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Geachte lezer, voor u ligt de vernieuwde handleiding voor de begeleiding van
pleeggrootouders.
Deze is oorspronkelijk geschreven door medewerkers van Jeugdzorgorganisatie Spirit
(nu Levvel) in Amsterdam. Enkele pleegzorginstellingen in Nederland hebben
gewerkt met deze handleiding. In het bijzonder heeft pleegzorginstelling Kompaan
(nu Sterk Huis) zich in de persoon van Birgit van Erp ingezet en meegedacht over
mogelijke aanvullingen en verbeteringen.
Op diverse landelijke pleeggrootouderdagen is erover gediscussieerd.
Het bestuur van de SBPN heeft Lindy Popma bereid gevonden alle ideeën en
voorstellen te verwerken in een nieuw document.
Dit heeft geleid tot de aangepaste versie die nu voor u ligt.
We verwachten met deze handleiding te bereiken dat het:
- de kennis van pleegzorgbegeleiders verrijkt over de thema’s waar
pleeggrootouders mee te maken krijgen
- structuur biedt aan de begeleidingsgesprekken met grootouders maar ook met
kleinkinderen
- begrip creeërt voor de situatie van het pleeggrootouderschap en de uitwisseling
erover ondersteunend werkt.
Wij gaan ons als SBPN sterk maken voor een landelijke implementatie.
Indien u wilt reageren, graag op:
info@pleeggrootouders.nl
Veel plezier met lezen!
Het bestuur van de SBPN

Begeleiding van pleeggrootouders
Pleeggrootouders zijn zeer gemotiveerd om voor hun kleinkind te zorgen. Hun geduld is
onuitputtelijk en de liefde voor elkaar is groot. Onderzoeken (onder andere Henk van
Oosteren, 2017) hebben uitgewezen dat plaatsingen bij grootouders vaak duurzamer zijn
dan bij bestandspleegouders, mits grootouders daar goede ondersteuning bij krijgen. Als een
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kind niet bij zijn ouders kan opgroeien, heeft het waar mogelijk, het recht om op te groeien
binnen de vertrouwde context van zijn grootouders. Dit voorkomt identificatieproblemen.
Het kind krijgt de kans te herstellen zonder een breuk met de familie te moeten doormaken.
Adequate ondersteuning helpt het pleeggrootouderschap mogelijk te maken.
Pleeggrootouders geven aan nieuwe energie te krijgen door het opvoeden van hun
kleinkind. Er komt echter ongewild ook veel op hun bord. Grootouders hebben in de
opvoeding te maken met cultuur- en generatieverschillen. Het pleeggrootouderschap heeft
grote invloed op de relaties die ze met andere mensen hebben. Ze krijgen een andere rol als
hun kleinkind bij hen gaat wonen. Ook lopen ze tegen praktische en materiële zaken aan,
waar ze hulp bij nodig hebben.
Deze handleiding geeft zicht op belangrijke onderwerpen die een rol spelen in het dagelijkse
leven van pleeggootouders en kleinkinderen. Ook staan er adviezen in over middelen die
begeleiders kunnen inzetten om pleeggrootouders adequaat te ondersteunen.

Cultuur- en generatieverschillen
Kenmerkend voor grootouders die hun kleinkind opvoeden is het generatieverschil. Ze zijn
opgegroeid in een heel andere tijd. Daardoor zijn er ook cultuurverschillen tussen
pleeggrootouders en kleinkind. Die verschillen kunnen conflicten veroorzaken.
In de huidige samenleving staat het individu centraal. Kinderen groeien op tot autonome,
zelfbewuste individuen. Van opvoeders wordt verwacht dat ze het kind beschermen, maar
ook ruimte geven. Dit vraagt om een omschakeling voor veel pleeggrootouders. Zij ontlenen
houvast aan hun eigen normen en waarden. Ze hebben een leven vol waardevolle
ervaringen achter de rug en willen die overbrengen op hun kleinkind.
Het geloof kan voor pleegouders een belangrijke krachtbron zijn. Niet alle kleinkinderen
gaan daar soepel mee om of beleven het geloof met dezelfde passie als hun grootouders.
Pleeggrootouders en hun kleinkind hebben verschillende referentiekaders. Daardoor
ervaren grootouders het kind soms als brutaal, opstandig of vroegrijp. Het kleinkind ervaart
de grootouders als ouderwets, streng of overdreven beschermend. Grootouders en
kleinkind begrijpen elkaar niet meer, terwijl ze het beste met elkaar voor hebben. Ze moeten
leren omgaan met verschillen en uitzoeken wat hun verwachtingen naar elkaar zijn.
Voor grootouders met een migratieachtergrond kan het cultuurverschil extra groot zijn.

Ondersteuning
Wees je bewust van de cultuur- en generatieverschillen. Onderzoek welke waarden en
normen voor jou belangrijk zijn. Hoe ga jij om met mensen uit een andere cultuur of
generatie en wat zijn je valkuilen? Zo kun je switchen tussen verschillende culturen zonder
afbreuk te doen aan de normen en waarden van de grootouders.
Onderzoek welke cultuur- en generatieverschillen de grootouders ervaren. Waar worden ze
door gehinderd en waar putten ze kracht uit? Luister naar hun verhaal. Grootouders hebben
een heel leven achter de rug. Je kunt veel van hen leren.
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Sluit aan bij de manier waarop grootouders vertellen. Gebruik beelden, symbolen of
spreekwoorden. Let ook op non-verbale uitingen. Laat stiltes vallen, zodat ze ruimte krijgen
om bij zichzelf te komen. Benoem wat het verhaal met je doet en geef een samenvatting.
Leg uit wat er van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen wordt verwacht. Praat ook veel
met het kleinkind. Bespreek met het kleinkind wat de zorgen van de grootouders zijn en hoe
ze zijn toekomst zien. Bespreek normen en waarden en breng het onderwerp respect aan de
orde. Check of taalgebruik niet voor misverstanden zorgt. Bespreek met grootouders wie
seksuele voorlichting kan geven of bied aan om het samen te doen.
Onderzoek met grootouders of en hoe zij zich ondersteund voelen door het geloof. Zoek een
middenweg als het kleinkind niks met het geloof wil doen. Bespreek wat grootouders
minimaal verwachten van hun kleinkind. Bespreek ook welke waarden ze willen doorgeven.
Verbreed het netwerk van grootouders als zij er alleen voor staan of weinig herkenning
vinden. Breng pleeggrootouders in contact met andere pleeggrootouders. Onderzoek hoe zij
rust en ontspanning krijgen. Help hen om ontspanningsmomenten te organiseren.
Grootouders met een migratieachtergrond
Bij grootouders met een migratieachtergrond kunnen huidskleur en culturele achtergrond
een rol spelen in de begeleiding. Praat hierover met collega’s met een niet-Nederlandse
afkomst. De echte informatie krijg je van grootouders, maar het helpt als je wat weet over
hun cultuur.
Grootouders met een migratieachtergrond hebben vaak een sterke band met het land van
herkomst. Als familieleden in het buitenland steunend blijven, geeft dat grootouders veel
energie. In dat verband zijn traditionele feesten ook belangrijk. Heb er respect voor.
Migratie betekent een breuk in continuïteit. Onderzoek hoe grootouders de migratie hebben
ervaren en verwerkt. Hebben zij voldoende beschermende mensen om zich heen op wie ze
terug kunnen vallen? Een genogram (overzicht van het familiesysteem) kan helpen om
hierover te praten.
Vraag aan grootouders hoe ze zijn omgegaan met uitdagingen en moeilijke momenten
rondom een migratie. Wat heeft daarbij geholpen? Ga op zoek naar hun sterke kanten. Zo
kom je erachter hoe ze reageren op stress, maar ook hoe ze rust en ontspanning vinden.
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Relaties
De opvoeding van een kleinkind heeft niet alleen impact op de grootouders zelf, maar is van
invloed op alle relaties die ze met anderen hebben. Ze moeten hun leven anders inrichten
dan ze hadden verwacht, dus een rustige oude dag zit er niet in.
De meest ingrijpende verandering is de veranderde relatie met hun kind, de ouder van hun
kleinkind. In veel gevallen is er sprake van verdriet of boosheid. Soms is hun kind verslaafd of
crimineel en worden grootouders geconfronteerd met geweld en onbetrouwbaarheid.
Grootouders kunnen schuldgevoelens hebben omdat het misging met hun kind. Ze hebben
weinig tijd om hierbij stil te staan, want ze moeten aan de slag met de opvoeding.
Naast verdriet om hun eigen kind is er het verdriet om het kleinkind. Vroeger konden de
grootouders een steun- en rustpunt zijn. Nu ze hun kleinkind in huis hebben genomen, kan
dit niet meer. Het kind is 24 uur per dag in huis en moet opgevoed worden.
Er verandert ook iets in de relatie met de andere kleinkinderen. Zij kunnen zich
achtergesteld voelen ten opzichte van het kleinkind dat bij de grootouders woont. Tantes en
ooms van het pleegkind vinden misschien dat er minder tijd en aandacht is voor hun
kinderen, maar ook voor henzelf. Soms schamen grootouders zich tegenover hun familie. Ze
hebben het gevoel dat ze gefaald hebben en voelen zich daardoor alleen.
Het pleeggrootouderschap heeft ook invloed op de relatie met vrienden en kennissen.
Leeftijdsgenoten hebben allerlei hobby’s, ondernemen activiteiten of gaan op reis.
Pleeggrootouders hebben het druk met de opvoeding van hun kleinkind en daardoor missen
ze de aansluiting bij andere ouderen.

Ondersteuning
Zorg ervoor dat pleeggrootouders de regie over hun leven kunnen houden of terug kunnen
krijgen. Geef adviezen over ondersteuningsmiddelen, maar laat de inhoudelijke uitvoering
zoveel mogelijk aan de grootouders over. Zo sluit je aan bij hun kennis en kracht.
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Wees betrokken en neem de tijd die nodig is. Fungeer als klankbord en geef feedback waar
nodig. Begrijp dat grootouders moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ga met beide
grootouders in gesprek. Wees alert als een van hen zich terugtrekt.
Onderzoek op welke manier de besluitvorming rondom de plaatsing tot stand is gekomen.
Was het een keuze van de grootouders of zijn ze aangewezen door de familie? Staan zij
volledig achter de keuze of is die voor hen bepaald? Dit heeft invloed op hun motivatie.
Soms lukt het grootouders niet om op een lijn te blijven met hun kind met betrekking tot het
kleinkind. Hierdoor loopt de plaatsing van het kleinkind gevaar. Zet dan tijdig specialistische
hulp in. Wanneer dit niet lukt en de conflicten zo hoog oplopen dat het kind bekneld raakt,
steun dan de grootouders hierin. De grootouders verbreken of verliezen soms het contact
met hun eigen kind en kiezen voor hun kleinkind. Het is vaak een goede (de minst slechte),
maar altijd pijnlijke keuze, ook als het tot een blijvende breuk met hun kind zou kunnen
leiden. (Uit: onderzoek Henk van Oosteren, 2017)
Onderzoek samen welke familieleden belangrijk zijn en wat zij kunnen betekenen. Kijk of
vrienden of kennissen kunnen ondersteunen. Help grootouders contact te leggen met
andere pleeggrootouders om ervaringen te delen en elkaar te helpen.
Voer gesprekken met grootouders en hun kind. Stel je meerzijdig partijdig op en heb
aandacht voor intergenerationele aspecten. Bied ieder afzonderlijk een luisterend oor en
erken de momenten waarop grootouders, ouder en kleinkind investeren in hun relatie.
Probeer negatieve beelden te doorbreken. Zowel grootouders als ouders kunnen zo
vastzitten in negatieve beeldvorming dat ze niets positiefs meer zien aan elkaar.
Maak afspraken met grootouders en ouder over de opvoeding. Begeleid de bezoekregeling
als dat nodig is. Zet afspraken op papier en evalueer regelmatig met beide partijen.
Help grootouders en ouders contact met elkaar te zoeken als ze elkaar lange tijd niet hebben
gezien. Erken hun pijn en verdriet. Verken wat de minimale verwachtingen zijn. Bereid het
contact goed voor met beide partijen afzonderlijk. Organiseer een gezamenlijk gesprek eerst
zonder het kleinkind. Help grootouders en ouders elkaar te ontschuldigen volgens het
contextuele concept van Nagy.
Ga in gesprek met het kleinkind. Door spanningen in de relatie tussen grootouders en ouder
kan het kleinkind in een loyaliteitsconflict komen. Het geeft een kind rust om te weten dat
zijn ouder achter de plaatsing staat en dat zijn grootouders geen problemen hebben met het
contact tussen kleinkind en ouder. Als de ouder er niet (geheel) achter staat, leg dan uit
waarom jij voor deze oplossing kiest. Het kind hoeft niet te kiezen.
Kinderen hebben soms vragen die ze niet durven te stellen of waarop ze het antwoord al zelf
bedacht hebben. Ze kunnen daar onrustig of angstig van worden. Het is van belang dat je
zicht krijgt op deze vragen en beelden. Ga hierover in gesprek met het kind.
Betrek de familie bij de begeleiding en bemiddel bij conflicten. Maak afspraken op welke
manier alle kleinkinderen voldoende aandacht kunnen krijgen. Maak gebruik van
sociogrammen en werk systeemgericht.

5

Opvoeding
Normaal gesproken is het grootbrengen van een kind de verantwoordelijkheid van de
ouders. Grootouders zijn op de achtergrond aanwezig als wijze familieleden met levens- en
opvoedingservaring. Ze mogen hun kleinkind verwennen, maar hebben geen
eindverantwoordelijkheid in de opvoeding. Als ouders hun taak niet kunnen uitvoeren en de
opvoeding door grootouders wordt overgenomen, vraagt dat een rolwisseling.
Veel grootouders zijn fit en het opvoeden van hun kleinkind geeft hun nieuwe energie.
Sommige grootouders zijn een stuk ouder, waardoor het pleegouderschap lichamelijk zwaar
kan worden. Soms is het geheugen achteruitgegaan en worden alle afspraken bij elkaar als
te veel ervaren. Als een kleinkind ouder is, wordt het eigenwijs en moet er worden
onderhandeld. Oudere mensen kunnen daar moeite mee hebben. Vooral als kleinkinderen
de puberleeftijd bereiken, krijgen veel pleeggrootouders het zwaar.

Van pleeggrootouders wordt verwacht dat zij hun kleinkind ondersteunen bij het huiswerk,
de omgang met computers en mobiele telefoons. Het schoolsysteem is veranderd en vraagt
meer zelfstandigheid van kinderen dan grootouders gewend zijn. Grootouders en kleinkind
hebben ook andere verwachtingen wat betreft vakanties. Het kleinkind wil spanning en
opwinding, maar grootouders hebben vaak behoefte aan rust.
De kennissenkring bestaat over het algemeen uit leeftijdsgenoten die al lang uit de kinderen
zijn. Daarom kunnen grootouders geen beroep op hen doen in de dagelijkse zorgen. Waar
jonge ouders de lasten met leeftijdsgenoten kunnen delen, moeten grootouders vaak zelf
oplossingen verzinnen. Ook is het lastiger om ervaringen te delen met leeftijdsgenoten
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Grootouders kunnen last krijgen van herinneringen aan de opvoeding van hun kind, de
ouder van hun kleinkind. Als grootouders het gevoel hebben dat zij hun best hebben gedaan,
zal dit meevallen. Als ze daar twijfels over hebben, treden ze soms extra streng op naar hun
kleinkind. Het kleinkind moet tenslotte niet hetzelfde overkomen als wat er met hun kind is
gebeurd. Ook het feit dat veel grootouders minder zicht hebben op de huidige leefwereld
van de jeugd kan voor conflicten zorgen in de opvoeding.
Een kleinkind dat bij zijn grootouders gaat wonen heeft een flinke bagage. Het kind is vaak
verwaarloosd, getraumatiseerd, heeft gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand.
Soms kampt het kind met een slechte gezondheid, bijvoorbeeld doordat het verslaafd is
geboren. Grootouders zien dat hun kleinkind weinig vertrouwen in volwassenen heeft. Er is
veel geduld voor nodig om het kind te laten herstellen van beschadigingen. Grootouders
weten dit en kunnen het geduld vaak beter opbrengen dan wie dan ook. Toch blijft het een
hele klus, zeker als de opvoedingsstijl van grootouders en ouder veel van elkaar verschillen
of als de ouder onbetrouwbaar is ten opzichte van het kind.
Oudere pleeggrootouders hebben soms nog een andere zorg: wat gebeurt er met het
kleinkind als zij ernstig ziek worden of komen te overlijden? Wie zorgt er dan voor het kind
en brengt het groot? Ze vertellen soms niet dat ze ziek zijn (geweest), uit zorg dat ze in de
ogen van de hulpverleners te kort schieten.

Ondersteuning
Pleegzorg kent tal van middelen om aan pleegouders opvoedingsondersteuning te geven.
Deze zijn ook inzetbaar voor pleeggrootouders. Denk bijvoorbeeld aan gedragskaarten,
competentieanalyses, dagelijkse routinekaarten, video-interactie begeleiding,
opvoedkundige films en boeken, opvoedcursussen en spelletjes. Maak creatief gebruik van
deze middelen.
Ondersteun pleeggrootouders in hun rolwisseling en sta samen stil bij dit onderwerp. Verken
in welke fase zij zitten tussen grootouder en opvoeder. Durven ze op te treden of
verwennen ze het kleinkind nog te veel? Uiteindelijk zal een integratie van beide rollen
plaats moeten vinden.
Volg het tempo van de grootouders. Soms zitten ze al in een ‘rijdende trein’. Ze moeten
zoveel problemen het hoofd bieden dat er nauwelijks tijd is om balans te vinden. Haal samen
terug waar grootouders goed in waren in de opvoeding en waar ze tevreden over zijn. Wat
zijn hun sterke kanten en waar twijfelen ze aan? Wat willen ze doorgeven en wat willen ze
anders doen? Waar zit hun kracht en hoe kunnen ze die benutten? Grootouders hebben een
schat aan ervaring waar ze soms opnieuw op moeten leren vertrouwen. Geef aan dat jij daar
vertrouwen in hebt. Er zijn maar weinig andere opvoeders die zo gemotiveerd zijn als
grootouders om hun opvoedtaak goed te volbrengen. Ze brengen veel geduld op om het
vertrouwen van het kind te winnen. Hun kleinkind zien opbloeien, daar doen zij het voor.
Bespreek met grootouders of ze de opvoeding als lichamelijk zwaar ervaren. Zoek samen
naar praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door buren in te schakelen voor vervoer of het
brengen en halen van het kind. Informeer welke belemmeringen ze ervaren en zoek samen
naar oplossingen. Organiseer een familiebijeenkomst en maak samen een plan. Vergeet niet
het noodscenario, voor als het een keer niet lukt. Dat zal grootouders geruststellen.
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Gedragsproblemen zorgen er soms voor dat het opvoeden van het kleinkind te zwaar wordt.
Het kleinkind heeft regelmatig traumatische ervaringen achter de rug waar het van moet
genezen. Het is van belang tijdig specialistische hulp beschikbaar te stellen. Denk
bijvoorbeeld aan individuele verwerkingstherapie, systeemtherapie of overweeg een
familieopstelling. Ook kan een vorm van respijtzorg verlichting bieden. Zorg dat die gegeven
wordt met als doel om de grootouders te ontlasten en vrijaf te geven. Bijvoorbeeld door het
kleinkind een weekend per maand te laten logeren op een zorgboerderij. (Uit: onderzoek
Henk van Oosteren, 2017)
Ga op zoek naar een vakantiekamp voor het kleinkind, zodat grootouders even op adem
kunnen komen en het kind zich kan uitleven. Bekijk samen of er binnen de familie
logeeradressen zijn voor af en toe een weekend. Als die mogelijkheid er niet is, bespreek
dan of een weekendpleeggezin lucht kan bieden.
Geef grootouders voorlichting over schoolsystemen en opleidingen. Laat grootouders zelf
het contact met school onderhouden of kijk of het wenselijk is om dit samen te doen. Maak
hen attent op het bestaan van de speelotheek en wijs zo nodig de weg naar de bibliotheek.
Introduceer thuis een prikbord waar belangrijke afspraken op komen te staan en
visitekaartjes op kunnen hangen als het geheugen van grootouders niet al te best meer is.
Geef het kleinkind hier een rol in.
Bespreek met grootouders welke zorgen ze hebben over de opvoeding. Geef informatie over
dingen die belangrijk zijn voor opgroeiende kinderen en leg uit wat er is veranderd in de
maatschappij.
Bespreek wat grootouders en ouders belangrijk vinden in de opvoeding en waar het botst.
Help knopen door te hakken waar het gaat om de eindverantwoordelijkheid in de
opvoeding.
Geef grootouders informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Laat
hun weten welke mogelijkheden er zijn om achterstanden in te halen. Betrek de
vrijetijdsbesteding van hun kleinkind hierbij. Maak goed contact met het kleinkind en bouw
een band op. Grootouders waarderen het als je hun kleinkind begrijpt en ondersteunt.
Leer grootouders om te vertrouwen op het herstelvermogen van een kind. Herhaal je
adviezen. Stimuleer hen regelmatig iets anders te proberen dan ze gewend zijn om beter aan
te sluiten bij de wereld van het kind. Je mag kritisch zijn. Bespreek je twijfels over hun
aanpak. Grootouders waarderen feedback zo lang je die met respect geeft en blijft
aansluiten op hun leefwereld.
Neem zorgen over de gezondheid van het kleinkind serieus. Laat het kind liever een keer
extra onderzoeken dan dat je denkt dat het overdreven is. Sommige kinderen hebben
langdurig lichamelijke klachten als gevolg van hun moeizame start in het leven.
Bespreek met (oudere) grootouders wat er met het kleinkind moet gebeuren als zij komen
te overlijden of ernstig ziek worden. Sommige grootouders vinden dit een ingewikkeld
onderwerp waar ze liever niet bij stilstaan. Dring er toch met zachte hand op aan hierover te
praten. Deze zorg leeft namelijk niet alleen diep van binnen bij grootouders, maar ook bij
het kleinkind. Roep de familie bij elkaar en maak samen een plan.
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Praktische en materiële zaken
De samenleving is in een razend tempo veranderd. Sommige pleeggrootouders hebben
moeite om de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Ze worden geconfronteerd met
onbekende onderwerpen als vernieuwingen in het onderwijs, kinderopvang of
ontwikkelingen op computergebied en mobiele telefoons.
Pleeggrootouders hebben er behoefte aan om in een vroeg stadium informatie te krijgen
over verantwoordelijkheden, financiële en juridische aspecten en verlengde pleegzorg.
Sommige pleeggrootouders hebben een laag inkomen of een uitkering. Het grootbrengen
van een tiener betekent extra kosten voor grootouders. Vooral het verzorgen van een kind
dat gespecialiseerde zorg nodig heeft en het uitvoeren van een bezoekregeling op afstand
veroorzaken fikse financiële problemen. (Uit: onderzoek Jack de Swart, 2017)
Soms hebben pleeggrootouders niet genoeg ruimte in huis om het kind een eigen kamer te
geven.
Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt in de praktijk vaak gebruikt om de pleegzorg
te beëindigen. Dit is vaak niet in het belang van het pleegkind.

Ondersteuning
Wees alert op de financiële situatie van de grootouders. Informeer bij de start van een
plaatsing of zij in financiële nood verkeren. Soms wonen de kleinkinderen al lang bij hun
grootouders, terwijl de hulpverlening pas sinds kort betrokken is geraakt.
Geef informatie over financiële zaken. Maak hen bijvoorbeeld attent op het bestaan van een
persoonsgebonden budget en adviseer desgewenst over het gebruik ervan. Wijs
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pleeggrootouders de weg naar de instanties en schakel fondsen in. Kinderpostzegels biedt
zelfs de mogelijkheid voor subsidie om een eigen kamer voor het kleinkind in te richten.
Ondersteun pleeggrootouders zoveel mogelijk bij het zoeken naar oplossingen voor de hoge
kosten die zij hebben wanneer het kind gespecialiseerde zorg nodig heeft. Verken tijdig of
verlengde pleegzorg wenselijk en mogelijk is.
Onderzoek samen met pleeggrootouders de mogelijkheden van buurthuizen. Adviseer over
sportmogelijkheden voor het kind. Geef praktische ondersteuning als grootouders een
computer aanschaffen. Bekijk samen op welk gebied grootouders verder praktische
ondersteuning wensen en stel je coachend op. Vergeet niet dat grootouders al een heel
leven achter de rug hebben. Ze verdienen hoe dan ook jouw respect.

Meer lezen:




Gessner, Angelika, e.a. (2009): Methodische handleiding voor de begeleiding van
pleeggrootouders
Oosteren, Henk van (2017): Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij
pleeggrootouders
Swart, Jack de, e.a. (2017): De hoogte zijn we onderhand zoek, een inventariserend
onderzoek naar de kosten die pleegouders maken voor hun pleegkind vergeleken
met de vergoeding die zij hiervoor ontvangen

10

