinnen en crisispleeggezinnen gezocht voor kinderen van 5 t/m 16 jaar!

Wie zorgt er dan voor mij? 

Marga Ganzevles en Rob de Blok, gezinshuisouders bij Spirit, hebben 

het boek Wie zorgt er dan voor mij? geschreven - over ‘een veilige 

toekomst voor kinderen in de jeugdzorg’. Ze beschrijven de impact 

van de jeugdzorg op kinderen in hun voormalige 

gezinshuis. Deze kinderen hadden vaak al op ver-

schillende plekken gewoond en waren langdurig 

in onzekerheid over hun toekomst. Het boek 

beschrijft ook kansen voor verbeteringen nu de 

Wet Kinderbescherming is vernieuwd. Het boek 

is te bestellen via swpbook.com/1833.

Voor de vakantieperiode - 4 juli t/m 16 augustus - zoekt Spirit 

vakantiepleeggezinnen die een of twee weken een kind op 

willen vangen om hem of haar een leuke tijd te bezorgen. En  

crisispleeggezinnen die minimaal vier weken een kind wil-

len opvangen. In de zomerperiode gaan veel pleeggezinnen 

zelf met vakantie. Een pleegkind mag uiteraard mee, zolang 

de vakantie maar in Nederland is.

Wilt u voor de vakantieperiode een pleegkind opvangen? 

Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen. 

Dat kan via het Servicepunt Pleegzorg en Verblijf: 

020 – 540 04 40, pleegzorg@spirit.nl. Na uw aanmelding 

nemen we eerst contact op met uw pleegzorgwerker.

Meer informatie? Neem contact op met het Servicepunt 

Pleegzorg en Verblijf en vraag naar Astrid Sjawalludin via  

020 – 540 04 40 of stuur een mail naar a.sjawalludin@spirit.nl. 



column

20 Binding | april 2015 

Dit jaar is alweer bijna vier maanden oud. Calvin is inmiddels een jaar 

en negen maanden bij ons, Abby alweer vier jaar en drie maanden. 

Vorige week hebben we de rapporten van beide jongens besproken. De 

drie juffen (Abby heeft twee juffen) vinden dat het goed gaat en de 

rapporten zien er ook zo uit. Ja, Calvin soms iets te secuur, en moet wat 

minder tegen zijn klasgenootjes kwebbelen, Abby is soms snel afgeleid. 

Met hun capaciteiten en karakters zit het helemaal goed. 

Het lijkt bijna vanzelf te gaan zo goed. En toch hebben beiden het een 

en ander moeten doorstaan. Van hot naar her of een moeilijke start. En 

dat is waar wij onze rol invullen: een fijne stabiele en veilige omgeving.

Eind vorig jaar hebben we een gesprek gehad met een medewerker van 

Jeugdbescherming Amsterdam over pleegoudervoogdij. Wij zijn geen 

voogd van Abby of Calvin. Vanwege verschillende redenen; daarover 

is in openheid een duidelijke keuze gemaakt waarbij de belangen van 

alle betrokkenen worden gerespecteerd. Tot vorig jaar was dit geen 

item. Het feit dat de voogdij bij de moeder of bij Jeugdbescherming 

Amsterdam ligt, past in een weloverwogen beleid waarin moeders en 

pleegouders zijn betrokken. 

Waar pleegouders in complexe situaties komen te zitten, ontvangen 

zij belangrijke ondersteuning in bijvoorbeeld de omgang met ouders. 

Die steun is voor ons onontbeerlijk. De kern is dat bij ons de jongens 

een stabiele relatie met hun moeders kunnen blijven houden en 

opbouwen. 

Dat is niet altijd makkelijk. Maar als het gemakkelijk was geweest, waren 

wij niet nodig. Ik kan mij niet voorstellen zelfstandig hiervoor op te 

draaien. Ik ben er niet voor opgeleid, en dit kun je ons dus niet vragen. 

Misschien best een aardig idee, een beroepsopleiding pleegouder, dat 

zou kostenbesparend zijn! Dan laat je vervolgens alleen gezinnen met 

een werkende ouder in aanmerking komen voor pleegouderschap. 

Wel even opletten wat er met het pleegouderbestand gebeurt: dat zal 

niet groeien, vrees ik. En dat is vervelend want er is nog steeds een 

tekort.

Morgen zitten Myrna en ik bij de Rechtbank voor een verlenging van de 

ondertoezichtstelling. We stonden niet op de lijst als belanghebbende. 

Ik heb dat laten aanpassen, en zit er dus morgen bij. Ik ben benieuwd 

waar dit allemaal toe leidt: voordat je het weet ben je ongewenst 

voogd!

Frank en Myrna zijn pleegouders van twee 
jongens: Abby en Calvin. Frank vertelt zijn 
ervaringen en belevenissen met, in en rondom 
hun pleeggezin.

Voogdij
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Ingrid is als crisispleegouder voor pubers heel 

wat gewend, maar ‘zo goedgemanierd als deze 

twee, zo had ik ze nog niet meegemaakt.’ Yin 

(16) en Ki (14) woonden in de zomer van 2014 

bij Ingrid, omdat hun moeder drie maanden in 

Hong Kong moest blijven om haar Nederlandse 

visum te verlengen. En ook al zijn zus en broer 

een stuk zelfstandiger dan de gemiddelde Ne-

derlandse puber, een zomer alleen in huis ging 

de mentor van school toch te ver.

En zo stonden de twee pubers op 19 juni met 

hun koffers op de galerij van de flat van Ingrid. 

Als Ingrid thuiskwam van haar werk als fami-

liebegeleider op de intensive care van de VU 

geurde de Chinese gerechten met tahoe haar 

al tegemoet. En Yin en Ki smulden van de Su-

rinaamse gerechten die Ingrid vaak maakte. Ki 

werd op slag verliefd op de hond van de buur-

man, en ging vaak met het dier eropuit.

Maar hoogzomer of niet, ‘gewoon lekker bin-

nen zitten’, dat was wat ze eigenlijk het liefst 

deden. Avonturen- en horrorboeken lezen, 

dinosaurussen en draken tekenen, robots 

bouwen, maar vooral ook met ‘je hand onder 

je kin een half uur voor je uit staren’. Iets wat 

in Hong Kong dus écht niet kan. Yin: ‘Daar 

heb je geen vrije tijd. Je gaat naar school – 

waar je niet mag praten en geen grapjes mag 

maken – en als je thuis bent heb je huiswerk 

tot je naar bed gaat.’ School is hier dus een 

lachertje voor de twee pubers, die nu op de 

Internationale School zitten om Nederlands 

te leren. Ki: ‘In Hong Kong draagt trouwens 

iedereen een bril. Omdat ze allemaal hard 

werken en tot ’s avonds laat achter hun com-

puterschermen zitten. En iedereen is altijd 

maar moe. Het zou beter zijn als ze wat meer 

vakantie hadden.’

Maar er zijn ook dingen die ze missen. Yin: 

‘Op Facebook zie ik foto’s van vriendinnen in 

hippe restaurants. Die heb je in Amstelveen 

niet.’ En Ki vindt dat Nederland hopeloos ach-

terloopt met de nieuwste games. Nee, daar-

voor moet je echt in Hong Kong zijn. 

‘Deze kinderen zijn niet gewend om te spe-

len!’ roept Ingrid. Voor de nodige beweging 

stuurde ze de twee timide pubers naar kick-

boksles: drie keer per week fietsten ze op een 

leenfiets van iemand uit de flat richting de 

boksring. Daar word je strak van: ‘Ik was echt 

een beetje te dik. Maar nu ben ik helemaal 

gespierd!’ zegt Ki trots. Nu Yin en Ki weer in 

Amstelveen bij hun moeder wonen, appen en 

bellen ze vaak met Ingrid. Vandaag blijven ze 

lekker eten. Ingrid maakt Surinaamse okersoep 

met cassave, hun lievelingseten. Maar eerst nog 

even op de foto. Ki: ‘Het lukt mij echt niet om 

op commando te lachen!’ Liever hoort hij van 

de fotograaf hoe in vredesnaam die enorme 

flitsparaplu werkt. ‘It’s magic!’ Ingrid: ‘Ik wil 

ons niet op de foto als drie losse mensen hoor! 

Want we horen echt bij elkaar!’

Tot slot nog een oproep: bij gebrek aan een 

piano thuis, speelt Yin wekelijks op de piano 

in de hal van Amsterdam Centraal. Ze zoekt 

nog een studio waar ze piano kan spelen...  

Iemand?
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Het pleeggezin van…
Yin en Ki 

‘Een half uur 
voor je uit staren’

v.l.n.r.: Ki, Ingrid en Yin zitten ‘gewoon lekker binnen’
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Marc en Henry (11)
…zijn intelligente en vrolijke tweelingbroer-

tjes. Ze trekken veel met elkaar op en zijn 

erg gehecht aan elkaar. Ze zoeken grenzen 

op of blijven hangen in rebelse grapjes, maar 

houden zich ook aan regels en luisteren naar 

volwassenen. De broers hebben geen contact 

met hun vader. Hun moeder kan niet voor ze 

zorgen, maar is erg betrokken bij haar kinde-

ren. De jongens vinden het leuk om met haar 

op pad te gaan. Marc en Henry verblijven op 

een crisisgroep van Spirit. Voor deze tweeling 

zoeken we een pleeggezin waar ze voorlopig 

een jaar kunnen wonen. Het pleeggezin moet 

consequent zijn en duidelijke regels kunnen 

stellen. Hun moeder blijft contact houden met 

haar zoons, maar niet als opvoeder.

Sylvester (5)
…vraagt veel aandacht, maar kan ook goed 

alleen spelen. Hij is een grappenmaker en wil 

graag fietsen (met zijwieltjes) en zwemmen. 

Sylvester en zijn zussen hebben een onrus-

tige jeugd gehad. Ze zijn getuige geweest van 

geweld. Ouders zijn gescheiden. Ze hebben 

met hun moeder op verschillende plekken ge-

woond. Sylvester kan seksueel grensoverschrij-

dend gedrag vertonen. Hij woont nu bij een 

crisispleegmoeder. Hij heeft soms contact met 

zijn moeder en ziet dan ook zijn (half)zussen of 

andere familieleden. Voor Sylvester zoeken we 

met spoed een pleeggezin dat hem voorlopig - 

maar met kans op langere tijd - wil opvangen. 

Bij voorkeur een pleeggezin met twee volwas-

senen, zonder kinderen. Het gezin moet een 

duidelijke structuur kunnen bieden en bereid 

zijn het MTFC-P programma van de Bascule te 

volgen.

Tyrese (7)
…is leergierig en vooral de één op één con-

tacten brengen hem tot rust. Hij speelt graag 

op zijn IPad. Tyrese heeft nooit geleerd echt 

te spelen, bijvoorbeeld met speelgoed. Hij 

vindt veel dingen leuk. Tyrese eet goed en 

slaapt meteen zodra hij op bed ligt. Hij heeft 

een ontwikkelingsachterstand en spreekt ge-

brekkig Nederlands - hij is van Nigeriaanse 

afkomst - maar de afgelopen tijd heeft hij 

al behoorlijk bijgeleerd. Tyrese vraagt veel 

aandacht, hij heeft weinig zelfvertrouwen. 

Momenteel zijn ze in twee verschillende cri-

sisgezinnen opgevangen. Tyrese ziet zijn 

moeder en broertje wekelijks een uur onder 

begeleiding. Ze heeft dan amper aandacht 

voor hem. Voor Tyrese zoeken we met spoed 

een pleeggezin dat hem langdurig wil opvan-

gen. Een gezin zonder kinderen of met één 

kind dat een paar jaar ouder is. Tyrese volgt 

het MTFC-P programma bij de Bascule. Het 

pleeggezin moet duidelijke structuur kunnen 

bieden, consequent zijn en bestand tegen zijn 

woede-uitbarstingen. 

Aimen (12)
…is een sociaal, betrokken, zorgzaam, maar 

ook pittig meisje. Ze vindt het leuk om te 

turnen en lekker bezig te zijn. Ze houdt van 

dieren. Aimen lijkt zelfverzekerd, maar is 

wantrouwend naar anderen. Vooral leeftijd-

genootjes ziet ze als concurrentie, voor kleine 

kinderen is ze juist lief. Ze bepaalt veel zelf 

en heeft moeite met regels te accepteren. 

Aimen is het vijfde kind en heeft een Sierra 

Leone-achtergrond. Ze is verwaarloosd en 

mishandeld. Haar ouders zijn gescheiden. Ze 

is meerdere keren uithuis geplaatst en weer 

terug. Met moeder gaat het nu beter; sinds 

de zomer woont Aimen weer bij haar. Voor 

Aimen zoeken we pleegouders die veel on-

dernemen en geduldig kunnen zijn. Om de 

thuissituatie te ondersteunen zoeken we een 

pleeggezin waar zij af en toe een weekend 

kan verblijven. 

Pleegouders
     gezocht

Voor diverse kinderen zoekt Spirit een pleeggezin voor tijdelijke of langdurige opvang. 
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Voor meer informatie over deze kinderen kunt u bellen met het Servicepunt 

Pleegzorg en Verblijf: 020 - 540 04 40. Kijk voor een uitgebreide omschrijving 

op pleegouders.spirit.nl. Inlogproblemen? Mail dan naar pleegzorg@spirit.nl.

Derian (3)
…en zijn moeder hebben samengewoond tot 

zij aangaf dat ze de opvoeding niet aankan. In 

overleg is Derian bij zijn oma en opa geplaatst. 

Oma is ernstig ziek en heeft niet lang meer 

te leven. Opa heeft ook gezondheidsproble-

men en kan de zorg niet alleen aan. Derian 

is meestal vrolijk en kan zichzelf goed verma-

ken. Hij is een lief en gemoedelijk jongetje en 

voegt zich naar wat van hem wordt gevraagd. 

Hij kan zeer aanhankelijk zijn en praat in zijn 

‘eigen taaltje’ met je. Hij lijkt een ontwikke-

lingsachterstand te hebben; er zijn zorgen 

over zijn gedrag en zijn hechting. We zoeken 

met spoed een pleeggezin waar Derian kan 

opgroeien tot hij volwassen is. Het pleeggezin 

moet rekening houden met een periode van 

observatie en diagnostiek, en bereid zijn een 

extra opvoedprogramma te volgen. Indien het 

niet meer haalbaar is om de plaatsing vrijwillig 

te laten verlopen, zal Jeugdbescherming een 

juridische maatregel aanvragen.

Joshua (6)
…is een aandoenlijk en lief jochie dat grapjes 

maakt. Hij is nieuwsgierig en wil graag helpen. 

Hij geniet van samen koekjes bakken, fietsen 

en spelletjes spelen. Hij zit op zwemles. Joshua 

kan heel vrolijk zijn, maar heeft ook veel mee-

gemaakt. Zijn moeder is in 2013 overleden. Jos-

hua volgt speciaal basisonderwijs. Hij heeft een 

ontwikkelingsachterstand, maar door behande-

ling gaat hij vooruit en groeit hij in zijn vaardig-

heden. Hij woont momenteel in een MTFC-P 

pleeggezin. Voor Joshua zoeken we een stevig 

en actief pleeggezin waar regels, structuur en 

routine duidelijk zijn en waar hij voor langere tijd 

kan wonen. In het gezin zijn bij voorkeur oudere 

kinderen aanwezig. Joshua zal regelmatig con-

tact hebben met zijn broer en vader. Vooral ge-

zinnen met een antroposofische opvoedingsstijl 

worden van harte uitgenodigd om te reageren. 
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Abdul (9 maanden)
…woont met zijn moeder in een moeder- en kindhuis in Amsterdam. Moeder heeft een ver-

standelijke beperking en is jong. Abdul is met 29 weken geboren. Hij ontwikkelt zich goed, 

staat onder controle van een kinderarts en krijgt fysiotherapie. Abdul wordt onrustig van 

geluiden; hij lijkt daar gevoelig voor te zijn. Moeder heeft geen netwerk waar ze een beroep 

op kan doen. Ze is dol op haar zoontje en wil niets liever dan voor hem zorgen. Maar ze 

vindt de zorg ook zwaar. Met vader is een omgangsregeling. Om moeder 

te ontlasten zoeken we een ‘aanleungezin’: een deeltijdpleeggezin dat 

zich flexibel weet op te stellen, respectvol met ouders kan omgaan en 

Abdul een veilig en liefdevolle plek kan bieden zolang dat nodig is.

Spirit en William Schrikker Pleegzorg gaan samen pleeggezinnen werven. 

Onderstaande oproep van Abdul is daarvan een voorbeeld. De William 

Schrikker Groep is een instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, 

pleegzorg en gezinshuizen. Ze bieden bescherming aan kinderen met een 

beperking, of van wie de ouders een beperking hebben. Als kinderen niet 

meer thuis kunnen wonen is een pleeggezin vaak de beste optie. Dit geldt 

ook voor kinderen met een beperking.

Er is een groot tekort aan pleegouders. Overweegt u een bijplaatsing, of kent u iemand 

met interesse in het pleegouderschap? Neemt dan contact op met het Servicepunt 

Pleegzorg en Verblijf via 020 - 540 04 40 of servicepuntconsulenten@spirit.nl.

Heeft u extra ruimte 
in uw hart en huis?



Als een echte judoka kijkt Valentino (7) van 

boven de trap naar beneden. Op zijn slaapkamer 

poseert hij als een volleerd model en laat hij 

zonder morren verschillende worpen zien: ‘Je 

moet vooral heel veel dingen onthouden en 

voordoen voor de leraar. Dat laat je dan met het 

examen ook allemaal aan de ouders zien. Voor 

de groene slip heb ik wel een jaar geoefend en 

als ik goed mijn best doe ga ik door naar blauw 

en als ik dan nog extra mijn best doe haal ik de 

gele band.’ 

Bij judo moet je heel erg goed luisteren en op 

tijd komen: ‘Als je vijf seconden te laat komt 

moet je vijf keer opdrukken, als je tien seconden 

te laat komt moet je tien keer opdrukken en als 

je drie keer brutaal bent mag je die dag niet 

meer meedoen. De heupworp vind ik het leukst 

want dan kan je de ander helemaal over je heen 

gooien. En ik vind geen een worp moeilijk.’

Valentino is ook gek op zijn knuffeldieren, 

hij heeft er heel wat: ‘Leeuwen zijn mijn 

lievelingsdieren, maar nu is eigenlijk mijn 

babyjaguar favoriet.’ Hij rent naar beneden en 

haalt de knuffel tevoorschijn. Met zijn stoere 

judopak nog aan houdt hij zijn babyjaguar in 

zijn armen: ‘Deze heb ik vroeger van mijn eigen 

spaargeld gekocht. Ik heb hem al heel lang, ik 

denk wel 50 jaar!’

In deze rubriek vertellen 

pleegkinderen iets leuks over 

zichzelf. U kunt uw pleegkind 

aanmelden bij de redactie via 

communicatie@spirit.nl.

‘Ik vind geen een 
worp moeilijk!’ 

Dit ben ik
Fotografie: Mike Bink, tekst: Maaike Maas


