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1. Inleiding
Dit advies rapport is gebaseerd op het onderzoeksrapport “Matchen doe je samen” (Degen &
Kreij, 2016) en brengt een verdere concretisering van de aanbevelingen die voor Pactum op
dit moment het meest haalbaar en bruikbaar zijn.
Pactum Jeugd en Opvoedhulp Pleegzorg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
werven, screenen en voorbereiden van Pleegouders om op die manier een stabiele, warme
en veilige leefomgeving te bieden aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Voor het
werven van Pleegouders gaan steeds meer Jeugd & Opvoedhulp organisaties mee in het
gebruik van sociale media. Het zogenoemde ‘Kindgericht werven’ via Facebook (Vitree,
2016) zorgt voor een groot bereik. In Nederland neemt nog altijd het gebruik onder sociale
media sterk toe, in 2014 zat acht op de tien internetgebruikers van 12 jaar of ouder op
sociale netwerken (CBS, 2015). Kindgericht werven via Facebook zorgt voor werving vanuit
de leefwereld van het kind, er wordt op een persoonlijke manier gezocht naar een specifiek
pleeggezin (Vitree, 2016). Ondanks positieve geluiden vanuit Pactum (Degen & Kreij, 2016)
en andere Jeugd en Opvoedhulp organisaties in de media (AD, 2015) over deze relatief
nieuwe manier van werven, staan (pleeg)ouders hier sceptischer tegenover. Zo geven
pleegouders tijdens een enquête aan: (Degen & Kreij, 2016).
“Door inderdaad een profiel van het kind te maken zoals Pactum op Facebook doet alleen moet dit
profiel dan naar alle pleeggezinnen en niet op Facebook” en “niet in krantjes of Facebook.”

In dit advies rapport worden aanbevelingen gedaan hoe de negatieve kijk van pleegouders
op de Facebookoproepen verder kan worden onderzocht en mogelijk kan veranderen.
Ook kwam naar voren in het onderzoeksrapport dat het proces van werven,
selecteren en voorbereiden van Aspirant Pleegouders via Facebook nog vraagt om
aanscherping en verdere optimalisatie. Daarom wordt in dit rapport een advies uitgebracht
over hoe Pactum kan waarborgen dat aspirant pleegouders via Facebook voldoende
voorbereid en gescreend worden na de werving via Facebook.
In overleg met Pactum en de HAN is er besloten om in het kader van een product dit
adviesrapport te ontwikkelen. In dit adviesrapport zullen deze aanbevelingen verder worden
uitgewerkt in adviezen die mogelijk zouden kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het
huidige matchingsproces van Pactum pleegzorg.
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2. Samenvatting onderzoeksrapport “Matchen doe je samen”
In het onderzoeksrapport van Degen en van Kreij “Matchen doe je samen” (2016) wordt een
beschrijving gegeven van het praktijkonderzoek met de volgende onderzoeksvraag:
Hoe denken verschillende betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing over de rol van ouders, pleegkinderen en
pleegouders tijdens het matchingsproces van Pactum Jeugd en Opvoedhulp bij de afdeling Pleegzorg?

Naar aanleiding van een literatuuronderzoek rondom het matchingsproces in de pleegzorg
en mogelijkheden tot optimaliseren, zijn er meetinstrumenten ontworpen om de perceptie
zowel kwantitatief als kwalitatief te onderzoeken. In de vorm van interviews en enquête is de
positie/rol van ouders, pleegouders en pleegkinderen onderzocht met betrekking tot het
matchingsproces. Hierbij is vooral gekeken naar mogelijke nieuwe trends en ontwikkelingen
rondom het matchen en hoe dit toepasbaar zou kunnen zijn binnen Pactum. Bij
medewerkers van Pactum pleegzorg in verschillende functiegroepen zijn interviews (n=5)
afgenomen. Daarbij is er een enquête onder ouders (n=5) en pleegouders (n=96) verspreid.
Op deze wijze is het voor Pactum inzichtelijk gemaakt wat er leeft onder de ouders,
pleegouders en medewerkers ten aanzien van het matchingsproces en de rol die ouders,
pleegouders en pleegkinderen daarin vervullen.
Conclusies die zijn getrokken hebben vooral betrekking op de mate van
betrokkenheid bij het matchingsproces van ouders, pleegouders en pleegkinderen. Ook de
attitude van medewerkers, ouders en pleegouders tegenover de nieuwe ontwikkelingen
komen aan bod. In de conclusie blijkt dat de Facebookplaatsingen binnen Pactum, tot nu toe,
succesvol zijn en dat medewerkers positief tegenover deze manier van kindgericht werven
staan. Er wordt wel aangegeven dat de screening en selectieprocedure van pleegouders
rondom deze Facebookplaatsingen nog kan worden aangescherpt. Ouders en pleegouders
hebben echter een meer negatieve kijk op het kindgericht werven van pleegouders via
Facebook. Het is onduidelijk waar deze attitude vandaan komt. In de discussie komt naar
voren dat de gegevens uit de enquête niet verder geanalyseerd kunnen worden. Er kan geen
beeld worden gegeven welke specifieke groep ouders en pleegouders deze mening deelt. Er
zou dan gezocht moeten worden naar verbanden tussen bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau. Ook kan er geen uitspraak gedaan worden over redenen dat ouders en
pleegouders negatief tegenover het gebruik van Facebook staan, omdat er in het onderzoek
enkel aan ouders en pleegouders is gevraagd een schaalvraag van zeer oneens tot zeer
eens in te vullen omtrent de Facebookoproepen vanuit Pactum. Van de aanbevelingen die
zijn opgesteld in het onderzoeksrapport ‘Matchen doe je samen’ (Degen & Kreij, 2016) was
er vanuit Pactum de meeste behoefte de aanbevelingen rondom het kindgericht werven
verder uit te werken. Dit vanwege de relevatie op de huidige praktijk. Voor een volledige
weergave van het onderzoek wordt verwezen naar het onderzoeksrapport “Matchen doe je
samen” van Degen en van Kreij (2016).
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3. Aanbevelingen
Dit hoofdstuk geeft een verdere concretisering weer van de aanbevelingen hoe mogelijk om
te gaan met de negatieve kijk van (pleeg)ouders met betrekking tot Facebook werven,
draagvlak te creëren voor de toekomst en de aanscherping van het

selectie- en

voorbereidingsproces van Aspirant Pleegouders via Facebook.
3.1 Aanbeveling 1
‘Het verder onderzoeken van mogelijke oorzaken van de negatieve attitude van ouders en
pleegouders omtrent het Facebook werven.’. Dit is een aanbeveling geformuleerd in het
onderzoeksrapport ‘Matchen doe je samen’ van Degen & van Kreij (2016). Hieronder staat
deze aanbeveling uitgewerkt in twee doelen en verdere toelichting hoe uitvoering van deze
doelen er binnen Pactum uit kan zien.

Doel 1: Pactum Jeugd- en Opvoedhulp heeft onderzocht waar de negatieve perceptie
van ouders en pleegouders vandaan komt met betrekking tot het kindgericht werven
via Facebook.
Er zal vervolg onderzoek gedaan kunnen worden naar waar de negatieve beeldvorming
vandaan komt. Er zal eerst gekeken moeten worden of er een verband te vinden is tussen
leeftijd van (pleeg)ouders en hoe men tegenover de Facebookwerving staat. Mogelijk is het
enkel de oudere generatie die een negatieve kijk heeft en komt dit omdat deze groep zelf
minder actief is op sociale media , namelijk 74% van de 45-65 jarige, tegenover 90% van de
25- 45 jarige (CBS, 2015). Wanneer men zelf geen gebruik maakt van sociale media kan dit
een logisch gevolg zijn van een conservatieve houding tegenover het plaatsen van
Pleegouders werven via Facebook. In het onderzoek zijn ouders/pleegouders enkel een
aantal stellingen voorgelegd omtrent het Facebook werven bij Pactum.

Figuur 1 – Pleegouders mening omtrent stellingen Facebook.
Overgenomen uit Matchen doe je samen door R. Degen en S. van Kreij,
2016, Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
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Aan de hand van stellingen (zie voorbeeld pleegouders figuur 1) is bevraagd hoe men
tegenover het Facebook werven staat. In de enquête is niet dieper op de achterliggende
reden ingegaan waarom bijvoorbeeld 60% van de ouders (n=5) en 34% van de pleegouders
(n=96) het niet goed vind dat Pactum via Facebook pleegouders zoekt. Door onderzoek kan
hier meer zicht op komen. Waarom denken pleegouders dat er op die manier geen betere
matches gemaakt worden?
Ten slotte kan er gekeken worden naar hoe de negatieve houding van de bevraagde
(pleeg)ouders te verklaren is aan de hand van campagne strategieën. Een positieve attitude
ten opzichte van een campagne advertentie kan worden gecreëerd door het kiezen van de
juiste appeal in een oproep. Kelley en Turley (2004) omschrijven een appeal als volgt: “een
emotioneel of rationeel uitgangspunt in een reclameboodschap waarmee adverteerders
consumenten proberen aan te spreken op hun behoeftes” (Mosselaar, 2015). Pleegzorg
Nederland is in 2015 begonnen met het plaatsen van anonieme foto’s, om op die manier
‘kindgericht’ te werven en een gezicht te geven aan pleegkinderen van dezelfde leeftijd.
Pleegzorg Nederland organiseerde hiervoor een speciale fotoshoot (Pleegzorg Nederland,
2015). Ook Pactum heeft deze manier van kindgericht werven overgenomen. Met deze
manier van campagne voeren wordt er gebruik gemaakt van emotionele appeal in de
oproepen om pleegouders te zoeken. De foto’s van de kinderen moeten tot de verbeelding
spreken en een schuldgevoel oproepen bij mensen wat uiteindelijk kan leiden tot het
bijstellen van gedrag, ook wel guilt appeal genoemd. Niet alle campagnes met guilt appeal
zijneven succesvol. Uit onderzoek van Brennan en Biney (2010) blijkt dat guilt appeal ook
een keerzijde kan hebben, namelijk dat de strategie die gebruikt wordt negatieve gevoelens
kan oproepen zoals irritatie of woede ten opzichte van de adverterende organisatie
(Lemmers, 2013). Men kan zich afvragen of ook zo het kindgericht werven via Facebook met
foto’s wel de juiste manier? Of dat dit mogelijk kan zorgen voor een algemene negatieve
attitude over Pactum.

Door wie moet dit onderzocht worden?
Verder onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden door studenten van de HAN Pedagogiek,
SPH of MWD, die verdiepende interviews bij (pleeg)ouders houden of nieuwe enquêtes
opstellen en verspreiden. Ook zou er gedacht kunnen worden aan een breder onderzoek
onder bijvoorbeeld volgers van Pactum op de Facebookpagina. Zo kan men ook de attitude
van onafhankelijke personen bevragen en deze vergelijken over verschillende doelgroepen.
Daarnaast kan er gedacht worden aan studenten van de opleiding Communicatie aan de
HAN omdat zij gespecialiseerde kennis hebben omtrent communicatie voor organisaties,
theorieën achter campagnes, enz. Het voordeel van studenten inzetten is dat het Pactum
weinig mankracht kost, enkel voor het begeleiden van deze studenten.
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Een andere mogelijkheid voor het uitvoeren vervolgonderzoek zou zijn dat het onderzoek
door pleegzorgmedewerkers wordt uitgevoerd. Pleegzorgmedewerkers van Pactum zouden
de opdracht kunnen krijgen tijdens begeleiding/contactmomenten met (pleeg)ouders te
vragen wat hun perceptie is tegenover het kindgericht werven via Facebook. Het onderwerp
wordt dan bespreekbaar gemaakt, (pleeg)ouders kunnen hun vragen stellen en op- of
aanmerkingen doorgeven aan medewerkers. Vervolgens zouden deze in een vergadering
verzameld en besproken kunnen worden. Deze manier van onderzoeken vraagt wel om
extra tijdsinvestering ten opzichte van het onderzoek laten uitvoeren door studenten. De
tijdsinvestering kan ten koste gaan van de oorspronkelijke taken van pleegzorgmedewerkers
of mogelijk voor een hogere werkdruk zorgen.

Doel 2: Pactum heeft draagvlak gecreëerd bij ouders en pleegouders voor het
kindgericht werven via Facebook.
Alvorens er begonnen is met het plaatsen van deze Facebook oproepen is er waarschijnlijk
door

Pactum

weinig

aandacht

besteed

aan

het

creëren

van

draagvlak

bij

bestandspleegouders en ouders waarvan kinderen in de pleegzorg zitten. Het is belangrijk
dat dit alsnog wordt bekeken omdat het invloed kan hebben op de tevredenheid van
(pleeg)ouders over Pactum als organisatie. Draagvlak zou mogelijk op meerdere manieren
gecreëerd kunnen worden:


Ouders en pleegouders informeren over kindgericht werven via Facebook



Succeservaringen publiceren



Facebookwerving zonder foto’s publiceren.



Een aparte Pactum Pleegzorg Facebookpagina

Toelichting hoe draagvlak te creëren:
(Pleeg)ouders informeren over waarom Pactum heeft gekozen voor kindgericht werven via
Facebook zou kunnen bijdragen aan een positievere beeldvorming omdat de voordelen,
risico’s en privacy waarborging dan duidelijk gemaakt kunnen worden. Ook zou dit mogelijk
kunnen bijdragen als de negatieve kijk een keerzijde zou zijn van guilt appeal richting
Pactum als organisatie (Lemmers, 2013). Ook kan er gedacht worden aan gebruik van
metacommunicatie (BRON). Door het evalueren en benoemen van de communicatie die er
door Pactum is toegepast en het bespreekbaar te maken, levert het meer transpiratie en
mogelijk begrip op. Bijvoorbeeld:
“Er worden sinds kort berichten geplaatst op Facebook om pleegouders te zoeken, we
begrijpen dat dit nieuw is voor iedereen en niet iedereen het hier mee eens zou zijn, toch
willen we uitleggen wat de voordelen hiervan kunnen zijn…”
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Daarbij zou Pactum kunnen denken
aan het meer onder de aandacht
brengen van succeservaringen. Over
vergelijkbare

Jeugd-

Opvoedhulporganisaties

en
zijn

krantenartikelen gepubliceerd met wat
het kindgerichte werven via Facebook
op heeft geleverd (zie afbeelding 1).
Hierbij kan gedacht worden aan Public
Figuur 2 – Krantenartikel. Overgenomen uit Facebook ultieme poging
om gezin voor kind te vinden door Algemeen Dagblad, 2015.

Relations (PR) via de landelijke media
of lokale kranten. Op die manier kan

een artikel geplaatst worden omtrent de successen van Pactum en Facebookplaatsingen.
Deze successen kunnen ook gedeeld worden via de eigen Facebookpagina, website of het
Twitteraccount van Pactum. Zo worden mensen meegenomen in de positieve effecten en zal
er naar loop van tijd meer draagvlak ontstaan.

Mogelijk zou het plaatsen van oproepen zonder gefungeerde foto’s minder beroep doen op
het hierboven besproken emotionele guilt appeal. Mogelijk roept het minder weerstand op bij
mensen. Er zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden om kenmerkende afbeelding bij het
betreffende pleegkind te plaatsen. Dit zou in overleg/samenwerking met het kind kunnen
gaan, om op die manier ook de betrokkenheid van het pleegkind te vergroten. Betrokkenheid
vergroten van pleegkinderen is een aanbeveling die voort is gekomen uit het
onderzoeksrapport ‘Matchen doe je samen’ (Degen & Kreij, 2016). Bij het plaatsen van
‘fotoloze’ oproepen kan gedacht worden aan het maken van een tekening door het kind, een
verhaaltje, een gedichtje, een fotocollage met zijn/hobby’s enz. Samen kan er gekeken
worden naar wat er gezocht wordt in een pleeggezin. Op die manier kan het op een
persoonlijke manier worden vastgelegd en gepresenteerd in een oproep. Zo kunnen er geen
(irreële) verwachting worden gevormd door aspirant pleegouders omtrent het uiterlijk van
hun toekomstige pleegkind en worden kinderen niet ‘in de verkoop gezet’. Iets wat in
Amerika wel gebeurt door kindprofielen zonder gefungeerde foto’s te tonen en waar zowel
pleeg(ouders) als medewerkers van Pactum sterk op tegen zijn (Degen & Kreij, 2016).
Daarbij kan men zich afvragen of het bij de huidige oproepen duidelijk is dat het om
anonieme foto’s gaat bij de Pactum oproepen. Om dit aan te duiden wordt gebruik gemaakt
van het woord ‘gefungeerd’, is dit een begrip wat iedereen kent? Bij de laatste oproep van
Pactum voor een weekend/vakantie pleeggezin staat er nergens vermeld dat het om een
anonieme ‘reclame’ foto gaat. Er kan op die manier verwarring ontstaan, er moet meer
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duidelijkheid worden geschept over het borgen van de anonimiteit. Dit zou ook kunnen
bijdragen aan de positieve beeldvorming van (pleeg)ouders betreft het kindgericht werven.
Tot slot kan het maken van een Pactum Pleegzorg Facebookpagina mogelijk een
idee zijn. Er zijn verschillende Jeugd- en Opvoedhulporganisaties die al gebruik maken van
een losstaande Facebookpagina voor de afdeling pleegzorg. Eén voordeel van een aparte
Pactum Pleegzorg pagina is dat een gerichte doelgroep bereikt kan worden. De doelgroep
die interesse toont via Facebook in Pactum hoeven niet persé interesse te hebben in het
volgen en delen van pleegouderoproepen. Met een aparte Pactum Pleegzorg pagina kan
men bewust kiezen dit te volgen. Verder kan er in het informatietabblad van de Pactum
Pleegzorg pagina specifieke informatie worden gedeeld over pleegzorg, kindgericht werven
en uitleg hierover waarom dit toegepast wordt. In tegenstelling tot de algemene Pactum
Facebook die beheerd wordt door een beleidsmedewerker, zou deze pleegzorgpagina door
servicebureaumedewerkers beheerd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de informatie
omtrent het werven direct bij de medewerkers, die zich bezighouden met de matching,
terecht komt. Het is op deze wijze makkelijker te beheren. Dit zal wel een extra taak zijn voor
de medewerkers, wat automatisch meer tijdsinvestering vraagt. Er zal gekeken moeten
worden of dit momenteel wel haalbaar is.
Hoe een dergelijke Pleegzorg Facebookpagina vormgegeven kan worden is te zien in
bijlage 1. Dit is echter een beknopte uitwerking om een idee te geven van wat er mogelijk is.
Op deze pagina zijn bovenstaande aanbevelingen meegenomen. Zo is er een weergave van
het informatietabblad weergegeven, een update waarin informatie wordt gegeven over
algemene pleegzorg, maar ook het kindgericht werven. Er staat een oproep voor
pleegouders zonder foto en daarbij ook een voorbeeld van een post over een
succeservaring. De Pactum Pleegzorg Facebookpagina zou ook gebruikt kunnen worden
voor het plaatsen van leuke feiten over Pleegzorg, tips over films, artikelen, enz.
Voor verdere ontwikkeling van deze pagina zou het servicebureau samen met de
werkgroep sociale media binnen Pactum moeten kijken hoe dit vorm te geven. Ook zou er
hierbij gedacht kunnen worden aan het betrekken van studenten van de opleiding
“Communication & Multimedia Design”. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe
media en webdesign. Deze studenten weten alles van in hoe sociale media voor een
organisatie als Pactum ingezet kan worden en hoe dit strategisch vorm te geven is.
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3.2 Aanbeveling 2
‘Het documenteren en mogelijk aanscherpen van de screening en selectie en voorbereiding
procedure van pleegouders geworven via Facebook.’ Dit is de laatste aanbeveling
geformuleerd in het onderzoeksrapport ‘Matchen doe je samen’ van Degen & van Kreij
(2016). Hieronder staat deze aanbeveling uitgewerkt in een doel en verdere toelichting hoe
de uitvoering van dit doel er binnen Pactum uit kan zien.
Doel 3: Pactum heeft een richtlijn/protocol ontwikkeld waarin de screening, selectie en
voorbereiding procedure van pleegouders die kindgericht zijn geworven via Facebook
staat beschreven.
Omdat het een vrij nieuwe manier van werven is, is het belangrijk stil te staan bij hoe men dit
gaat aanpakken in de praktijk. Ondanks dat de huidige plaatsingen via Facebook werven
succesvol zijn verlopen, is het voor het voorkomen van lange termijn risico’s belangrijk om
kritisch te kijken naar de huidige praktijk. In bijlage 2 staat een richtlijn uitgewerkt voor de
voorbereiding en screeningsprocedure van ouders geworden via Facebook. Hierin staan de
wettelijke en landelijke criteria waaraan zo’n procedure minimaal moet voldoen. Daarbij zijn
ook de ‘eisen’ die Pactum stelt aan de voorbereiding en screening van reguliere aspirant
pleegouders meegenomen. Deze richtlijn zou door Pactum gebruikt kunnen worden bij het
opstellen

van

een

eigen

richtlijn/protocol

voor

de

screening,

selectie

en

voorbereidingsprocedure van de nieuwe doelgroep ‘Facebookpleegouders’. Het beschreven
bestand in de bijlage is een richtlijn, dit betekent dat hier altijd van afgeweken kan worden.
Wanneer er van de (wettelijk/ landelijke) richtlijnen afgeweken wordt is het belangrijk dit te
onderbouwen en in het dossier vast te leggen.

Aandachtspunten
Naar aanleiding van het vergelijken van de huidige praktijk van voorbereiding en screening
van ‘Facebookpleegouders’ met de criteria uit de richtlijn in bijlage 2 zijn de volgende
aandachtspunten naar voren gekomen. De sterretjes verwijzen naar een bepaald fragment in
de richtlijn (bijlage 2).
*1 Informatie verschaffen/ voorlichtingsbijeenkomst:
In een regulier voorbereidingstraject heeft een pleegouder een informatieavond bezocht en
heeft daarbij kennis gekregen van de criteria waaraan een pleegouder moet voldoen en de
wijze van matching bij Pactum. Vanuit het kwaliteitskader wordt aangegeven dat er
transparantie over de criteria, zowel landelijk criteria, als wettelijke als aanvullende criteria
moet zijn vanuit Pactum. Het is belangrijk dat Facebookpleegouders ook kennis hebben van
deze criteria. Dit kan door bijvoorbeeld deze criteria te verwerken in een artikel en dit te
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delen op de Facebookpagina (zie bijlage 1 voor een mogelijke uitwerking). Verdere
informatie die normaalgesproken gedeeld wordt op een voorlichtingsbijeenkomst zou via de
telefoon kunnen verlopen. Op een reguliere voorlichtingsavond werd er verhaal gedaan door
een ervaringsdeskundige pleegouder. Het kan voor Facebookpleegouders mogelijk prettig
zijn om digitale ervaringsverhalen van pleegouders te kunnen lezen, zodat men weet wat
hun mogelijk te wachten staat. Dit zou gedaan kunnen worden via de eigen Facebookpagina,
of hierop een verwijzing te maken naar de website van Pleegzorg Nederland, waar veel
ervaringsverhalen van pleegouders te vinden zijn.
*2 Guilt appeal:
Bij een Facebookplaatsing zal er extra rekening moeten worden gehouden met de motivatie
van pleegouders. Er zal getoetst moeten worden of Facebookpleegouders niet enkel door
het emotionele guilt appeal (Lemmers, 2013) hebben gereageerd op de Facebookoproep,
maar daadwerkelijk gemotiveerd zijn om mee te werken aan het hulpverleningsplan omtrent
het pleegkind en open staan voor begeleiding vanuit Pactum.
*3 Levensboek:
Pleegouders moeten worden gescreend aan de hand van de zes landelijke criteria in de
vorm van kerncompetenties. Pactum heeft deze informatie nodig om een competentieprofiel
te kunnen beschrijven. Dit kan mogelijk worden onderzocht door een verkorte versie van het
levensboek te laten invullen door Facebookpleegouders. Het is belangrijk om deze ondanks
de tijdsdruk van een Facebookplaatsing in te laten vullen om op die manier een volledige
screening te kunnen doen.
*4 Opvragen twee referenten:
Een aandachtspunt bij het werven via Facebook is het opvragen van twee referenten. Dit is
in het kwaliteitskader opgenomen door een aanbeveling van de commissie Samson, een
door de overheid ingestelde commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik van door
de overheid uit huis geplaatste kinderen (Jeugdzorg Nederland, 2013). Door referenten op te
vragen wordt een breder beeld verkregen van de aspirant pleegouders, diens situatie en
omgeving. Het is een verplicht onderdeel van het proces, dit zal het beste zo naar
Facebookpleegouders gecommuniceerd kunnen worden.
*5 Gezinsonderzoek:
Waar er in de reguliere pleeggezinnen een gezinsonderzoek wordt afgenomen bestaande uit
drie- tot vier gesprekken met een medewerker van het servicebureau, wordt dit met
Facebookpleegouders momenteel via telefonisch contact gedaan. Via de telefoon worden de
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competenties uitgevraagd. Wanneer blijkt dat er meerdere Facebookpleegouders geschikt
zijn, worden de ouders van het pleegkind betrokken in de keuze. Dit zal een positieve
uitwerking hebben op de betrokkenheid van ouders, wat mogelijk de acceptatie van de
plaatsing zal vergroten (Degen & Kreij, 2016). Pactum zal bij het aanscherpen van de
screening en selectie van kindgericht werven via Facebook moeten overwegen of telefonisch
contact voldoende is. Kan men op deze wijze voldoende de landelijke criteria beoordelen? Is
telefonisch contact voldoende om te beoordelen of aspirant pleegouders, gemeld via
Facebook, openlijk in gesprek kunnen gaan, vragen kunnen stellen en uit kunnen komen
voor hun gevoelens (landelijk criterium 1)? In het kwaliteitskader staat dat er tijdens de
screening een huisbezoek wordt afgelegd, om aan de hand van de zes landelijke criteria stil
te staan bij de leefsituatie, leefomgeving en achtergrond van de aspirant pleegouder. Er
wordt daarom aangeraden minimaal één huisbezoek af te leggen bij Facebookpleegouders
alvorens voor te stellen aan ouders. Tijdens dit verkorte gezinsonderzoek kan de verkorte
versie van het levensboek en de GKS-worden ingevuld.
*6 Koppelingsvoorstel:
Na het gezinsonderzoek kan mogelijk gelijk een koppelingsvoorstel worden geschreven met
hierin een profiel- en competentiebeschrijving van de Facebookpleegouders gekoppeld aan
de hulpvraag van het pleegkind.
*7 Verkort en individueel voorbereidingsprogramma:
Er mag door iedere organisatie een eigen voorbereidingsprogramma opgesteld worden.
Echter, de wettelijke en zes landelijke criteria moeten hier onderdeel van uitmaken. Er zal
door Pactum gekeken kunnen worden naar een verkort en individueel voorbereidingstraject
die met Facebookpleegouders kan worden doorlopen alvorens ze aan pleegkinderen en
diens ouders voor te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan één middag of avond
voorbereiding, in plaats van drie avonden tijdens het reguliere traject, met daarin de reguliere
thema’s zoals samenwerking, omgaan met verlies, hechting en loyaliteit.
Verder moet er aandacht zijn voor of Facebookpleegouders in staat zijn het
ouderschap te delen. Heeft men na het reageren op een Facebookoproep in de gaten dat
het gehele systeem van het desbetreffende pleegkind hierbij hoort. Er zal aandacht moeten
zijn voor contextuele theorieën en loyaliteit zal besproken moeten worden (landelijke criteria
2). Ook zal er vanuit het perspectief voor veiligheid voldoende aandacht moeten zijn voor
seksualiteit tijdens het voorbereidingstraject. Er zal met Facebookpleegouders uitdrukkelijk
gesproken moeten worden over seksualiteit, seks verscheidend gedrag en seksueel
misbruik. Dit om Facebookpleegouders voor te bereiden op mogelijke komst van een
pleegkind met een traumatisch verleden en om de veiligheid in een pleeggezin te borgen.
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*8 Kennismaking / interactie model:
In het onderzoek van Degen & Kreij (2016) benoemde veel (pleeg)ouders het belang van
een wederzijdse kennismaking voorafgaande aan een plaatsing. Er moet gekeken worden of
de klik er is. Pactum zou kunnen overwegen om bij een Facebookmatch rekening te houden
met een dergelijk interactiemodel.

4. Conclusie
In dit adviesrapport zijn een tweetal aanbevelingen uitgewerkt in concreet te behalen doelen
voor Pactum. Wanneer Pactum het kindgericht werven via Facebook wil blijven voortzetten
wordt aangeraden naar de beschreven adviezen en concrete doelen te kijken en deze intern
te bespreken. Welk doel het urgents is en als eerste opgepakt zou moeten worden is aan
Pactum. Het rapport zal gelezen moeten worden als een advies om mogelijk de werving en
selectie aan te scherpen. Dit adviesrapport zal tijdens een presentatie worden toegelicht.
Voor verdere implementatie wordt verwezen naar het document productverantwoording en
implementatieplan.
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Bijlage 1 – Facebookpagina

Voorbeeld Facebook pagina voor Pleegzorg

Voorbeeld informatie pagina
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Voorbeelden tijdlijn berichten
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Bijlage 2 – Richtlijn Facebookpleegouders

Advies richtlijn voorbereiding en screening
aspirant pleegouders kindgericht werven via
Facebook
Pactum Jeugd- en Opvoedhulp is als organisatie eindverantwoordelijk voor het zorgvuldige
proces van voorbereiding, screening en selectie van aspirant pleegouders. Een nieuwe
manier waarop aspirant pleegouders gezocht worden door Pactum is het zo genoemde
‘kindgericht werven’ via Facebook. Het werven van pleeggezinnen via Facebook maakt het
mogelijk een breder publiek te bereiken en er wordt een specifiek gezin gezocht passend bij
een pleegkind. “Het is een prachtige manier om de speld in de hooiberg te zoeken” (Degen &
Kreij, 2016).

Doordat het een relatief nieuwe manier is van werven is het nog niet

onderzocht hoe de procedure het beste uitgevoerd kan worden. Er zijn namelijk ook risico’s
aan verbonden. Hoe blijft de privacy in tact? Wat als mensen vanuit verkeerde motieven
reageren? En hoe gaat men om met de tijdsdruk? Het proces van voorbereiding en selectie
bij aspirant pleegouders die zich via Facebook aanmelden, wordt op een verkorte wijze
uitgevoerd dan bij aspirant pleegouders die zich via reguliere wijze aanmelden. Om te
waarborgen dat aspirant pleegouders via Facebook, voldoende voorbereid en gescreend
worden, alvorens een plaatsing, is deze richtlijn ontwikkeld. In deze richtlijn wordt een advies
uitgebracht hoe Pactum pleegzorg de voorbereiding, screening en selectie van aspirant
pleegouders geworven via Facebook mogelijk zou kunnen aanscherpen en vormt een
leidraad voor een zorgvuldig proces. De richtlijn is toepasbaar op aspirant pleegouders van
zowel crisis-, weekend/vakantie- of lange termijn pleegzorg die via Facebook zijn geworven.
Deze richtlijn houdt rekening met de criteria uit het landelijke ‘Kwaliteitskader
voorbereiding en screening aspirant pleegouders’ (herziende versie op 1 oktober 2013). Het
kwaliteitskader is toentertijd opgesteld om eenduidigheid en transparantie te bieden aan het
proces van voorbereiding en screening voor alle pleegzorgaanbieders in Nederland.
Voor netwerkpleegzorg biedt de Wet op de jeugdzorg (artikel 28a lid 4) de
mogelijkheid om van het reguliere proces af te wijken. Hierin staat vermeld: “degene die een
jeugdige reeds verzorgt en opvoedt op het moment dat bij een zorgaanbieder die pleegzorg
biedt de aanspraak van de jeugdige op verblijf bij een pleegouder tot gelding wordt
gebracht.” (Jeugdzorg Nederland, 2013, p. 16). De betrokken pleegzorgorganisatie dient vast
te stellen dat de ontwikkeling van de jeugdige niet wordt aangetast of beschadigd door de
verzorging of opvoeding van deze pleegouder. De (netwerk)pleegouder wordt bij aanmelding
pas gescreend door de pleegzorgorganisatie, terwijl het kind hier wel al verblijft (Jeugdzorg
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Nederland, 2013). Mogelijke andere verkorte selectie en voorbereidingsprogramma (zoals
mogelijk bij weekend- en deeltijdpleegzorg) die ontstaan in de praktijk moeten altijd aan de
wettelijke en landelijke criteria voldoen. Voor Facebookwerving van aspirant pleegouders is
nog geen officiële selectie en/of voorbereidingsprogramma bekend, er zijn ook geen
uitzonderingen in de wet zoals bij netwerkpleegzorg. Het is belangrijk dat het huidige
Facebookwerven en de daarbij horende screening en selectie minimaal voldoen aan de
wettelijke en landelijke criteria. In deze richtlijn zullen deze criteria worden weergegeven.

Wettelijke criteria
In figuur 1 staan de wettelijke criteria
weergegeven. Aan deze wettelijke criteria zal
moeten worden voldoen in de screening van
aspirant
Facebook.

pleegouders
Deze

geworven

via

‘Facebookpleegouders’

zullen minimaal 21 jaar moeten zijn. Er zal
voor alle inwonende boven de 12 jaar een
Verklaring Geen Bezwaar (VGB) aanwezig
moeten zijn voor er een plaatsing kan

Wettelijke criteria
1. De pleegouder is minimaal 21 jaar oud.
2. Alle inwonende >12 jaar oud zijn in het
bezit van Verklaring Geen Bezwaar
afgegeven door de Raad van
Kinderbescherming.
3. De pleegouder heeft het aangeboden
voorbereidings- en selectietraject goed
afgerond.
4. Voorafgaand aan de plaatsing beoordeelt
de zorgaanbieder pleegzorg of de
jeugdige in het gezin van de pleegouder
kan worden geplaatst.
Figuur 2 - Wettelijke criteria (Jeugdzorg, 2013)

plaatsvinden. De Facebookpleegouder moet het voorbereidings- en selectietraject goed
hebben afgerond. Om te voldoen aan de landelijke en wettelijke eisen is er een verkorte
versie ontwikkeld van het huidige voorbereidings- en selectietraject ontwikkeld. Wanneer een
Facebookpleegouder voldoet aan bovenstaande criteria zal er alsnog door Pactum moeten
worden beoordeeld of de jeugdige, van de Facebookoproep waarop pleegouders hebben
gereageerd, kan worden geplaatst in het gezin van de Facebookpleegouder. Er moet hierbij
door Pactum worden gelet op de leeftijd van het kind, problematiek van het kind,
samenstelling van het pleeggezin en verwachte duur van de pleegzorgplaatsing.

Aanvullend Criteria Pactum
Pactum Jeugd en Opvoedhulp heeft aanvullende criteria waar rekening mee gehouden moet
worden bij een Facebookplaatsing. Ouders zullen kennis moeten hebben van deze criteria*1.
Een eerste criterium is dat de pleegouder ondersteuning biedt bij de uitvoering van het
hulpverleningsplan en open staat voor de begeleiding door Pactum. Een ander criterium is
dat het pleegkind een eigen kamer heeft in de woning van het pleeggezin. Daarnaast mag er
geen groot proces plaatsvinden naast het ‘worden van pleegouder’. Adoptie, zwangerschap
of andere grote ‘life events’ worden gezien als een groot proces.
1. In het adviesrapport (§3.2) worden deze uitspraken verder toegelicht.
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Aanvullende criteria wat betreft de plaatsing van een kind zijn dat Pactum in principe uitgaat
van een ‘onderplaatsing’, er een leeftijdsverschil moet zijn van minimaal twee jaar en een
pleegkind maar maximaal vijf dagdelen opgevangen mag worden buiten het pleeggezin. Een
onder plaatsing houdt in dat een pleegkind qua leeftijd onder jongste kind in het pleeggezin
wordt geplaatst. Uit onderzoek komt het advies naar voren om dit te doen. Door een onder
plaatsing komt het kind qua leeftijd in de natuurlijke kinderrij. Wanneer een pleegkind tussen
of boven andere (pleeg)kinderen wordt geplaatst kan dit een negatief effect hebben op de
identiteit van deze kinderen (Baat, Spoelstra, Meulen, Stoltenborgh, & Vinke, 2014, p.15).
Het leeftijdsverschil heeft betrekking op reguliere plaatsingen. Bij crisisplaatsingen wordt er
uit

gegaan

van

minimaal

één

jaar

leeftijdsverschil

en

bij

deeltijd-

en

vakantieweekendpleegzorg wordt er per casus gekeken wat goed is voor het kind. Er mogen
daarbij maximaal drie kinderen binnen een pleeggezin verblijven (Degen & Kreij, 2016).
Ten slotte moeten medewerkers bij een Facebookplaatsing extra alert zijn op het
fenomeen “guilt appeal’*2.

Landelijke criteria
In figuur 2 zijn de landelijke criteria waaraan

Landelijke criteria
1.
2.

aspirant pleegouders moeten voldoen. Deze
landelijke criteria komen overeen met de zes

3.

kerncompetenties aan de hand waarvan

4.

aspirant pleegouders binnen Pactum worden

Bieden openheid en duidelijkheid
Kunnen samenwerken en het opvoederschap
delen met ouders
Helpen jeugdigen een positieve kijk op zichzelf
te ontwikkelen
Helpen jeugdigen hun gedrag te veranderen,
zonder hen te beschadigen
Kunnen inschatten welke uitwerking het
pleegouderschap op de eigen situatie heeft
Bieden een veilige leefomgeving aan een
pleegkind

beoordeeld. De zes kerncompetenties kunnen

5.

onderzocht worden onderzocht verkorte

6.

versie van het levensboek*3. Ook vullen

Figuur 3 - Landelijke criteria (Jeugdzorg Nederland, 2016)

aspirant pleegouders een gezinsklimaatschaal (GKS-II) in, een vragenlijst waarmee de
beleving van gezinsleden ten aanzien van het gezinsklimaat wordt onderzocht. De GKS- II
bestaat uit 77 ja/nee vragen (NJI, z.d. -b). Tevens moeten aspirant pleegouders twee
referenten opgeven*4.
2

3

4

* , * , * In het adviesrapport (§3.2) worden deze uitspraken verder toegelicht.
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Voorbereiding- en screeningstraject
Screening is het doen van onderzoek waarna wordt besloten of er wordt overgegaan tot
selectie. Het voorbereidings- en screeningtraject bij een Facebookplaatsing heeft de vorm
van een omgekeerde trechter. Het is een bijzonder (individueel) traject waarbij het specifieke
pleegkind en de (mogelijke) aspirant pleegouders al bekend is. Het voorbereidings- en
screeningstraject voor een Facebookplaatsing omvat de genoemde stappen uit het
kwaliteitskader, maar gezien de bijzondere omstandigheden kunnen deze stappen afwijken
in volgorde en eventueel op een andere wijze ingevuld worden.
a) Informatie verschaffen
b) Voorlichtingsbijeenkomst
c) Huisbezoeken/ gezinsonderzoek
d) Rapportage
e) (groepsgewijs) voorbereidingsprogramma
f)

Mogelijk een stap toevoegen: kennismaking klik.

g) Definitieve inschrijving (match)

De stap informatie verschaffen en voorlichtingsbijeenkomst zullen mogelijk op een digitale
manier kunnen plaatsvinden. Tijdens het gezinsonderzoek wordt minimaal één huisbezoek
afgelegd*5. Na dit gezinsonderzoek wordt een koppelingsvoorstel*6 geschreven met hierin
een competentieprofiel van de aspirant pleegouders en de hulpvraag van het kind. Dit
koppelingsvoorstel wordt besproken met een gedragswetenschapper. Vervolgens start er
een individueel en verkort voorbereidingsprogramma*7 voor aspirant pleegouders via
Facebook. De wettelijke en zes landelijke criteria maken hier onderdeel van uit. Wanneer het
mogelijk is om een aspirant pleegouder via Facebook mee kan doen aan een regulier
voorbereidingsprogramma wordt hiervoor gekozen. Wanneer het mogelijk is vindt er na het
voorbereidingsprogramma een kennismaking plaats, om te beoordelen of er een klik is
tussen aspirant pleegouders en het pleegkind en diens ouders*8.
5

6

7

8

* , * , * , * In het adviesrapport (§3.2) worden deze uitspraken verder toegelicht.
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