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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : Stand van zaken pleegzorg in Brussel 

Mevrouw het Collegelid, 

Pleegzorg kent een enorme stijging de afgelopen vijf jaar. Pleegzorg Vlaanderen maakte bekend dat 

het aantal pleegjongeren de afgelopen vijf jaar met maar liefst 37% steeg. Eind vorig jaar vonden er 

maar liefst 7756 kinderen, jongeren en pleeggasten (tot een maximumleeftijd van 25 jaar) een warm 

nest in een pleeggezin. Dit is net geen 10 % meer dan het jaar voordien.  

De grootste groep vormt de perspectiefbiedende pleegzorg dat 75% van de pleegzorgsituaties behelst, 

gevolgd door de ondersteunende pleegzorg en perspectiefzoekende pleegzorg met respectievelijk 15% 

en 10%. De sterkste stijging werd waargenomen bij de ondersteunende pleegzorg. 

De plaatsingen gebeuren door de band in het netwerk zoals een tante, grootouder, een 

vertrouwenspersoon,… de andere optie hier zijn zogeheten bestandspleegplaatsen waarbij een match 

wordt gezocht tussen een jongere en een kandidaat-gezin. De netwerkplaatsingen kennen ook een 

stijgende trend (70% vandaag tegen 61% in 2016). 

Deze stijging is logisch, aangezien hulpverleners in eerste instantie toch het eigen netwerk van de 

jongere bevragen om bij te springen met ondersteuning vanuit een pleegzorgdienst. Netwerkpleegzorg 

volgt min of meer de stijging van het aantal opgestarte dossiers, terwijl bestandspleegzorg eerder 

stabiel blijft in absolute aantallen. 

Omdat we er van mogen uitgaan dat ook in Brussel de noden groot zijn, stel ik u graag volgende vragen:  

 

- Beschikt u over specifieke cijfers over het aantal pleeggezinnen en -kinderen in BHG ? Hoe is 

dat de laatste jaren geëvolueerd? Kunt u dit onderverdelen per in de verschillende categorieën 

“pleegzorg” (crisisopvang, langdurige opvang…) en ook op leeftijd en geslacht? Kunt u dit 

vergelijken met de Vlaamse cijfers en grootsteden Antwerpen en Gent? Zijn er grote 

verschillen tussen de grootstedelijke context en de rest van Vlaanderen?  

- Welke evaluatie haalt u hieruit in het kader van uw beleid hieromtrent om pleegzorg te 

ondersteunen in BHG? Op welke manier stemt u de VGC maatregelen inzake pleegzorg af op 

het Vlaamse beleid? Welke maatregelen hebt u uitgewerkt als aanvullend beleid? 

- In hoeverre hebt u overleg gehad sedert de nieuwe legislatuur met de regionale 

pleegzorgdienst in Brussel? Welke afspraken of nieuwe initiatieven zijn hieruit voortgevloeid? 

Wanneer is het volgende overleg met de sector voorzien?  

- Hebt u beslist om nieuwe sensibiliseringcampagnes uit te werken om kandidaat-pleegouders 

te werven? Hebt u daarbij bepaalde doelstellingen vooropgesteld, bv. het diversifiëren van 

kandidaat-pleegouders?  

- Hebt u zicht op de impact van de coronacrisis op pleegzorg in Brussel of hebt u signalen ter 

zake opgevangen vanop het terrein, bijvoorbeeld op het vlak van screeningsgesprekken voor 

nieuwe pleeggezinnen? 

- Pleeggezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de 

coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het 



Groeipakket van de Vlaamse Regering. Wat is er voorzien voor Brusselse pleeggezinnen? 

Neemt u bijkomende of flankerende maatregelen? Welk budget voorziet u hiervoor? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


