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AMENDEMENT 1 

 

Wijziging van de tekst van het voorstel van resolutie als volgt: 

 

“De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 overwegende dat het welzijnsbeleid van de VGC zich onder andere toespitst op 

jeugdhulp; 

 overwegende dat het lokaal sociaal beleid van de VGC inzet op omgaan met de context 

van vermaatschappelijking van de zorg en het stimuleren van vrijwillige en informele 

zorg; 

 overwegende dat er nog steeds te veel kandidaat-pleegouders vroegtijdig afhaken1; 

 overwegende dat de tekorten aan pleeggezinnen tussen 2017 en eind 2019 met twee 

derden toenam23; 

 overwegende dat de lockdown de druk op het vinden van nieuwe pleegzorggezinnen 

vergrootte4; 

 overwegende dat bijna de helft van de jonge Vlamingen openstaat voor het 

pleegouderschap5; 

 overwegende dat pleeggezinnen een belangrijke plaats van opvang zijn voor niet-

begeleide minderjarige vluchtelingen; 

 overwegende dat pleegzorg naar voor geschoven wordt als eerste te overwegen optie bij 

uithuisplaatsing van minderjarigen; 

 overwegende dat er kwalitatieve pleeggezinnen nodig zijn om aan de noden binnen de 

vijf vormen van pleegzorg te kunnen beantwoorden; 

 overwegende dat pleegzorg een enorm krachtige daad van solidariteit naar een kind of 

persoon in moeilijkheden en een familie in nood is; 

 overwegende dat Brussel na Dubai de meest kosmopolitische stad is van de wereld, met 

182 verschillende nationaliteiten en een superdiverse, meertalige, multiconfessionele 

werkelijkheid; 

 overwegende dat het Brusselse huisvestingsvraagstuk pleegzorg bemoeilijkt; 

 overwegende dat continuïteit in de jeugdhulpverlening een schrijnend probleem blijft. 

Vaak komen kinderen en jongeren met soms zware psychische problemen terecht bij 

verschillende particulieren of instellingen en kunnen daardoor moeilijk tot rust komen, 

hetgeen ook duidelijk bleek uit het webinar 'Gewoon Complex' over jeugdhulpverlening 

(05/02/21) georganiseerd door het Kinderrechtencommissariaat. 

 

vraagt aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

 Met het oog op de waardering van de inspanningen van pleeggezinnen en de 

maatschappelijke meerwaarde dat pleeggezinnen bieden, dat de VGC de 

gemeentebesturen die dit wensen, ondersteunt bij het aanvragen van het label 

Pleegzorggemeente, namelijk bij de ontwikkeling en uitvoering van een actieplan in dit 

kader, en dit in samenwerking met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en onderzoekt 

of ze zelf kan aansluiten bij het label. 

                                                 
1 https://issuu.com/pleegzorgvlaanderen/docs/plzrg_2019_registratie_high_page_v03 
2 https://www.demorgen.be/nieuws/tekort-aan-pleeggezinnen-is-groter-dan-ooit~bc28c864/ 
3 https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/manque-de-familles-d-accueil-surtout-pour-les-bebes-et-les-ados 
4 https://plus.lesoir.be/320353/article/2020-08-21/les-familles-daccueil-durgence-debordees 
5 https://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/bijna-helft-jonge-vlamingen-staat-open-voor-pleegouderschap 
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 In te zetten op sensibiliserende, wervende en ondersteunende acties die versterkend en 

aanvullend werken op bestaande acties, in samenspraak met Pleegzorg Vlaams-Brabant 

en Brussel om zo goed mogelijk in te spelen op de geïdentificeerde noden en op de 

diverse Brusselse realiteit. Meer in het bijzonder vragen we:  

o Om speciale aandacht te vestigen op cultuursensitieve (pleeg)zorg. 

o Om speciale aandacht te vestigen op de bekendmaking van pleegzorg en 

werving van pleeggezinnen, ook bij culturele minderheden. 

o Om in samenwerking met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel te onderzoeken 

welke initiatieven mogelijk zijn om extra in te zetten op vorming en opleiding 

van de hulpverleners in de pleegzorg rond diversiteit en de Brusselse realiteit.  

 De ontwikkeling van een aanvullend beleid gefocust op ondersteunende pleegzorg met 

een preventieve functie met aandacht voor het behoud van de band met de biologische 

ouder. Door te richten op vroegdetectie en preventie, anticipeert men op een aantal 

risicofactoren en pakt men onderliggende problemen aan die tot een uithuisplaatsing 

kunnen leiden. Daarvoor is verdere promotie bij de eerstelijnshulpverleners en een 

nauwere samenwerking aan de orde. Een betere bekendheid van deze specifieke 

hulpvorm bij actoren uit de ‘brede instap’ (CLB, CAW, CGG, K&G) zal bijdragen aan 

het voorkomen van escalaties en crisissituaties en aan het terugdringen van de 

pleegzorgnoden. Daarnaast moet het beleid ook zorgen voor een permanente opvolging, 

verregaande professionalisering en voldoende ondersteuning van hulpverleners, 

pleegkinderen en hun (pleeg)ouders om de continuïteit in de jeugdhulpverlening te 

garanderen, zodat kinderen en jongeren tot rust kunnen komen, zeker als ze kampen met 

zware psychische problemen. Veiligheid en zorgcontinuïteit staan voorop. 

 Om bij de plaatsing van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest pleegzorg bekend te maken en kwalitatief te versterken, 

voortbouwend op de ervaring van eerdere sensibiliseringscampagnes en door de verdere 

uitbouw van de bestaande netwerken om meer bekendheid te genereren voor pleegzorg 

in de hoop zo meer potentiële kandidaat pleeggezinnen uit verschillende 

cultuurgemeenschappen aan te trekken.  

 De drempels tot pleegzorg bij regenbooggezinnen en LGBTQIA+ Brusselaars, aan de 

vraag- en de aanbodzijde, te laten onderzoeken en op basis van conclusies van dit 

onderzoek gepaste acties te ondernemen. 

De bredere bekendmaking van een aanvullend beleid om het volwassen pleegzorgbeleid 

bekender te maken in Brussel.” 

 

Toelichting: Op basis van de besprekingen binnen de Raad en de hoorzitting hierover, stellen 

de ondertekenaars voor de resolutie te versterken door bovenstaande wijzigingen. Bepaalde 

aspecten van de originele tekst zijn aangepast of dieper uitgewerkt. 

 

 

Bianca DEBAETS 

Cieltje VAN ACHTER 

Juan BENJUMEA MORENO 

Carla DEJONGHE 

Els ROCHETTE 

 

_______ 


