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2. Abstract 
 
In deze studie onderzoekt men de overeenkomsten en verschillen tussen netwerkpleegzorg (formele pleegzorg 
door verwanten) en bestandspleegzorg (formele pleegzorg door niet-verwanten). Vragenlijsten werden ingevuld 
door netwerkgezinnen, bestandsgezinnen en sociale werkers. De hypothese dat netwerkpleegzorg meer 
voordelen heeft boven bestandspleegzorg kon niet worden bevestigd. Metingen van sociale werkers en 
pleegouders geven geen significante verschillen tussen beide gezinstypes. De resultaten worden besproken met 
conclusies voor  de praktijk en voor toekomstig onderzoek. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Heeft de netwerkpleegzorg voordelen boven de bestandspleegzorg? 

Hoe functioneren de twee types gezinnen? 
Wat zijn de verschillen in ervaringen tussen beide types gezinnen? 
Lijken de profielen van beide types op elkaar? 

Hypothesen Een pleegkind in netwerkpleegzorg heeft en grotere vertrouwensrelatie met zijn netwerkouder 
dan een pleegkind in bestandspleegzorg met zijn bestandspleegouder. 
De netwerkpleegouder staat positiever tegenover de ouder dan de bestandspleeg-ouder. 
Een pleegkind in netwerkpleegzorg heeft frequenter contact met zijn ouder dan een pleegkind 
in bestandspleegzorg. 
Een pleegkind in netwerkpleegzorg functioneert beter dan een pleegkind in bestands-
pleegzorg. 

 
6. Methode 
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Onderzoeks-
methode 

Dit is een kwantitatief onderzoek, deels hypothesetoetsend, deels exploratief. Het werd 
voorafgegaan door een literatuuronderzoek. 
In het onderzoek zijn voor de hypothesetoetsing en de exploratieve analyse elf schalen 
gebruikt, waarvan er drie speciaal moesten geconstrueerd worden omdat vergelijkbare 
instrumenten voor het onderzoeksdoel niet aanwezig waren. Er werden acht vragenlijsten 
schriftelijk afgenomen bij pleegouders en drie bij pleegzorgwerkers. Alle vragenlijsten 
hadden een gesloten antwoordmogelijkheid. 

Onderzochte 
groep  

De groep die uiteindelijk onderzocht werd bestaat uit 120 kinderen die in de periode van 1-8-
1996 tot 1-12-1997 in een pleeggezin in Zuid-Holland zijn geplaatst. Het gaat enkel om 
‘langdurige plaatsingen’ (plaatsingen waarvan verwacht werd dat deze tenminste een half jaar 
zouden duren). Van de bevraagde pleegzorgplaatsen waren er 43% bijstandsouders en 57% 
netwerkouders (met een non-respons van 20%). Alle begeleidende pleegzorgwerkers 
retourneerden de vragenlijsten. 

Bereik Nationaal (Nederland) 
 
7. Resultaten 
 
Confirmatorische analyse 
Netwerkpleegzorg: 
voordelen boven 
bestandspleegzorg 

Om te onderzoeken of de netwerkpleegzorg voordelen heeft boven bestandspleegzorg werd 
in de twee groepen MANOVA uitgevoerd met de variabelen ‘attachment’, ‘attitude’, 
‘contact pleegkind-ouder’ en ‘evaluation’ als afhankelijke variabelen en het type pleeggezin 
als onafhankelijke variabele. De vier variabelen corresponderen dus met de inhoud van de 
(sub)hypothesen. Het resultaat van de MANOVA is statistisch niet significant en evenmin 
wordt een statistisch significant verschil in groepsgemiddelden gevonden in één van de 
univariate analyses. Met andere woorden, de hypothese dat netwerkpleegzorg voordelen 
biedt kan in dit onderzoek niet bevestigd worden.  

 
 Exploratieve analyse 
Functioneren  De verschillen in functioneren tussen beide typen gezinnen zijn volgens de pleegzorgwerker 

niet significant. De geringe verschillen tussen bestandsouders en netwerkouders op vlak van 
trainingscriteria, opvoedingsdisciplinescores en interactiescores zijn allen niet significant. 

Verschil in 
ervaring 

De ervaringen van netwerkouders en bestandsouders verschillen niet van elkaar op de 
gemeten variabelen: Begeleiding, Frequentie begeleiding, Rolduidelijkheid, Belasting, 
Omgang met eigen kinderen, Attitude ouder, Netwerkschaal en Totale probleemscore CBCL. 

Profielen  Een profielanalyse werd uitgevoerd. Uit de contrasttoets blijkt dat de profielen van beide 
groepen parallel lopen. De gemiddelden van beide groepen op de vier afhankelijke variabelen 
(attachment, belasting, begeleiding en attitude) tonen echter aan dat de profielen niet gelijk 
zijn. De groepsgemiddelden voor beide groepen zijn niet gelijk op het paar ‘belasting – 
attachment’. 

 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
In dit artikel zijn de verschillen tussen netwerkpleegzorg en bestandspleegzorg onderzocht. Voor de 
hypothesevorming heeft men geput uit Amerikaans onderzoek omdat er nog weinig wetenschappelijke 
publicaties zijn over de pleegzorg in Nederland en daarmee ook over de netwerkpleegzorg. 
Drie onderzoekers volgden gedurende achttien maanden de langdurige plaatsingen van 138 kinderen in Zuid-
Holland. De bevindingen van de pleegouders en van de pleegzorgbegeleiders werden met behulp van 
vragenlijsten geïnventariseerd. Het onderzoek richtte zich onder andere op de (soort) band van de pleegouders 
met hun pleegkind, hun begeleidbaarheid, de belasting van de pleegouders en hun kinderen, of de pleegouders 
een duidelijk beeld hadden van hun rol, de houding van de ouders ten opzichte van de pleegkinderen en het 
gedrag dat het pleegkind vertoonde. 
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Op de vragenlijsten hebben de onderzoekers diverse testen gedaan. Daarin is met name ingegaan op het 
functioneren van de pleeggezinnen en de eventuele verschillen in ervaringen tussen beide soorten pleeggezinnen. 
Op grond van het onderzoek concludeert men het volgende. Ten eerste biedt de netwerkpleegzorg op de in de 
literatuur geachte belangrijke variabelen geen voordeel boven de bestandspleegzorg. Ten tweede blijken de 
ervaringen van de netwerkouders en de bestandsouders niet van elkaar te verschillen. Ook, en dit is ten derde, 
laten de beoordelingen door pleegzorgwerker van de sociale interactie in het pleegezin, de opvoedingsdiscipline 
in het pleeggezin, het functioneren van de pleegzorgplaats geen belangrijke verschillen zien tussen beide 
groepen. Tot slot zijn de ervaringsprofielen van netwerkouders en bestandsouders niet identiek, maar lopen wel 
parallel en zijn niet statistisch significant van elkaar verschillend. 
 


