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nodig om bij de matching van pleegouders brede keuze te hebben, om zo een juiste 
match te kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat er meer moslimpleegouders 
komen. De pleegzorgbestanden zijn nog tamelijk wit en vormen nauwelijks een afspie-
geling van de regionale multi-etnische samenleving. We constateren in het onderzoek 
dat algemene wervingsmethoden vaak ontoereikend zijn voor veel islamitische ouders. 
De kanalen die door de pleegzorgaanbieders worden benut sluiten niet of nauwelijks 
aan bij de leefwereld van deze groep. Dit geldt met name voor de migrantenouders van 
de eerste generatie. Specifieke werving lijkt in veel gevallen noodzakelijk om deze doel-
groep beter te bereiken. 

Pleegzorg is bekender dan vroeger, maar het beeld dat veel mensen van pleegzorg 
hebben is nog tamelijk negatief. De instellingen hebben te maken met angst, achter-
docht en wantrouwen. Het negatieve beeld wordt in stand gehouden of zelfs versterkt 
door de dominante witte personeelssamenstelling. Door specifiek te werven, netwerken 
binnen gemeenschappen te onderhouden en door de kracht van verhalen van bestaande 
pleegouders te benutten, kunnen pleegzorginstellingen de werving efficiënter vorm-
geven. Voor continuïteit en behoud van bestaande pleegouders is duurzame inbedding 
van cultuursensitiviteit en diversiteitgevoelig werken van cruciaal belang. Zie voor een 
uitvoerige samenvatting van de bevindingen van het onderzoek, de eindconclusies en 
aanbevelingen hoofdstuk 7 en 8 van het huidige rapport.

Samenvatting

Achtergrond en doelstelling

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht op welke manier Nederlandse pleegzorgin-
stellingen effectiever islamitische pleegouders kunnen werven en begeleiden. De vraag 
naar pleegzorg is de laatste jaren fors gestegen. Tegelijkertijd kampt de Nederlandse 
pleegzorg met een tekort aan pleegouders, ook aan pleegouders met een migratieachter-
grond. Nieuwe en bestaande pleegouders zijn hard nodig om de nodige ondersteuning 
te kunnen bieden aan pleegkinderen die voor een lange of korte tijd moeten worden 
opgevangen. De specifieke wens van verschillende pleegzorginstellingen is om meer 
islamitische pleegouders aan te trekken. Ook willen ze bestaande islamitische pleegou-
ders beter van begeleiding voorzien, zodat deze zich duurzaam committeren. Stichting 
Kinderpostzegels Nederland vroeg het Verwey-Jonker Instituut onderzoek te doen naar 
succes- en faalfactoren bij de werving en begeleiding van deze specifieke groep (pleeg)
ouders. 

Onderzoeksaanpak

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Het onder-
zoekstraject bestond uit vijf fasen: 1) een beknopte literatuurstudie in combinatie met 
deskresearch, 2) kwalitatieve interviews met pleegzorginstellingen en intermediairs, 
3) kwalitatieve interviews met (aspirant-)pleegouders, 4) een werkbijeenkomst met
verschillende partijen over de bevindingen en tot slot 5) analyse en rapportage. 

Bevindingen

Pleegzorginstellingen ervaren een algemeen tekort aan pleegouders. Het tekort aan 
moslimpleegouders gaat hand in hand met gebrek aan kennis en deskundigheid bij 
pleegzorgprofessionals ten opzichte van bereik en bediening van deze groepen. Het is 
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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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