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Welkom!

• Doel van het inspiratiemoment

• Verspreidingsplan

• Vragen en feedback



P&P-verhaal uit de praktijk

• Ella aan het woord

• Wat is P&P in MFC Bethanië?



De Pijlers van P&P

• Orthopedagogische Pleegzorg gedragen vanuit een multidisciplinair 
team en gelinkt aan een residentiële voorziening.

• De vraagstelling en de ontwikkelingsnood van het kind staan centraal.

• Gespecialiseerde zorg en behandeling op kind-, ouder- en 
pleeggezinniveau.

• Ouders worden als expliciete partner in de begeleiding betrokken en 
ondersteund.

• Intensieve begeleiding van het volledige P&P-gezin, gericht op 
sensitief en responsief pleegouderschap.



Orthopedagogische Pleegzorg gedragen vanuit een 
multidisciplinair team én gelinkt aan een residentiële 

voorziening

• MDT: coördinator, leefgroep, contextbegeleiding, kinderpsychiater, 
therapeuten, schoolbegeleider, hoofdopvoeder

• Leefgroep als continue partner: ondersteunen, verhelderen, 
adviseren, mee dragen



De vraagstelling en de ontwikkelingsnood van 
het kind staan centraal

• Observatie en behandeling via voorziening  terugkeer naar huis 
onderzoeken

• Terugkeer naar huis niet mogelijk?  de moed om te beslissen: P&P



Gespecialiseerde zorg en behandeling op kind-, 
ouder- en pleeggezinniveau

• Inzetten van expertise over gedrags- en emotionele problemen 

• Continuïteit in aanpak

• Kaders: trauma, gehechtheid, veiligheid, gedeeld ouderschap, 
loyaliteiten



Ouders worden als expliciete partner in de 
begeleiding betrokken en ondersteund

• Systemische blik vanuit verschillende perspectieven: kind, ouder, 
pleegouder

• Ouders: proces van kunnen verdragen van pleegplaatsing, nieuwe 
invulling van ouderschap

• Pleegouders: ruimte geven aan biologische ouder-kind relatie en deze 
mee ondersteunen



Intensieve begeleiding van het volledige P&P-
gezin, gericht op sensitief en responsief 

pleegouderschap

• Op maat van noden van kind en P&p-gezin

• Individueel en groep

• Brussen-werking



Interview Jo Voets

• Grondlegger P&P

• Bestaandsgrond P&P

• Meerwaarde P&P



Fasen van P&P

Sensibiliseren Aanmelding & 

Selectie

Matching Fitting Training Begeleiding Verankeren & 

Oriënteren



• Kandidaat pleegouders

• Medewerkers Bethanië en Pleegzorg + verwijzers

• Kinderen en ouders

Fase 1: Sensibiliseren



Fase 2: Aanmelding en Beeldvorming

• Belang van het proces vooraf met ouders en kinderen

• Aanmelding en Beeldvorming van het kind (intern en via Pleegzorg)

• Aanmelding en Beeldvorming van de kandidaten



Fase 3: Matching

• Prematching

• Discrete matching

• Open matching



Fase 4: Fitting

• Officiële start

• Inpassen in het P&P-gezin

• Partnerschap uitbouwen



Fase 5: Training

• Gericht op het hele systeem/ alle partners

• Via huisbezoek, gesprekken, vormingen, activiteiten

• P&P-kind

• P&P-gezin

• Ouders



Fase 6: Begeleiden

• Omzetten van geleerde van de trainingfase

• Communicerende vaten



Fase 7: Verankeren en oriënteren 

• Doel = stabiele trajecten zonder intensieve begeleidingsnood

• overdracht Pleegzorg

• 3 criteria
• Ontwikkeling kind

• Afstemming P&P-ouders

• Duidelijkheid bezoekregeling ouders



Interview Ilona Zawadka en Nina Neuteleers

• Samenwerking Pleegzorg Limburg

• Rol van Pleegzorg Limburg in P&P

• Verschillende functies betrokken
• Administratieve medewerkers

• Medewerkers communicatieteam

• Pedagogische directie

• Teamverantwoordelijke voortraject

• Teamverantwoordelijke

• Twee Pleegzorgbegeleiders



Het verspreidingsplan: uitrol P&P in 
Vlaanderen

• Verankeren van P&P-werking van voorzieningen als aanvullende vorm 
voor residentiële werking

• Initieel per provincie een samenwerking tussen één organisatie per 
pleegzorgdienst – looptijd = 24 maanden 

• Geen uitbreidingsbeleid 

• Programma P&P a.d.h.v. handboek

• Gelijke kwaliteit in alle provincies

• Continue afstemming en samenwerking organisatie en provinciale 
pleegzorgdienst



Aanmeldingsfiche

• Inhoudelijke minimumvereisten
• Multidisciplinaire werking

• Contextgericht werken in de leefgroep (open leefgroep)

• Fallback beleid

• Omzetten van expertise rond gehechtheid, loyaliteiten, trauma, sociaal-
emotionele ontwikkeling

• Geloof in pleegzorg (op maat)

• Ouderwerking en pleegouderwerking



Aanmeldingsfiche

• Organisatorische minimumvereisten
• Intensief en langdurige samenwerking met pleegzorgdienst: 

organisatorisch en inhoudelijk

• P&P als bewuste langdurige werking
• In bezetting, werkingsmiddelen, missie, visie, als langdurig alternatief voor 

residentiële trajecten

• Rollen bij aanvang uitrol: inhoudelijke coördinator (8u/week), P&P-
begeleider (8u/week), ouderbegeleider (8u/week)

• Rollen bij opstart trajecten: behoud uren + rollen, ophoging P&P-
begeleider tot 19u/week



Afsluiting

• Vragen?

• www.partnersinparenting.be

• eline.gielen@bethanie.be
ellen.schoofs@bethanie.be
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