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• Bespreek de beelden over pleegzorg en jeugdzorg en neem eventuele negatieve
vooroordelen weg. Doe dit samen met sleutelfiguren uit de gemeenschappen.

• Zorg ervoor dat het niet bij voorlichting blijft, maar dat er een follow-up is voor-
bereid. Zorg dat er al voor de bijeenkomsten starten plannen klaarliggen om
geïnteresseerde kandidaat pleeggezinnen te begeleiden. 

• Maak zo mogelijk gebruik van reeds aanwezige islamitische pleegouders als
rolmodellen voor de werving en netwerkvorming onder de lokale gemeen-
schappen.

• Breng kandidaat pleegouders die nog twijfelen op een laagdrempelige wijze in
aanraking met pleegzorg door hen eerst weekend- of vakantiepleegzorg te laten 
ervaren. Geef daarbij extra begeleiding en bekijk dan samen of pleegzorg voor
hen een optie is.

• Zet in op werving van steungezinnen in de buurt. Versterk de lokale pedago-
gische civil society van de ouders, zodat uithuisplaatsing wordt voorkomen.
Wanneer toch sprake is van uithuisplaatsing, is de stap voor pleegzorg voor een 
steungezin minder groot. Ga hiervoor samenwerking aan met het sociale wijk-
team.

• Ondersteun initiatieven voor een regionaal/lokaal islamitisch gezinshuis. Het
eerste islamitisch gezinshuis in Nederland heeft in 2018 de deuren geopend.12

12 https://bijonspleegzorg.nl/2018/03/eerste-islamitische-gezinshuis-van-nederland-in-breda/ 

 Handreiking 

Op basis van de bevindingen uit ons onderzoek formuleren we concrete aanbevelingen 
voor verbeteringen in beleid en praktijk. We maken hiervoor gebruik van de bevin-
dingen die voortvloeien uit de werkbijeenkomst (zie hoofdstuk 2). 

Deze handreiking is primair bedoeld voor pleegzorgorganisaties die verantwoordelijk 
zijn voor de werving en begeleiding van (nieuwe) pleegouders. Het betreft concrete tips 
voor pleegzorginstellingen om in samenwerking met regionale partners op een effec-
tieve wijze islamitische pleegouders te werven en te begeleiden. De tips zijn onderver-
deeld in de verschillende fasen van het pleegzorgproces. We eindigen met een korte 
profielschets en handige links ten behoeve van de werving. 

Werving

• Bouw een netwerk van sleutelfiguren uit islamitische gemeenschappen op. Doe 
dit in samenwerking met de gemeente.

• Zet in op een meerjarenplan: ontplooiing van wervingsactiviteiten op een struc-
turele en duurzame manier. Met een infobijeenkomst in de moskee kom je er
niet.

• Maak pleegzorg beter bekend onder islamitische gemeenschappen in de regio.
Organiseer bijeenkomsten samen met sleutelfiguren. Gebruik voor de uitleg
audiovisueel materiaal, eventueel in de eigen taal. 

• Ga tijdens de voorlichting in op specifieke aspecten die met cultuur en religie
samenhangen. Wees bijvoorbeeld heel duidelijk over het verschil tussen pleeg-
zorg en adoptie. Dat laatste is verboden volgens de mainstream islam vanwege
het verbod op verbreken van de familierechtelijke band tussen ouders en
kinderen.

https://bijonspleegzorg.nl/2018/03/eerste-islamitische-gezinshuis-van-nederland-in-breda/
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Matching

• Bepaal als pleegzorginstelling de visie ten aanzien van matching van islamiti-
sche pleegkinderen. Zorg ervoor dat professionals goed zijn toegerust om de
meerwaarde van matching op religie en culturele achtergrond in te kunnen
schatten ten opzichte van andere criteria, zoals gezinssamenstelling, woon-
ruimte en pedagogische kwaliteiten van de pleegouders.

• Houd in het besluitvormingsproces van matching rekening met de toegevoegde 
waarde van etnische en culturele socialisatie (zie hoofdstuk 3.2.2). Neem dit
punt expliciet op in het matchingsformulier.

• Houd er rekening mee dat veel islamitische pleegouders de voorkeur hebben
voor pleegkinderen met dezelfde etnisch-culturele of religieuze achtergrond als 
zijzelf. Met het oog op de thuistaal en culturele gebruiken. Sommige pleegzor-
ginstellingen stellen dat pleeggezinnen open moeten staan voor kinderen met
allerlei achtergronden en religies. Neem de tijd voor een gesprek hierover en
maak duidelijke afspraken.

Begeleiding

• Probeer wisseling van pleegzorgbegeleiders te minimaliseren.

• Zorg ervoor dat alle begeleiders beschikken over de basiscompetenties waarmee 
zij zich kunnen instellen op de leefsituatie, migratieachtergrond en culturele
kenmerken van het pleeggezin, zodat de begeleiding goed aansluit op diens
wensen en behoefte.

Samenwerking met sleutelpersonen en intermediairs

• De samenwerking tussen intermediairs en pleegzorgorganisaties hoeft niet
beperkt te blijven tot de werving van pleeggezinnen. 

• Behandel uw samenwerkingspartners gelijkwaardig. Laat uw waardering
merken voor hun vrijwillige inzet en beschouw dat niet als vanzelfsprekend. 

Screening, voorbereiding en training

• Zorg voor goede communicatie over de procedure en tracht geen verkeerde
verwachtingen op te roepen. 

• Bepaal voorafgaand aan de screening wat het minimale niveau is van Neder-
landse taalbeheersing en hoe dit bij de kandidaat pleegouders wordt beoordeeld. 
Als er meer eisen worden gesteld aan de taalvaardigheid dan aan netwerkpleeg-
gezinnen, dan moet dit worden onderbouwd. 

• Wees duidelijk naar de kandidaat pleeggezinnen over de taaleisen. Voorkom dat 
zij het hele traject doorlopen en dan pas horen dat ze vanwege de taalbarrière
worden afgewezen.

• Houd tijdens de screening rekening met taal- en cultuurverschillen. 

• Nieuwe pleeggezinnen vinden het vaak prettig om op weg geholpen te worden
door een ‘pleegouderbuddy’: ervaren pleegouders, indien gewenst met eenzelfde 
achtergrond qua herkomst en religie.

• Houd ook bij groepsbijeenkomsten en trainingen rekening met taal- en cultuur-
verschillen.   Sommige ouders zijn onzeker in groepsverband en hebben moeite 
met het participeren bij thema’s als seksualiteit en genderidentiteit. Besteed
aandacht aan cultuur, opvoeding, levenswijze, waarden en normen in een open 
dialoog binnen de groep.

• Zorg voor voldoende diversiteit onder personeel. Dat vergroot het vertrouwen
bij kandidaat pleeggezinnen, maakt het makkelijker cultuurverschillen te over-
bruggen en kan bijdragen aan het vergroten van het kennisniveau van het gehele 
team.

• Zorg voor voldoende deskundigheid bij de professionals wat betreft cultuursen-
sitiviteit en kennis van achtergronden en de belevingswereld, om misvattingen
of onjuiste interpretaties zo veel mogelijk te voorkomen.
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• Is geïnspireerd geraakt door religieuze/levensbeschouwelijke verhalen en prin-
cipes over opvang en zorg van kwetsbare kinderen (hoewel anderen de keuze
voor het pleegouderschap juist afwijzen op grond van religieuze motivaties, zie 
rapportage voor de ambivalente rol van islambeleving op het pleegouderschap).

• Betrek de intermediairs bij het vergroten van het intercultureel vakmanschap
van pleegzorgprofessionals.

• Intermediairs vinden het vaak prettig om structureel samen te werken. Bespreek 
met elkaar hoe de samenwerking duurzaam kan worden en formuleer een geza-
menlijke visie. Omdat er tussen professionals en vrijwilligers veel verschillen
zijn is het van belang om de taak- en rolverdeling helder te hebben. 

Profielschets 

Ieder mens is uniek in karakter, levenservaring en ambities. De thuissituatie speelt een 
bepalende rol in de keuze voor het pleegouderschap en voor iedereen is dit anders. Er 
bestaat dan ook geen blauwdruk van het profiel van de pleegouder, ook niet van de pleeg-
ouder met een islamitische achtergrond. Wel kunnen we op basis van alle inzichten uit 
dit onderzoek een profielschets samenstellen. Niet als omschrijving van ‘de islamitische 
pleegouder’ (nogmaals: deze bestaat niet), maar om de patronen die terugkomen bij 
de pleegouders die we hebben gesproken inzichtelijk te maken. Deze profielschets kan 
pleegzorgprofessionals helpen zicht te krijgen op de achtergronden en motivaties van 
mensen om te kiezen voor het pleegouderschap, en daarmee als hulpmiddel dienen bij 
de ontwikkeling van een wervingsstrategie. 

De pleegouder: 

• Heeft zelf of in de familie te maken gehad met opvang buiten het ouderlijk huis. 

• Heeft of had een hulpverleningsachtergrond.

• Heeft een sterk gevoel van maatschappelijke of gemeenschappelijke betrokken-
heid.

• Heeft in het verleden al kennis genomen van pleegzorg, maar kiest pas op een
later moment daadwerkelijk voor het pleegouderschap.

• Wordt geconfronteerd met een concrete casus die zich aandient en ziet dit als
een belangrijke trigger om een start te maken met het pleegouderschap.
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Titel: Diversiteit in pleegzorg.

Auteur: Landelijk pleegzorgpanel

Omschrijving: enquête onder pleegouders met een Nederlandse achtergrond over 
opvang kinderen met migratieachtergrond.

Link: http://www.pleegzorgpanel.nl/wp-content/uploads/2018/03/Resulta-
ten-vraag-31-diversiteit-in-pleegzorg.pdf

Titel: Pleegzorg en de islam.

Auteur: Aysen Konuk & Gozde Susurlu

Omschrijving: Artikel over pleegzorg en islam

Link: https://bijonspleegzorg.nl/2009/01/pleegzorg-en-de-islam/ 

Titel: Keuze voor pleeggezin: gebaseerd op belang van het kind.

Auteur: Mariska de Baat Omschrijving: blog nav Yunus-kwestie.

Link: http://www.nji.nl/nl/Over-het-Nederlands-Jeugdinstituut/Keuze-voor-pleeg-
gezin-gebaseerd-op-belang-van-het-kind

Titel: Nazha.

Auteur: Supergewonemensengezocht.nl 

Omschrijving: Verhaal van een islamitisch pleeggezin. 

Link: https://www.supergewonemensengezocht.nl/verhalen/nazha/

Titel: De profeet was zelf een pleegkind.

Auteur: Emine Karanfil

Omschrijving: tekort aan islamitische pleegouders in Vlaanderen. 

Link: http://blikophulp.nl/de-profeet-was-zelf-een-pleegkind/ 

Documentatie en filmpjes

Het verdient aanbeveling om de werving levendig in te richten en daarmee in te spelen 
op gevoelens van herkenning bij deelnemers. Hiervoor kunnen wervers gebruik maken 
van audiovisueel materiaal, artikelen en andere type geschreven materiaal. Op basis 
van een beknopte deskresearch hebben we links verzameld van handige materialen die 
ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld social media of tijdens (plenaire) bijeenkom-
sten. Deze staan weergegeven in de onderstaande schema

Documentatie 

Titel: Diversiteit in pleegzorg. 

Auteur: Stichting Kinderpostzegels

Omschrijving: Pilot samenwerking tussen pleegzorginstellingen en migrantenorgani-
saties door gebruik te maken van sleutelfiguren.

Link: http://meandsociety.com/wp-content/uploads/2017/06/LR_PBR_Brochure_
Methodiek2.pdf

Titel: Jij boft dat je mij hebt! Openhartige gesprekken over pleegzorg.

Auteur(s): Marga Baas & Anja Breijer (2011). 

Omschrijving: in dit boek vertelt een islamitische pleegouder haar verhaal.

Link: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.40143785X.html/jíj-boft-dat-je-mij-
hebt-openhartige-gesprekken-over-pleegzorg/ 

Titel: Hoe gaan pleegzorginstellingen in Amsterdam om met etnische diversiteit bij 
pleegzorgplaatsingen?

Auteur: KeTJA Kennisportaal

Omschrijving: interview met pleegzorgprofessionals.

Link: https://neja.nl/wp-content/uploads/2016/07/160725_Pleegzorg-Spirit-vraag-
en-antwoord-KeTJA-pdf.pdf
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Filmpjes

Omschrijving: Moslimomroep heeft een documentaire uitgebracht om kennis over 
pleegzorg binnen de moslimgemeenschap te vergroten (2014).

Link: https://www.npo.nl/mo-doc-pleegzorg-onze-zorg/24-05-2014/NPS_1247630

Omschrijving: Salaheddine (cabaretier) heeft een reeks filmpjes gemaakt over het 
‘schrijnend tekort aan islamitische pleeggezinnen in Nederland’ in samenwerking met 
stichting SMKK en de Limburgse pleegzorgorganisatie Xonar (2014).

Link: https://www.youtube.com/watch?v=i0Kc0F-oTXQ 

Omschrijving: EenVandaag. Nog steeds tekort aan islamitische pleegouders (2013).

Link: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/46395/nog_steeds_tekort_islamiti-
sche_pleeggezinnen

Omschrijving: Ervaringen (pleeg)ouders met plaatsing islamitische kinderen in een 
pleeggezin. Programma Verbroedering van de NTR (2014).

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kSjHvQ7p7sw

Omschrijving: Wervingsfilmpje door stichting Jeugdformaat voor pleegouders in alle 
kleuren (2012).

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0VgQUgpcUNo

Omschrijving: Stichting Moslimpleegkind en Flexusjeugdplein Rotterdam een bijeen-
komst gehad over de werving van moslimpleegouders (2015). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=awhXiwky7m8

Omschrijving: bijeenkomst van Stichting Moslimpleegkind en Flexusjeugdplein 
Rotterdam over de werving van moslimpleegouders (2015).

Link: https://www.youtube.com/watch?v=awhXiwky7m8



verwey-jonker instituut 
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht

t 030 230 07 99
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In opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland deed het 
Verwey-Jonker Instituut onderzoek  naar effectieve werving en 
behoud van islamitische pleegouders.
De vraag naar pleegzorg is de laatste jaren fors gestegen. 
Tegelijkertijd kampt de pleegzorg met een tekort aan pleegouders, 
waaronder pleegouders met een migratieachtergrond. 
Pleegzorgbestanden zijn nog tamelijk wit, en vormen nauwelijks 
een afspiegeling van de regionale multi-etnische samenleving. 
Dit rapport biedt inzicht in de verschillende perspectieven van 
pleegzorginstellingen, intermediairs en (aspirant-)pleegouders en 
biedt aanknopingspunten voor beleid en praktijk in het werven en 
behouden van islamitische pleegouders.
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