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Feitelijk aantal pleeggrootouders per jeugdzorginstelling inzichtelijk 

Er is een blijvend appèl nodig op jeugdzorginstellingen die pleegzorg bieden om inzichtelijk te 
maken hoeveel van hun pleegouders grootouders zijn die voor hun kleinkinderen zorgen. 

Onbekend maakt onbemind: pas als er feitelijke informatie is over het aantal kan er ook specifieke 
aandacht voor deze bijzondere vorm van pleegzorg komen. De SBPN moet blijven vragen naar 
cijfers. 
 
Bereik informeel opvoedende pleeggrootouders 

Het vermoeden is dat er vele grootouders hun kleinkinderen opvoeden, zonder dat dit bij instanties 
bekend is. Als alles goed gaat is dit geen probleem. Zorgelijk is het als pleeggrootouders geen 
ondersteuning zoeken uit angst dat de kleinkinderen weg worden gehaald op basis van een 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Om ongegronde angsten weg te nemen is het 
van belang dat er voortdurend via breed toegankelijke media aandacht is voor deze groep 
opvoeders met daarbij de contactgegevens van de SBPN. 

 
Professionaliteit pleegzorgbegeleiding  
Zijn professionals voldoende op de hoogte van de regelingen en ondersteuningsmogelijkheden die 
er voor pleeggrootouders zijn? Zijn ze zich ook voldoende bewust van de specifieke dilemma’s en 
aandachtspunten die deze vorm van pleegzorg met zich mee brengt zoals de driedubbelrol van 1. 

grootouder en 2. opvoeder en van 3. ouder van het kind dat je kleinkind niet op kan voeden? De 
SBPN draagt zorg voor een programma van deskundigheidsbevordering dat jeugdzorginstellingen 

die pleegzorg bieden, af kunnen nemen. 
 
Naamvoering van het kleinkind 
Soms is de naamvoering van het kind een issue. Is er bij instellingen die pleegzorg bieden 
voldoende bekend wat een traject van naamswijziging behelst en in welke situaties dit een serieuze 
optie is? De SBPN zou over deze kwestie een folder kunnen maken. 
 

Politieke lobby 
Is er op politiek niveau voldoende besef van het belang van dit type opvoeders voor de civil society 
waar heden ten dagen een sterk beroep op wordt gedaan? De SBPN zoekt contact met politieke 
partijen en biedt expertise aan bij het ontwerp van nieuwe wetten die pleeggrootouders aangaan, 
zoals bijvoorbeeld de wet Verbetering positie pleegouders die op 1 juli 2013 in werking is getreden.  



 

Juridische zaken 
Welke rechten hebben pleeggrootouders? Wanneer zijn ze wel, en wanneer niet belanghebbende? 
Wat is het gewicht van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 8; recht 
op family life bij beslissingen die de woonplaats van het kleinkind betreffen? Wanneer is het 
mogelijk om gebruik te maken van een pleegzorgvergoeding? In welk opzicht is het feit of er al dan 
niet sprake is van voogdij hier van invloed op? De SBPN voorziet in advies op dit gebied. 
 

Informatie  
Wat komt er bij pleeggrootouderschap kijken? Welke overwegingen moet je nemen als je 
overweegt je kleinkind op te voeden? De SBPN levert informatie om tot een weloverwogen besluit 
te komen. 
 
Financiën 

In hoeverre kan al dan niet gebruik worden gemaakt van een pleegzorgvergoeding, 
ouderschapsverlof , een bijdrage in de kinderopvang of bijzondere bijstand van de gemeente? 
Dergelijke vragen kan de SBPN beantwoorden. 
 

18+ 
Wat verandert er als je kleinkind de leeftijd van 18 jaar bereikt? In welke gevallen kun je om een 
verlengde indicatie (max tot 23 jaar) verzoeken en wat moet je voordat je kleinkind 18 wordt 

hebben geregeld? De SBPN is op de hoogte van de do’s en dont’s. 
 
Selectieprocedure pleeggrootouders 
Pleeggrootouders hebben een andere start dan pleegouders die uit een bestand komen van een 
instelling. Overal in het land wordt met dit gegeven anders omgegaan. Is er voor pleeggrootouders 
een specifieke selectieprocedure? Waar moeten pleeggrootouders op letten als ze met een 
instelling voor jeugdzorg in zee gaan? De SBPN geeft advies. 

 
Scheiding zorg en vergoeding 
Soms hebben pleeggrootouders behoefte aan financiële ondersteuning, maar niet aan begeleiding. 
Andere pleeggrootouders hebben wel behoefte aan begeleiding, maar hebben geen financiële 
ondersteuning nodig. Nu is er nog een verplichte koppeling tussen financiën en begeleiding. De 
SBPN pleit voor een scheiding van die twee met het oog op klantvriendelijkheid en schaarste aan 

middelen in de sector.  
 
Pedagogische meerwaarde wonen bij pleeggrootouders 
Zijn instellingen als BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming zich voldoende bewust van de 
meerwaarde van het wonen bij pleeggrootouders, zodat deze optie actief wordt verkend op het 
moment dat een kind niet langer thuis kan wonen? De SBPN voert een lobby om via het werken in 
kringen dergelijke mogelijkheden uit te sluiten, voordat een woonplaats buiten het sociale netwerk 

wordt overwogen.   
 
Bezoekregelingen 
Bezoeken tussen ouders en het kleinkind kunnen beladen zijn. Hoe vind je als pleeggrootouder de 
middenweg tussen behoud van contact enerzijds, en veiligheid en bestaanszekerheid bij de 
kleinkinderen anderzijds? De SBPN coacht pleeggrootouders waarvoor de bezoekregeling een grote 
opgave is. 

 
 

 
 
 


