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Taal Nederlands 
ISBN 90-441-1420-4 
Publicatievorm Boek 
 
2. Abstract 
 
Dit boek neemt private gezinsplaatsing onder de loep: een vorm van gezinsondersteunende pleegzorg waarbij 
een kind voor korte tijd in een ander gezin wordt opgevangen. Diverse aspecten komen hier aan bod, zoals de 
toegankelijkheid van de werkvorm, de ondersteunende functie, het respect voor de ouderrol waarbij de principes 
getoetst worden aan de realiteit.  
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Is private gezinsplaatsing een initiatief dat als een autonome keuze wordt beleefd?  

Welke aspecten worden door de bevraagde groep als ondersteunend aangeduid?  
Waar situeren zich knelpunten?  
Hoe zit het met de erkenning en inspraak van de ouder tijdens de opvang?  
Welke betekenis krijgt private plaatsing binnen het totale aanbod van jeugdhulp? 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief en interpretatief onderzoek, schriftelijke en mondelinge afname van vragenlijsten 
en semi-gestructureerde diepte-interviews 
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Onderzochte 
groep  

20 moeders van kansarme gezinnen die in de loop van 2001 een ervaring hadden opgedaan 
met een private plaatsing van hun kind of kinderen. 4 allochtonen, 10 alleenstaanden, 6 
samenwonend of gehuwd. 
Pleegouders die in 2001 één of verschillende kinderen hebben opgevangen binnen het kader 
van private plaatsing. Ook hier zijn de respondenten overwegend vrouwen. 

Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
Autonome  
keuze 

Het initiatief tot private gezinsplaatsing wordt beleefd als een eigen beslissing. De directe 
toegankelijkheid van de werkvorm betekent voor de hulpvragers dan ook een teken van en een 
bekrachtiging van hun (behoud van) autonomie.  

Behoud 
ouderschap 

Dat de ouder zijn zeggenschap en centrale plaats als ouder ook behoudt tijdens het hele 
gebeuren van de private gezinsplaatsing, wordt door de gegevens grotendeels bevestigd. 

globale noden Private gezinsplaatsing biedt een passend antwoord op belastende leefomstandigheden en/of 
gebeurtenissen waarbij een ondersteunend sociaal netwerk ontbreekt. Het verlicht ook de 
draaglast in een opvoedingssituatie die gekenmerkt wordt door een geheel van socio-
economische en relationele stressfactoren. De opvang heeft hier een ondersteunend karakter. 

Eerste stap 
 

De eerste stap is moeilijk vanuit de idee dat dit een teken van falen is, dat men de positie en 
inspraak als ouder zal verliezen en met de angst voor een algemeen stigmatiserend effect. Het 
duidelijk maken van deze praktijk voor het kind is ook niet makkelijk. Het eerste contact is 
cruciaal, maar verloop moet ook laagdrempelig zijn. 

Inspraak  De bevraagde ouders ervaren voldoende inspraak in het opvanggezin.  
Positieve 
effecten 

Ouders worden aangezet tot reflectie, het voorkomt een escalatie, ruimte voor zelfzorg, ruimte 
voor sociaal contact en verbondenheid, zijn eigen leven (terug) in handen nemen en liever en 
vaardiger opvoeden. Het kind ervaart meer rust en veiligheid, toegang tot andere werelden, een 
bijkomende band met een volwassene en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook in het 
contact tussen ouders en opvangouders constateert men positieve effecten. 

Knelpunten Terminologische onduidelijkheden, moeilijkheid om tot een werkbaar registratiesysteem te 
komen, onvoldoende bekendheid, motivatie beperking tot 90 dagen, voldoende pleeggezinnen, 
pleeggezin dicht bij huis, meer aandacht voor meer complexe en tegenstrijdige aspecten van de 
beleving en betekenisgeving, vorming voor opvangouders, leeftijdsbeperking tot 12j. 

 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Ja 
 
10. Samenvatting 
 
Private gezinsplaatsing is een vorm van steun bij de opvoeding. Ouders die het tijdelijk moeilijk hebben om zelf 
voor hun kinderen te zorgen en die geen beroep kunnen doen op 'gewone' hulp uit hun omgeving, kunnen hun 
kinderen bij een pleeggezin laten wonen. Dat kan gebeuren in acute noodsituaties - een ziekenhuisopname - of 
vanuit de behoefte om terug tot rust te komen. Het is in geen geval een opgelegde plaatsing. 
Private gezinsplaatsing kan een oplossing betekenen voor kansarme ouders. Zij hebben dikwijls niet de middelen 
of de sociale omgeving om op andere manieren voor opvang te zorgen. De faculteit Psychologie van de 
K.U.Leuven heeft in samenwerking met het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en met de steun van de 
Cera-Foundation een onderzoek gevoerd bij kansarme ouders: hoe kijken zij tegen private gezinsplaatsing aan?  
De werkvorm ‘private gezinsplaatsing’ krijgt in het algemeen een positieve evaluatie. De gegevens bevestigen 
dat het initiatief tot private gezinsplaatsing beleefd wordt als een eigen beslissing. De directe toegankelijkheid 
van de werkvorm betekent een bekrachtiging van de autonomie van de hulpvrager, en een grote sterkte van de 
werkvorm. Men pleit er dan ook voor dat deze werkvorm zich, binnen het kader van de jeugdhulp, in 
rechtstreeks toegankelijke hulp blijft situeren. Het feit dat de ouder zijn zeggenschap en centrale plaats als ouder 
ook behoudt tijdens het hele gebeuren, wordt door de gegevens grotendeels bevestigd. Op maat van de situatie, 
kan doorprivate gezinsplaatsing een antwoord gegeven worden op gedifferentieerde hulpvragen. De werkvorm 
blijkt flexibel te kunnen inspelen op de behoefte, en kan verschillende vormen aannemen. 
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Enkele belangrijke conclusies zijn: De gebruikers zijn tevreden over de hulp die ze gekregen hebben. Niet alleen 
bij kansarme gezinnen is er behoefte aan private gezinsplaatsing. Deze vorm van hulp kan deel uitmaken van een 
meer omvattende gezinsondersteuning. Daarom moeten de noden beter opgespoord worden, moeten de 
doelgroepen verruimd worden en is er coördinatie nodig tussen verschillende diensten. 


