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Pleegouders zijn van onschatbare waarde. Ze geven een 
kwetsbaar kind een veilige plek in hun huis én hun hart. 
Daarmee bieden ze nieuwe kansen aan zowel het kind 
als de ouders. Dat vraagt soms veel van pleegouders. 
Daarom is Stichting Pleegwijzer er als onafhankelijke 
belangenbehartiger voor alle pleegouders in Groningen 
en Drenthe. Wij luisteren, kijken en denken mee. 
We maken knelpunten bespreekbaar bij zorgaanbieders 
en gemeenten. We organiseren ontmoetingen tussen 
pleegouders onderling en activiteiten voor pleeggezinnen. 
Ons doel is om pleegouders te verbinden, te versterken 
en te ondersteunen.



“Contact met 
     andere pleegouders...”



Contactgroepen
Even je hart luchten, om advies vragen of gewoon kletsen met iemand 
die je niets hoeft uit te leggen. Contact met andere pleegouders is niet 
alleen gezellig, het kan ook heel waardevol zijn wanneer alles even 
niet zo lekker loopt. Daarom hebben we contactgroepen en helpen 
we pleegouders die een nieuwe groep willen starten, of op zoek zijn 
naar contact met mede-pleegouders. Zo kunnen we uiteindelijk iedere 
pleegouder een groep in de buurt aanbieden. Ook organiseren we 
speelochtenden voor pleegouders met jonge kinderen.

EKIP
Een pleegbroertje of -zusje erbij krijgen is niet niks. Er wordt veel 
gevraagd van eigen kinderen in pleeggezinnen (EKIP), en ze spelen 
een belangrijke rol bij het slagen van de plaatsing. Daarom is het fijn 
voor EKIP-ers om bij elkaar te komen voor een leuke activiteit en hun 
verhaal kwijt te kunnen. Iedere maand is er iets leuks te doen voor 
kinderen van 6 tot 18 jaar, van sportief tot creatief.

De Pleegwijzerdag
Ieder jaar vieren we de verjaardag van Stichting Pleegwijzer met 
zoveel mogelijk pleeggezinnen. We kiezen een feestelijke locatie 
waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn én heerlijk kunnen spelen. 
De pleegouders kletsen ondertussen bij met bekenden en ontmoeten 
nieuwe collega-pleegouders. Zo vieren we onze eigen verjaardag én 
het pleegouderschap. Ontmoeten en verbinden staan centraal.



Meepraten in de regio
Stichting Pleegwijzer vertegenwoordigt de stem van pleegouders bij 
beslissingen die in Groningen en Drenthe genomen worden rondom 
pleegzorg. We praten mee over de toekomst van pleegzorg en geven 
aan waar pleegouders op dit moment tegenaan lopen. We staan er bij 
pleegzorgorganisaties en de gemeenten om bekend onze vinger aan 
de pols te hebben. Zo oefenen we invloed uit namens pleegouders.

Thema-avonden
Er wordt inmiddels veel aangeboden op het gebied van educatie 
aan pleegouders. Toch zien we af en toe een actueel thema dat nog 
onvoldoende belicht wordt en waar wel vragen over zijn. Dan 
organiseren we een thema-avond met een deskundige spreker of juist 
een interactieve avond die pleegouders meer zelf kunnen invullen. 
In beide gevallen is er altijd ruim de gelegenheid om vragen te stellen 
en ervaringen te delen.

Week van de Pleegzorg 
Tijdens de Week van de Pleegzorg brengen ook wij pleegzorg onder 
de aandacht in alle gemeenten in Groningen en Drenthe. We vragen 
de gemeenten om een ontmoeting te organiseren met pleegouders. 
Zo maken we de gemeenten bewuster van het belang van pleegzorg 
en helpen we tegelijkertijd pleegouders om beter de weg te vinden in 
hun gemeente. 



Hulp & advies
Eén van onze belangrijkste taken is het bieden van hulp en advies 
aan pleegouders. Daarom zijn we telefonisch, via app, mail en 
Facebook bereikbaar voor alle mogelijke vragen. We geven advies, 
zoeken informatie uit of verwijzen door naar de juiste instantie. 
Daarnaast vinden pleegouders die alleen even hun verhaal kwijt 
willen bij ons een luisterend oor en begrip. Soms is alleen dat al 
genoeg om weer verder te kunnen. 

Pleitbezorging
Soms hebben pleegouders een andere visie op wat hun pleegkind 
nodig heeft dan de pleegzorgaanbieder of andere instanties. Lopen 
pleegouders hierin vast dan zijn wij er voor hen. Met advies of, als 
dat niet genoeg is, ook met begeleiding. Zo kan Pleegwijzer met alle 
betrokkenen naar oplossingen zoeken om de samenwerking te 
behouden en de plaatsing te laten slagen. Pleitbezorging is onze 
kerntaak, en de reden dat Pleegwijzer destijds is opgericht.

Het Pleegwijzer bloemetje
Iedere maand zetten we een pleegouder in het zonnetje. Omdat hij 
of zij het zo ontzettend goed doet, of even een hart onder de riem 
nodig heeft. Pleegouders worden hiervoor opgegeven door iemand 
uit hun omgeving. Samen verrassen we diegene met een mooi boeket 
bloemen en maken we er een feestelijk moment van. Dat leidt vaak tot 
een mooi en open gesprek over pleegzorg en alle mooie momenten 
en uitdagingen die daarbij horen.



“Leuke activiteiten 
    voor kinderen...”



Contactinformatie
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt, 
deel wilt nemen aan een contactgroep, iemand op wilt geven voor 
een bloemetje of gewoon even je verhaal kwijt wilt. Ook kun je je 
via de website abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief en 
uitnodigingen. We houden je dan op de hoogte van onze activiteiten 
voor pleegouders en (pleeg)kinderen.
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 info@pleegwijzer.nl
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