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Voorwoord 

Afgelopen jaar was mijn eerste jaar als bestuurder van Enver en had ik het voorrecht om 

bij verschillende pleeggezinnen op bezoek te gaan. Het was ontzettend leerzaam en 

waardevol om een kijkje in de keuken van deze gezinnen te mogen nemen. Pleegouders 

vertelden mij over de ontwikkeling van de kinderen en over de toegevoegde waarde van 

het pleeggezin zijn. Maar ook over hoe zwaar het soms was.   

 

Ik ben u als pleegouder dankbaar om wat u betekent in het leven van uw 

pleegkind(eren). En samen met u zijn er meer dan 1100 pleegouders die een kind 

opvangen in hun gezin onder begeleiding van Enver. Het is belangrijk dat we u en andere 

pleeggezinnen zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom ben ik ook trots op het cijfer dat 

pleegouders gemiddeld geven voor de ondersteuning door hun pleegzorgbegeleider: een 

mooie 8. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk steeds blijven leren hoe het nog beter 

kan. Verbeterpunten die uit dit onderzoek komen, zijn bijvoorbeeld de wisselingen van 

pleegzorgbegeleiders en de nazorg als een kind uit een pleeggezin vertrekt.  

 

Samen met alle collega’s van Enver Pleegzorg én de Pleegouderraad zullen we met de 

verbeterpunten uit dit onderzoek aan de slag gaan en u via de nieuwsbrief op de hoogte 

houden van de voortgang. Heeft u wensen voor de begeleiding in uw specifieke situatie? 

Ga er gerust het gesprek over aan met uw pleegzorgbegeleider. Heeft u een zorg die u 

niet met hem of haar kunt bespreken? U kunt sinds kort ook terecht bij onze 

vertrouwenspersoon voor pleegouders: Margreet Isendoorn 

(margreetisendoorn@enver.nl).  

 

Tot slot wil ik u hartelijk danken voor het deelnemen aan het onderzoek, maar vooral 

voor uw liefde en zorg voor het kind dat bij u woont!  

 

Hartelijke groet, 

 

Esther Reinhard  

Bestuurder Enver 

 

P.S.: vindt u het leuk om mee te denken over de pleegzorg? De Pleegouderraad heeft 

plek voor nieuwe leden! Meer weten? Neem gerust contact op via por.enver@gmail.com  

  

mailto:margreetisendoorn@enver.nl
mailto:por.enver@gmail.com
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Pleegoudertevredenheid 

Voor een goede en passende begeleiding aan het pleeggezin en het pleegkind is het 

belangrijk te weten hoe tevreden iedereen is over de geboden begeleiding. De 

pleegzorgbegeleider zal dit regelmatig nagaan in de gezinnen. Eens in de drie jaar vraagt 

Enver pleegzorg aan de pleegouders in welke mate zij tevreden zijn over de geboden 

begeleiding. Daarin zijn wij meer op zoek naar de grote lijnen in de tevredenheid, en niet 

zozeer naar een individuele casus.  

Deze vragenlijst is in mei 2021 verstuurd en vraagt naar de tevredenheid over de 

begeleiding door Enver. Om dit verslag leesbaar te houden, zijn niet alle tabellen in de 

tekst opgenomen, maar bijna allemaal wel in de bijlage. Open vragen zijn niet als tabel 

opgenomen. De antwoorden worden uiteraard wel gebruikt in de gesprekken over de 

pleegoudertevredenheid.  

Er is aan 1136 gezinnen gevraagd om mee te doen aan het 

Pleegoudertevredenheidsonderzoek. Er zijn 254 (gedeeltelijk) ingevulde lijsten 

ingezonden. Drie jaar terug waren dit er 387. Het aantal ingevulde lijsten komt neer op 

een respons van 22%. Er zijn 234 lijsten digitaal ingevuld en 20 op papier.  

De open vragen, waarin pleegouders meer informatie kwijt konden, zijn gebruikt om 

gegeven antwoorden beter te kunnen begrijpen en kunnen verder worden gebruikt als 

gesprekspunten in de teams en met de POR. In deze tekst zijn uiteraard niet alle 

antwoorden opgenomen, wel een aantal opvallende of veel voorkomende opmerkingen, 

ervaringen en vragen.   

 

Gezinssamenstelling en type pleegzorg 

De 254 gezinnen geven informatie over 394 pleegkinderen: 34 hiervan zijn jonger dan 4 

jaar, 192 zijn tussen 4 en 12 jaar oud en 166 zijn ouder dan 12 jaar. Van deze laatste 

groep zijn er 47 18+. Van twee pleegkinderen is geen leeftijd opgegeven.  

De gezinnen bestaan vooral uit twee pleegouders: namelijk 186 van 245 gezinnen. Een 

kwart (59) is een éénoudergezin. Acht respondenten hebben deze vraag niet 

beantwoord.  

Het aantal netwerk- en bestandsgezinnen is vrijwel gelijk verdeeld. Hetzelfde geldt voor 

crisispleegzorg of vakantie/weekendpleegzorg, 15 respondenten bieden meerdere 

vormen van pleegzorg.  

 

Soort Pleegzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij netwerkgezinnen is er al een relatie met het pleegkind. Van de 101 kinderen waar de 

relatie is ingevuld is er bij 58 kinderen sprake van grootouder – kleinkind en 17 maal van 

een oom/tante – neef/nicht relatie. Kinderen zijn ook bekend vanuit de vrienden- of 

kennissenkring, of uit het netwerk.  

Netwerk 93 

Bestand 97 

Crisis 26 

Deeltijd 23 

Combinatie 15 

Eindtotaal 254 
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Voorbereiding op plaatsing 

Een plaatsing van een pleegkind is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel het kind zelf 

als voor de rest van het gezin. Hoe welkom een kind ook is, het vraagt aanpassing van 

ieder gezinslid. Een goede voorbereiding hierop is belangrijk voor het slagen van de 

plaatsing.  

 

Matching 

153 gezinnen (84%) zijn tevreden over de matching: 131 zijn geheel tevreden, 22 

gedeeltelijk. 10 gezinnen zijn deels ontevreden over de matching en 11 gezinnen zijn 

geheel ontevreden over de matching. 153 gezinnen vinden dat er voldoende rekening is 

gehouden met het kind, 20 gezinnen vinden dat dat onvoldoende is gebeurd. 

Vergelijkbare aantallen vinden we bij de vraag of er voldoende rekening is gehouden met 

de mogelijkheden van het gezin.  

 

Voorbereiding 

Van 232 gezinnen hebben wij informatie ontvangen over deze voorbereiding, hoewel 49 

gezinnen aangeven dat de vraag op hen niet van toepassing is. Het grootste deel hiervan 

(38) betreft netwerkgezinnen. Hierbij is er minder mogelijkheid tot een goede matching 

vooraf. Een beperkt aantal (28) pleegouders is geheel of gedeeltelijk ontevreden over de 

voorlichting en voorbereiding voorafgaand aan de komst van het pleegkind. De grootste 

groep (155; 85%) is tevreden, van 71 respondenten was dit niet van toepassing of is 

geen antwoord bekend. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,5.   

 

Welk cijfer geeft u in het algemeen voor de voorlichting en voorbereiding? 

 
 

 

Indien gewenst: toelichting op één van de vragen met betrekking tot de voorbereiding van de komst 

van uw pleegkind(eren): 

De ervaringen en meningen zijn divers, soms staan ze zelfs tegenover elkaar. Niet iedere 

pleegouder heeft immers behoefte aan dezelfde informatie of ondersteuning. Zo zijn er 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
an

ta
l

Rapportcijfer



 

Pleegoudertevredenheid 2021  5 

pleegouders die de training onnodig vonden of te weinig inhoud bevatte. Sommigen 

stelden de achtergrondinformatie over bijvoorbeeld problematiek erg op prijs, terwijl 

anderen vonden dat iedere situatie anders is en veel informatie achteraf niet van 

toepassing bleek. In de voorbereiding zou er meer aandacht moeten zijn voor 

'verbinding', bijvoorbeeld met het biologische netwerk, en voor de consequenties die het 

pleegouderschap heeft voor de eigen privésituatie. Het contact met mede aspirant-

pleegouders werd gewaardeerd.  

 

Na plaatsing 

Dossier 

Iedere pleegouder en pleegkind heeft recht op goede en passende begeleiding. Dit wordt 

vastgelegd in het pleegouderbegeleidingsplan en het hulpverleningsplan voor het 

pleegkind. Het is vanzelfsprekend dat zij betrokken zijn bij het opstellen hiervan. Hoewel 

het overgrote deel tevreden is over de invloed op de inhoud van het plan is het 

opvallend, dat een deel (37 respondenten, 16%) zegt geen invloed op de inhoud te 

hebben gehad, of vindt dat het niet aansluit bij de gezinssituatie (13%). Een klein deel 

geeft aan dat deze vraag 'niet van toepassing' is, hoewel er voor elk pleeggezin een 

pleegouderbegeleidingsplan behoort te zijn. Daarbij geven 75 respondenten (30%) aan 

geen inzage in het pleegouderdossier te hebben en weten 62 pleegouders (25%) niet wat 

er na een gesprek met de pleegzorgbegeleider in het dossier wordt vastgelegd.  

Vergelijkbare aantallen zien we bij de betrokkenheid bij het opstellen van het 

hulpverleningsplan voor het pleegkind.  

Het rapportcijfer is gemiddeld een 7,4, maar er is op dit punt dus nog verbetering 

mogelijk.  

 

Welk cijfer geeft u in het algemeen voor het maken van de plannen en uw betrokkenheid 

daarbij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
an

ta
l

Rapportcijfer



 

Pleegoudertevredenheid 2021  6 

Indien gewenst: toelichting op één van de vragen met betrekking tot het maken van de 

plannen: 

De opmerkingen lopen uiteen van heel goed betrokken bij het begeleidingsplan tot 'nog 

nooit van gehoord'. Soms kennen pleegouders het plan wel, maar wordt het niet expliciet 

besproken.  

 

Verhuizing pleegkind 

Pleeggezinnen zijn een ander thuis voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen 

wonen. Zo kunnen zij zich toch in een veilige gezinssituatie ontwikkelen. Maar als het 

mogelijk is plaatsen wij een kind zo snel mogelijk weer terug in het ‘eigen’ gezin. Bij de 

respondenten is dit 56 keer gebeurd. In 32 terugplaatsingen is er voldoende begeleiding 

ervaren, en 21 keer werd deze als onvoldoende beoordeeld. Dit behoeft duidelijk 

verbetering.  

Er zijn ook kinderen vertrokken uit het pleeggezin, maar niet naar het eigen gezin. Dit 

betreft 43 kinderen, waarbij de begeleiding 35 keer naar tevredenheid was.  

 

De tevredenheid over de nazorg is niet heel hoog: van de 68 respondenten die de vraag 

hierover hebben beantwoord, waren er 40 (59%) tevreden. Het gemiddeld rapportcijfer 

is een 6,5. Van 28 respondenten kregen we een 5 of lager.  

 

Welk cijfer geeft u in het algemeen voor de begeleiding en nazorg bij het vertrek van een 

pleegkind uit uw gezin?  
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Indien gewenst: toelichting op één van de vragen over de begeleiding bij het vertrek van 

uw pleegkind(eren) uit uw gezin: 

Veel opmerkingen gaan over het feit dat er geen/onvoldoende nazorg of informatie was 

na het vertrek. Slechte communicatie of te weinig aandacht voor de emotionele aspecten 

van een afscheid. Voor één van de respondenten was de wijze van vertrek zelfs reden 

om te stoppen met pleegzorg. Er worden in de toelichting ook positieve dingen genoemd, 

met name over de begeleiding door de pleegzorgbegeleider. 

 

Bijzondere situaties 

Er heeft bij de respondenten 68 keer een voogdij overdracht plaatsgevonden. Het 

grootste deel hiervan (54; 79%) is geheel of gedeeltelijk naar tevredenheid verlopen. 17 

gezinnen waren hier echter ontevreden over (er zijn 3 mensen die wel hun mening 

hebben gegeven, maar geen voogdij overdracht hebben meegemaakt).  

Een bijplaatsing in het gezin is bij 45 respondenten voorgekomen. Hiervan is dit 36 keer 

naar tevredenheid verlopen. In één geval werd de matching van de bijplaatsing als 

geheel onvoldoende ervaren.  

Bijna de helft (123; 48%) van het aantal respondenten heeft in de afgelopen drie jaar 

een andere pleegzorgbegeleider gekregen. Sommige pleeggezinnen meerdere malen. In 

het algemeen (100; 81%) werd goed uitgelegd waarom deze wisseling plaatsvond en is 

de overdracht goed verlopen (94; 76%).  

Hoe vaak van pleegzorgbegeleider gewisseld? 

1 49 

2 32 

3 20 

4 7 

5 3 

Meer dan 5 1 

NVT of aantal onbekend 142 

totaal 254 

 

 

Ondersteuning pleegzorgbegeleider 

De tevredenheid over de ondersteuning die de pleegzorgbegeleider biedt is hoog. Zo 

geven 225 (90%) respondenten aan tevreden te zijn over de bruikbare tips en adviezen 

en zijn er 207 (87%) tevreden over de uitleg over problematiek van het pleegkind. Van 

de respondenten die worden ondersteund in de contacten met de biologische ouders zijn 

er 174 (84%) tevreden over de begeleiding hierin.  

De antwoorden 'niet van toepassing' en onbekend zijn niet meegenomen in de 

percentages.  
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Welk cijfer geeft u in het algemeen voor de ondersteuning door uw pleegzorgbegeleider? 

 

Het gemiddelde rapportcijfer is een 8.  

 

 

Indien gewenst: toelichting op één van de vragen met betrekking tot bijzondere situaties. 

Bij de toelichting op de gegeven antwoorden benoemen pleegouders vooral dat een 

wisseling van pleegzorgbegeleider vervelend is, zeker als je er tevreden over was. Soms 

was daarbij ook de overdracht onvoldoende of duurde het lang voordat er een vervanger 

was.  

 

De aandacht die de pleegzorgbegeleider heeft voor kind en gezin wordt als ruim 

voldoende gezien, de tevredenheid ligt rond de 90%. De tevredenheid over de aandacht 

voor het pleegkind is 92%, aandacht voor de gezinssituatie 90%, aandacht voor de 

biologische kinderen in het gezin 87%. Over de aandacht voor wat het betekent om te 

zorgen voor het kind van een bekende is 88% tevreden. Deze vraag was alleen bedoeld 

voor netwerkgezinnen, hij is echter beantwoord door 115 respondenten, terwijl er bij de 

eerdere vraag naar de pleegzorgvorm 93 netwerkrespondenten bleken te zijn. 

 

De pleegzorgbegeleider pakt problemen tijdig op (90% tevreden), is op de hoogte van de 

mogelijkheden voor specifieke hulp en ondersteuning (90%) en schakelt tijdig extra hulp 

of ondersteuning in (85%). Over de deskundigheid van de pleegzorgbegeleider is 91% 

tevreden; 12 respondenten (5%) zijn wat ontevreden hierover en 10 respondenten (4%) 

zijn geheel ontevreden.  

 

Vergelijkbare mate van tevredenheid is er over het contact: 93% vindt dat het contact 

prettig verloopt, de begeleider afspraken nakomt (92%), goed te bereiken is (92%), dat 

alles bespreekbaar is (94%) en dat de begeleider de pleegouder serieus neemt (93%). 

De thema's Veiligheid en Intimiteit zijn belangrijke onderwerpen in de begeleiding, 

daarom is er specifiek naar gevraagd; deze onderwerpen zijn naar tevredenheid van de 

pleegouders besproken (resp. 92 en 90%). 
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In de open vraag werd benoemd dat in de begeleiding veel/alles besproken wordt, dus 

ook deze onderwerpen. Anderen geven aan dat het nooit ter sprake is gekomen. Enkele 

respondenten vragen zich af waarom dit belangrijke(re) onderwerpen zouden zijn. 

 

Algemeen rapportcijfer voor de pleegzorgbegeleider 

 

Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,4.  

 

Indien gewenst: toelichting op één van de vragen met betrekking tot de tevredenheid 

over de ondersteuning door de pleegzorgbegeleider. 

De meeste opmerkingen zijn positief, zoals je ook uit de rapportcijfers verwacht. Veel 

pleegzorgbegeleiders staan altijd klaar, denken mee, doen wat ze beloven enz. Er zijn 

ook minder goede ervaringen: geen of veel te weinig contact met de 

pleegzorgbegeleider, onvoldoende overleg of betrokkenheid, niet doortastend genoeg.  

 

Enver 

Behalve direct contact met de pleegzorgbegeleider hebben pleegouders ook te maken 

met Enver als organisatie. Daar zijn dus ook vragen over gesteld. De bereikbaarheid 

blijkt in orde (92% is (deels) tevreden) en de meeste mensen weten de website te 

vinden (92%).  

Het kunnen bereiken van de bereikbaarheidsdienst van het CIT (CrisisInterventieTeam) 

geeft iets meer problemen hoewel 83% tevreden is. 15 respondenten (11%) geven aan 

hier geheel ontevreden over te zijn. Een bereikbaarheidsdienst bel je alleen in grote 

nood, dus dat moet soepel verlopen.  

Vervanging van de pleegzorgbegeleider wordt door 27 pleegouders (17%) als 

onvoldoende ervaren. Het is goed om verder te onderzoeken of dit tot problemen heeft 

geleid voor gezin en/of pleegkind.  

Bijna een kwart (23%) neemt geen deel aan door Enver georganiseerde cursussen en 

trainingen. Het is interessant om te onderzoeken wat de reden hiervan is: zijn mensen 

niet op de hoogte van deze trainingen, spreken de onderwerpen niet aan, passen de data 

/ tijdstippen niet bij het gezin of is er geen behoefte aan? 
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Een klein deel (17%), maar wel te groot, voelt zich onvoldoende geïnformeerd over 

rechten en plichten als pleegouder. Ook zorgelijk is dat 75 respondenten (31%) zegt niet 

te weten met wie Enver informatie over hen deelt.  

 

De pleegzorgbegeleider verstrekt informatie over een groot aantal zaken. Toch blijkt de 

informatievoorziening op deze punten beter te kunnen. Het is goed om te onderzoeken of 

deze informatie niet verstrekt wordt, of op een verkeerde manier, of dat de inhoud van 

de informatie niet aansluit bij wat er nodig is.  

 

Ik heb voldoende informatie gekregen van mijn pleegzorgbegeleider over:  

 Ja Nee 

Pleegouderraad (POR) 140 107 

Pleegzorgsite www.enver-pleegzorg.nl 179 58 

Vertrouwenspersoon van het AKJ 95 144 

Vergoedingen 197 48 

Privacy en inzagerecht 128 111 

Klachtenregeling 120 126 

 

Enver 

Afsluitend zijn er open vragen gesteld over Enver Pleegzorg. De antwoorden worden, net 

als bij de andere open vragen, gebruikt in de discussies over dit tevredenheidsonderzoek. 

De vraag over de wens om te wisselen van pleegzorgbegeleider is niet opgenomen in dit 

verslag. De reacties zijn doorgegeven aan de manager pleegzorg.  

 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over de Pleegzorg van Enver?  

Het gemiddelde rapportcijfer is 7,8 

 

 

Hoe kan Enver volgens u de begeleiding aan pleegouders verbeteren? 

Een kleinere caseload voor pleegzorgbegeleiders en minder, liefst geen, wisselingen. 

Continuïteit is belangrijk, dus snel deskundige vervanging regelen. Geen wachtlijsten, 

geen bureaucratie.  

Betere informatievoorziening: bijvoorbeeld een (online) informatiemap, meer 

trainingsmogelijkheden, ook buiten Enver om. 
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Waar bent u tevreden over; wat moet Enver behouden voor pleegzorg/pleegouders? 

Voornamelijk moeten de pleegzorgbegeleiders behouden blijven blijkt uit de reacties.  

 

Welke specifieke activiteiten en/of trainingen zou u nog graag georganiseerd willen zien 

door de pleegzorg van Enver? 

Trainingen over problematieken. Genoemd worden vooral trauma, hechting, ADHD, 

autisme. 

Informatie over de omgang met de biologische familie, de rol van grootouders, 

verzorgingstips (bijv. huidverzorging, krulhaar) 

Als gewenste activiteit wordt het contact met andere pleegouders genoemd, bijvoorbeeld 

koffie-ochtenden.  
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Tot slot… 

In dit verslag zijn de meningen en ervaringen van een deel van de pleegouders 

teruggebracht tot cijfers en percentages. Die krijgen pas echt betekenis in het gesprek er 

over. Daarin kunnen dan ook de antwoorden op de open vragen meegenomen worden, 

want die komen in dit verslag beperkt aan bod. Die zijn namelijk lastig te vatten in 

tellingen, maar zijn heel bruikbaar in gesprekken over de tevredenheid.  

 

In het algemeen mogen we tevreden zijn over de uitkomsten. Onze pleegouders, het 

deel dat de vragenlijst ingevuld heeft, zijn overwegend positief. Natuurlijk is iedere 

ontevreden pleegouder er een te veel, dus we moeten goed met elkaar kijken hoe we 

kunnen verbeteren.  

 

Allereerst over het onderzoek zelf; de respons is vrij laag. De uitkomsten worden 

betrouwbaarder als heel veel pleegouders de lijst invullen. We moeten goed kijken wat 

de reden voor veel pleegouders is geweest om de lijst niet in te vullen. Was de lijst te 

lang, sloten de vragen niet goed aan bij de praktijk of leeft het onderwerp gewoonweg 

niet?  

 

Een ander onderwerp waar verbetering nodig is, is de betrokkenheid van pleegouders bij 

het pleegouderbegeleidingsplan en het hulpverleningsplan. Dit is zo'n essentieel 

onderdeel van de begeleiding dat we hier eigenlijk een hoge score mogen verwachten.  

 

Ook de nazorg is voor verbetering vatbaar. Op het moment dat een kind een pleeggezin 

verlaat, kan dit ingrijpend zijn voor het pleeggezin. We vinden het belangrijk om een 

pleeggezin ook dan nog te steunen. Nu vinden nog te veel pleegouders dat dit bij hen 

onvoldoende was.   

 

Een ander verbeterpunt is het aantal wisselingen van pleegzorgbegeleider. Hoewel dit, 

zeker bij langdurige plaatsingen, nauwelijks geheel te voorkomen is, is het voor de 

continuïteit van de begeleiding van belang dat wisselingen tot een minimum worden 

beperkt. En als een wisseling echt onontkoombaar blijkt, moet de informatievoorziening 

en overdracht goed zijn.  

 

Ook de algemene informatievoorziening kan beter, bijvoorbeeld over het klachtenbeleid, 

het AKJ en over de Pleegouderraad (POR).  

 

Trots mogen we zijn op onze pleegzorgbegeleiders; de tevredenheid over zowel houding 

als deskundigheid is hoog. En nog trotser zijn wij op onze pleegouders die het verschil 

maken voor 'onze' pleegkinderen die een veilig (tijdelijk) thuis nodig hebben. De waarde 

van deze gezinnen is enorm. Dank aan alle pleegouders die de moeite hebben genomen 

om de vragenlijst in te vullen. Dit helpt ons, om samen met jullie, de hulp aan 

(pleeg)kinderen te verbeteren.  
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De volgende tabellen horen bij het verslag van het driejaarlijkse tevredenheidsonderzoek 

bij pleegouders. In het verslag zelf zijn zo weinig mogelijk tabellen opgenomen om het 

leesbaar te houden. Voor geïnteresseerden zijn de tabellen opgenomen in deze bijlage. 

De tabellen zijn zonder tekst of toelichting.  

De antwoorden op de open vragen zijn hier niet in opgenomen. Deze gegevens zijn 

uiteraard wel beschikbaar en worden gebruikt bij de discussies over de uitkomsten van 

dit tevredenheidsonderzoek.  

 

Aantal pleegkinderen  

0 2 

1 167 

2 57 

3 13 

4 8 

5 2 

6 2 

7 2 

Niet ingevuld 1 

Eindtotaal 254 

 

Soort Pleegzorg 

 

 

 

 

 

Netwerkgezinnen  

Broer-zus 3 

Familie - aangetrouwde familie 4 

grootouder(s) 58 

Kennis - vrienden 12 

Netwerk 7 

Tante en oom 17 

Eindtotaal 101 

 

 

  

Netwerk 93 

Bestand 97 

Crisis 26 

Deeltijd 23 

Combinatie 15 

Eindtotaal 254 
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Voorbereiding op plaatsing 

Matching 
Ik ben tevreden over de begeleiding bij de matching. 

Volledig mee oneens 20 

Een beetje mee oneens 10 

Een beetje mee eens 32 

Volledig mee eens 123 

Niet van toepassing 36 

onbekend 33 

Eindtotaal 254 

 

Er is bij de matching voldoende rekening gehouden met de behoeften van het kind. 

Volledig mee oneens 11 

Een beetje mee oneens 9 

Een beetje mee eens 22 

Volledig mee eens 131 

Niet van toepassing 35 

onbekend 46 

Eindtotaal 254 

 

Er is bij de matching voldoende rekening gehouden met mijn mogelijkheden / de mogelijkheden van 

mijn gezin 

Volledig mee oneens 22 

Een beetje mee oneens 9 

Een beetje mee eens 28 

Volledig mee eens 130 

Niet van toepassing 41 

onbekend 24 

Eindtotaal 254 

 

Voorlichting en voorbereiding 
Ik ben tevreden over de voorlichting en voorbereiding voorafgaand aan de komst van mijn 

pleegkind(eren). 

Volledig mee oneens 16 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 44 

Volledig mee eens 111 

Niet van toepassing 49 

onbekend 22 

Eindtotaal 254 
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Matching 
Tevredenheid over de begeleiding bij matching 

1 Netwerk 
 

Een beetje mee eens 4 

Een beetje mee oneens 1 

Niet van toepassing 23 

Volledig mee eens 35 

Volledig mee oneens 9 

  

2 Bestand 
 

Een beetje mee eens 20 

Een beetje mee oneens 6 

Niet van toepassing 5 

Volledig mee eens 53 

Volledig mee oneens 8 

  

3 Crisis 
 

Een beetje mee eens 4 

Een beetje mee oneens 2 

Niet van toepassing 4 

Volledig mee eens 14 

Volledig mee oneens 1 

  

4 Deeltijd 
 

Een beetje mee eens 2 

Een beetje mee oneens 1 

Niet van toepassing 2 

Volledig mee eens 15 

Volledig mee oneens 1 

  

5 Meerdere vormen 
 

Een beetje mee eens 2 

Niet van toepassing 2 

Volledig mee eens 6 

Volledig mee oneens 1 

  

Eindtotaal 254 
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Ik heb invloed (gehad) op de inhoud van het pleegouderbegeleidingsplan. 

Volledig mee oneens 21 

Een beetje mee oneens 16 

Een beetje mee eens 65 

Volledig mee eens 124 

Niet van toepassing 25 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Het pleegouderbegeleidingsplan sluit goed aan bij mijn pleegkind(eren) en de rest van mijn gezin. 

Volledig mee oneens 17 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 59 

Volledig mee eens 141 

Niet van toepassing 22 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik heb inzage in het pleegouderdossier. 

Ja 175 

Nee 75 

onbekend 4 

Eindtotaal 254 

 

Ik weet wat er na een gesprek met mijn pleegzorgbegeleider wordt vastgelegd in het dossier. 

Volledig mee oneens 31 

Een beetje mee oneens 31 

Een beetje mee eens 49 

Volledig mee eens 132 

Niet van toepassing 8 

onbekend  3 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben voldoende betrokken bij het opstellen van het hulpverleningsplan voor mijn pleegkind(eren). 

Volledig mee oneens 19 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 52 

Volledig mee eens 149 

Niet van toepassing 19 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 
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Bij het proces van terug naar huis gaan heb ik voldoende begeleiding ervaren van mijn 

pleegzorgbegeleider voor mijzelf, mijn gezin en voor het pleegkind zelf. 

Volledig mee oneens 7 

Een beetje mee oneens 14 

Een beetje mee eens 9 

Volledig mee eens 23 

Niet van toepassing 110 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik heb voldoende begeleiding gehad in aanloop en tijdens het vertrek van mijn pleegkind. 

 

 

Ik ben tevreden over de nazorg na de beëindiging van de plaatsing. 

Volledig mee oneens 16 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 12 

Volledig mee eens 28 

Niet van toepassing 139 

onbekend 47 

Eindtotaal 254 

 

De voogdij-overdracht is goed verlopen. 

Volledig mee oneens 10 

Een beetje mee oneens 7 

Een beetje mee eens 13 

Volledig mee eens 41 

Niet van toepassing 90 

onbekend 93 

Eindtotaal 254 

 

 

 

 

 

 

Volledig mee oneens 10 

Een beetje mee oneens 13 

Een beetje mee eens 12 

Volledig mee eens 23 

Niet van toepassing 105 

onbekend 91 

Eindtotaal 254 
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De matching voor de bijplaatsing is goed verlopen. 

Volledig mee oneens 1 

Een beetje mee oneens 3 

Een beetje mee eens 8 

Volledig mee eens 28 

Niet van toepassing 115 

onbekend 99 

Eindtotaal 254 

 

Bijna de helft (123) van het aantal respondenten heeft in de afgelopen drie jaar een andere 

pleegzorgwerker gekregen.  

Hoe vaak van pleegzorgbegeleider gewisseld? 

1 49 

2 32 

3 20 

4 7 

5 3 

Meer dan 5 1 

NVT of aantal onbekend 142 

Eindtotaal 254 

 

Er is mij goed uitgelegd waarom de wisseling plaatsvond. 

Volledig mee oneens 17 

Een beetje mee oneens 5 

Een beetje mee eens 23 

Volledig mee eens 77 

Niet van toepassing 76 

onbekend 56 

Eindtotaal 254 

 

De overdracht is goed en zorgvuldig verlopen. 

Volledig mee oneens 12 

Een beetje mee oneens 9 

Een beetje mee eens 32 

Volledig mee eens 62 

Niet van toepassing 70 

onbekend 69 

Eindtotaal 254 
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Ik ben tevreden over de manier waarop ik word ondersteund in de omgang met mijn pleegkind 

(bruikbare tips en adviezen). 

Volledig mee oneens 18 

Een beetje mee oneens 5 

Een beetje mee eens 44 

Volledig mee eens 181 

Niet van toepassing 4 

onbekend  2 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben tevreden over de manier waarop ik word ondersteund in het begrijpen van mijn pleegkind 

(uitleg over problematiek, zoals hechtingsproblematiek). 

Volledig mee oneens 16 

Een beetje mee oneens 15 

Een beetje mee eens 43 

Volledig mee eens 164 

Niet van toepassing 14 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben tevreden over de manier waarop ik word ondersteund in het contact met de biologische 

ouder(s) van mijn pleegkind. 

Volledig mee oneens 21 

Een beetje mee oneens 11 

Een beetje mee eens 38 

Volledig mee eens 136 

Niet van toepassing 46 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Mijn pleegzorgbegeleider heeft voldoende aandacht voor mijn pleegkind. 

Volledig mee oneens 9 

Een beetje mee oneens 10 

Een beetje mee eens 33 

Volledig mee eens 193 

Niet van toepassing 7 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 
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Mijn pleegzorgbegeleider heeft voldoende aandacht voor onze gezinssituatie. 

Volledig mee oneens 11 

Een beetje mee oneens 13 

Een beetje mee eens 33 

Volledig mee eens 190 

Niet van toepassing 5 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Mijn pleegzorgbegeleider heeft voldoende aandacht voor wat het betekent om te zorgen van het 

kind van een bekende (deze vraag is alleen voor netwerkpleegouders). 

Volledig mee oneens 7 

Een beetje mee oneens 6 

Een beetje mee eens 8 

Volledig mee eens 94 

Niet van toepassing 76 

onbekend 63 

Eindtotaal 254 

 

Mijn pleegzorgbegeleider heeft voldoende aandacht voor de biologische kinderen in het gezin. 

Volledig mee oneens 7 

Een beetje mee oneens 8 

Een beetje mee eens 26 

Volledig mee eens 73 

Niet van toepassing 137 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben tevreden over de deskundigheid van mijn pleegzorgbegeleider. 

Volledig mee oneens 10 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 27 

Volledig mee eens 199 

Niet van toepassing 4 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 
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Mijn pleegzorgbegeleider pakt problemen tijdig op en helpt bij het zoeken naar een passende 

oplossing. 

Volledig mee oneens 15 

Een beetje mee oneens 10 

Een beetje mee eens 40 

Volledig mee eens 174 

Niet van toepassing 13 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben tevreden over de mate waarin mijn pleegzorgbegeleider op de hoogte is van mogelijkheden 

voor specifieke hulp en ondersteuning. 

Volledig mee oneens 12 

Een beetje mee oneens 12 

Een beetje mee eens 49 

Volledig mee eens 160 

Niet van toepassing 19 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Mijn pleegzorgbegeleider schakelt tijdig extra hulp of ondersteuning in. 

Volledig mee oneens 14 

Een beetje mee oneens 14 

Een beetje mee eens 33 

Volledig mee eens 126 

Niet van toepassing 64 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Het contact met de pleegzorgbegeleider verloopt prettig. 

Volledig mee oneens 12 

Een beetje mee oneens 6 

Een beetje mee eens 19 

Volledig mee eens 213 

Niet van toepassing 2 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 
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De pleegzorgbegeleider komt zijn / haar afspraken na. 

Volledig mee oneens 12 

Een beetje mee oneens 7 

Een beetje mee eens 15 

Volledig mee eens 216 

Niet van toepassing 2 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik kan de pleegzorgbegeleider goed bereiken. 

Volledig mee oneens 12 

Een beetje mee oneens 8 

Een beetje mee eens 24 

Volledig mee eens 207 

Niet van toepassing 1 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik kan alles bespreken met mijn pleegzorgbegeleider, ook als ik het ergens niet mee eens ben. 

Volledig mee oneens 9 

Een beetje mee oneens 6 

Een beetje mee eens 17 

Volledig mee eens 214 

Niet van toepassing 5 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik word serieus genomen door de pleegzorgbegeleider. 

Volledig mee oneens 11 

Een beetje mee oneens 7 

Een beetje mee eens 14 

Volledig mee eens 218 

Niet van toepassing 2 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 
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Ik ben tevreden over de manier waarop er door de pleegzorgbegeleider met mij / ons gepraat is over 

het thema veiligheid; wat mijn pleegkind nodig heeft en hoe wij dat kunnen bieden. 

Volledig mee oneens 11 

Een beetje mee oneens 7 

Een beetje mee eens 25 

Volledig mee eens 190 

Niet van toepassing 19 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben tevreden over de manier waarop er door de pleegzorgbegeleider met mij gepraat is over het 

thema intimiteit; wat mijn pleegkind nodig heeft en hoe ik dat kan bieden. 

Volledig mee oneens 10 

Een beetje mee oneens 11 

Een beetje mee eens 28 

Volledig mee eens 171 

Niet van toepassing 32 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Enver is goed bereikbaar. 

Volledig mee oneens 8 

Een beetje mee oneens 8 

Een beetje mee eens 36 

Volledig mee eens 152 

Niet van toepassing 47 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

In noodsituaties buiten kantooruren weet ik de bereikbaarheidsdienst van het CrisisInterventieTeam 

te bereiken . 

Volledig mee oneens 15 

Een beetje mee oneens 8 

Een beetje mee eens 31 

Volledig mee eens 84 

Niet van toepassing 112 

onbekend 4 

Eindtotaal 254 
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Vervanging van de pleegzorgbegeleider wordt goed en snel geregeld. 

Volledig mee oneens 13 

Een beetje mee oneens 14 

Een beetje mee eens 27 

Volledig mee eens 106 

Niet van toepassing 91 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik ben voldoende geïnformeerd over mijn rechten en plichten als pleegouder. 

Volledig mee oneens 20 

Een beetje mee oneens 16 

Een beetje mee eens 69 

Volledig mee eens 139 

Niet van toepassing 8 

onbekend 2 

Eindtotaal 254 

 

Ik weet met wie informatie over mij / ons wordt gedeeld. 

Volledig mee oneens 38 

Een beetje mee oneens 37 

Een beetje mee eens 61 

Volledig mee eens 103 

Niet van toepassing 12 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 

 

Ik weet informatie via www.enver-pleegzorg.nl te vinden. 

Volledig mee oneens 11  

Een beetje mee oneens 7  

Een beetje mee eens 42  

Volledig mee eens 170  

Niet van toepassing 21  

onbekend 3  

Eindtotaal 254  

 

Ik neem deel aan de cursussen en trainingen voor pleegouders die Enver organiseert. 

Volledig mee oneens 16 

Een beetje mee oneens 20 

Een beetje mee eens 63 

Volledig mee eens 60 

Niet van toepassing 92 

onbekend 3 

Eindtotaal 254 
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Ik heb voldoende informatie gekregen van mijn pleegzorgbegeleider over:  

 Ja Nee 

Pleegouderraad (POR) 140 107 

Pleegzorgsite www.enver-pleegzorg.nl 179 58 

Vertrouwenspersoon van het AKJ 95 144 

Vergoedingen 197 48 

Privacy en inzagerecht 128 111 

Klachtenregeling 120 126 

 

 

 

http://www.enver-pleegzorg.nl/

