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Bij pleegzorg zijn veel mensen betrokken. Allereerst het kind zelf, de ouders 

met hun netwerk en de pleegouders. Daarnaast de jeugdbeschermers van 

Jeugdbescherming Gelderland en de hulpverleners van de instellingen 

voor Jeugd- en Opvoedhulp (J&O). En meer dan eens ook nog andere 

professionals en ketenpartners, zoals de Raad voor de Kinderbescherming 

en de kinderrechter. 

Omdat er zoveel professionals bij pleegzorg betrokken zijn hebben 

Jeugdbescherming Gelderland en de instellingen voor J&O duidelijke 

afspraken gemaakt over hun samenwerking bij pleegzorgplaatsingen. 

Over wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten in de taakverdeling, 

de doelstelling van plaatsing, de route en volgorde van handelen, de 

voorbereiding en de beslismomenten. Doel is een optimale samenwerking 

om de pleegzorgplaatsing te realiseren en te ondersteunen. Het belang van 

het kind is daarbij altijd leidend. 

In deze folder vindt u een korte samenvatting van deze afspraken. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij uw jeugdbeschermer en/of uw 

contactpersoon bij de instelling voor J&O. 

Uitgangspunten voor de samenwerking 
Basisprincipe bij de werkwijze van Jeugdbescherming Gelderland en 

J&O is: belangrijke beslissingen nemen we in een gezamenlijk overleg 

met alle betrokkenen: ouders, pleegouders, belangrijke personen uit 

het netwerk, de jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Gelderland 

en de medewerker J&O. Zo nodig worden ook de gedragsdeskundige 

1. 



3   | PLEEGZORG

en/of de teamleider betrokken. Het gaat dan om beslissingen als het 

besluit tot pleegzorgplaatsing, het besluit tot terugplaatsing naar ouders 

of het voortzetten van de plaatsing bij pleegouders, het besluit tot een 

verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming tot onderzoek naar een 

gezagsbeëindigende maatregel (voogdijmaatregel), het besluit tot 

wel/geen gezagsoverdracht naar pleegouders.

Bij pleegzorg is altijd sprake van ouderbegeleiding. Het doel van ouder-

begeleiding, de manier van werken en de taakverdeling tussen de 

jeugd beschermer en de pleegzorgwerker wordt in gezamenlijk overleg

bepaald. De vraag van de ouder(s), het kind en de jeugdbeschermer is

daarbij leidend. Het belang van het kind staat ook hier centraal. Het is

belangrijk dat ouders te allen tijde bij de plaatsing betrokken zijn en

blijven. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. 

HET BELANG VAN HET
KIND IS ALTIJD LEIDEND.”

“
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Als er sprake is van gedwongen hulpverlening moet Jeugdbescherming 

Gelderland de kinderrechter op cruciale momenten om een beslissing 

vragen. Zo verzoekt Jeugdbescherming Gelderland de kinderrechter 

om een machtiging voor plaatsing van de jeugdige in een pleeggezin. 

Verzoeken aan de kinderrechter worden bij voorkeur in een gezamenlijk 

overleg met alle betrokkenen (ouders, pleegouders, Jeugdbescherming 

Gelderland en J&O) voorbereid. De (eventueel afwijkende) mening 

van ouders, jeugdige, pleegouders en J&O wordt in het verzoekschrift 

opgenomen. 

Als een jeugdige langer dan één jaar in een pleeggezin heeft gewoond 

legt de jeugdbeschermer een terugplaatsing naar ouders ter besluit-

vorming aan de Kinderrechter voor.

Als de jeugdige korter dan één jaar in een pleeggezin heeft gewoond 

legt Jeugdbescherming Gelderland de voorgenomen terugplaatsing naar 

ouders vooraf ter toetsing voor aan de Raad voor de Kinderbescherming. 

Pleegouders kunnen Jeugdbescherming Gelderland verzoeken van de 

voorgenomen terugplaatsing af te zien. Bij afwijzing van dit verzoek 

door Jeugdbescherming Gelderland, kunnen pleegouders de kinder-

rechter vragen een beslissing te nemen. 
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Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


