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• Mayke Bakker



Chaos en wantrouwen



trechter



Rust  en vertrouwen



Interview pleegzorgwerker

• Lotte en Annemarie Film.



Voorbeeld a.d.h.v. casus
• Van (elkaar) wantrouwen



• Naar (elkaar) vertrouwen



Casus Damian Genogram



Deel Words and Pictures Damian

• Damian en Deven hebben veel meegemaakt waardoor ze sneller 
boos en in de war zijn. Opa en oma weten niet hoe ze Damian en 
Deven kunnen helpen om rustig te worden. Oma en Opa worden 
daar verdrietig van, want ze vinden Damian en Deven zo knap en lief 
dat ze goede hulp verdienen. Daarom gaan Damian en Deven bij 
Margo en Femke wonen. Opa en oma houden heel veel van Damian 
en willen Damian zo veel mogelijk blijven zien. Ze zijn blij dat Damian 
naar 2 lieve mama’s gaat. 



Filmpje good practice



Casus Damian situatie bestandsgezin

• Damian verblijft in een nieuw 
bestandspleeggezin.

• Gaandeweg werden ook de zorgen m.b.t. de 
veiligheid van Damian in dit gezin groter.



Casus Damian situatie bij de hulpverleners

Chaos en wantrouwen!!!

• De zorgen rondom Damian groeien weer.

• Gevoel: De situatie in het pleeggezin is 
onveranderbaar.

• Angst: Het is zeer onveilig voor Damian.

• Reactie hulpverleners: Help Damian moet hier                                       
weg!

• Reactie pleegouders: Weerstand tegen dit 

besluit.



Zorgen Krachten Doelen
Doordat Margo en Femke niet 
weten of ze bij elkaar willen 
blijven, zij heel verschillend 
zijn in streng of lief zijn en de 
regels en afspraken in het
pleeggezin niet duidelijk zijn 
maakt Pleegzorg zich zorgen 
dat Damian nog meer boos en 
in de war raakt zoals die keer 
dat hij een kind op school 
heeft geslagen. Damian heeft 
veel meegemaakt waardoor 
het extra belangrijk is dat hij 
weet wie er voor hem zorgt 
en op welke manier.
Pleegouders hebben zorgen 
over de hulpverlening, die 
houdt zich niet aan alle 
afspraken.

Margo en Femke willen 
graag goed voor Damian 
zorgen en vragen daar 
hulp bij. Damian komt 
soms ook naar hen toe 
als hij getroost wil 
worden.
Er zijn veel mensen die 
Margo, Femke en 
Damian willen helpen 
om ervoor te zorgen dat 
het beter gaat met 
Damian.

Plan maken waarin 
staat:
-Hoe pleegouders 
zorgen voor 
duidelijke regels en 
afspraken.
- Wie hen daarbij 
helpt.
- Dat pleegouders 
goed voor zichzelf 
zorgen zodat ze 
Damian kunnen 
helpen.

- Hulpverleners gaan 
ervoor zorgen dat ze 
open en duidelijk zijn 
over afspraken en er 
een taakverdeling is.



Het vervolg………………..

• Met hulpverleners, coördinator Pleegzorg, 
Gedragswetenschapper en pleegouders 
overzicht gemaakt van: Zorgen, Krachten, 
Doelen.

• Conclusie: er zijn nog voldoende 
mogelijkheden om de veiligheid van Damian in 
dit pleeggezin te vergroten en te waarborgen.

• Hierdoor: Rust en vertrouwen!



Effect voor Damian

• Meer duidelijkheid voor Damian in het 
pleeggezin. 

• Pleegouders zijn open over hun draaglast, 
vragen hulp bv. Damian gaat een weekend 
logeren bij opa en oma. Pleegouders worden 
hierdoor ontlast. Daardoor meer positieve 
momenten samen: Meer energie voor 
Damian!

• Wat zegt Damian:





Wat werkte?

• Pleegouders tot klant maken en behouden.

• Naast de bodemeisen voor de pleegouders ook bodemeisen 
voor de hulpverleners.

• Signs of Safety creëert duidelijkheid voor kind, ouders 
pleegouders en hulpverleners.

• Meerzijdige partijdigheid.

• Signs of Safety werker bewaakt proces.

• Beurtverdeling in de gaten houden, teruggaan naar het doel 
en open vragen stellen.

• Samenvatten en opschrijven (zichtbaar maken van wat er 
besproken wordt).


