
Pleeg- 
ouder-
buddy

Weet dat we er 
voor je zijn

Als kersverse pleegouder komt er veel op u af. Natuurlijk bent u 
goed voorbereid, maar in de praktijk kunt u tegen van alles en 
nog wat aanlopen. Een pleegouderbuddy kan helpen.
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Een pleegouderbuddy 
De pleegouderbuddy is een ervaren pleegouder die een nieuw pleeggezin kan helpen. 
De buddy weet hoe het is om (voor het eerst) een pleegkind in huis te hebben en waar u 
tegenaan kunt lopen. Met de pleegouderbuddy kunt u ervaringen delen. De buddy biedt 
een luisterend oor en herkent bepaalde gevoelens en emoties uit eigen ervaring. Op 
basis daarvan kan hij/zij praktische tips geven.

De pleegouderbuddy heeft een speciale training gevolgd om als pleegouderbuddy 
aan de slag te mogen. De ondersteuning van de buddy is aanvullend op de taken en 
verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleider. Ieder pleeggezin wordt begeleid 
door een pleegzorgbegeleider die de ontwikkeling van het kind en pleeggezin volgt, 
de plaatsing coördineert en specialistische vragen beantwoordt omtrent gedrag en 
achtergrond van het pleegkind.

Hoe werkt het?
De pleegouderbuddy  neemt contact met u op. De buddy stelt zich voor en vraagt hoe het 
tot nu toe gaat. Ook wordt gevraagd of er behoefte is aan een pleegouderbuddy. Als dat 
zo is dan worden afspraken gemaakt over het contact. In principe wordt na 3 maanden 
het contact tussen pleegouderbuddy en startend pleegouder beëindigd. Het contact kan 
met 3 maanden worden verlengd, wanneer daar behoefte aan is.

U kunt bij een pleegouderbuddy uw verhaal kwijt en op haar beurt deelt de buddy haar 
ervaringen, inzichten en vaardigheden met u. Pleegouders hebben over en weer veel 
aan elkaar en vinden (h)erkenning in elkaars verhalen. Vanzelfsprekend kunt er op 
vertrouwen dat uw verhalen en vragen veilig zijn bij de pleegouderbuddy, uw privacy is 
gewaarborgd.  

Met het inzetten van buddy’s ervaart u een breder netwerk waarvan u niet alleen 
profiteert maar ook uw pleegkind.

Meer informatie
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met uw 
pleegzorgbegeleider.   


