
DE MENING VAN JONGERENDE MENING VAN JONGEREN  

Meer dan de helft van de jongeren kenden het pleeggezin nog niet voordat zij gingen verhuizen. Veel van hen
hadden meer willen weten over de leuke dingen die het (nieuwe) pleeggezin graag samen onderneemt, of ze
veel aan het werk zijn/vaak thuis zijn. Ook zijn ze benieuwd naar de samenstelling van het gezin en of er
huisdieren zijn.

Van de jongeren zijn er 48 open
over het feit dat ze in een
pleeggezin wonen en  7
niet open over het  feit
dat ze in een 
pleeggezin wonen.

JONGERENRAAD
HORIZON PLEEGZORG

“De mening van jongeren
binnen pleegzorg  

wordt bekender bij de
Jongerenraad.”

Hoi, leuk dat je dit leest!
Als Jongerenraad Horizon Pleegzorg hebben we een vragenlijst

opgesteld voor de pleegjongeren die wij vertegenwoordigen. 
In totaal hebben        jongeren ons geholpen met dit onderzoek!

Neem hieronder een kijkje in een aantal uitkomsten...

In het pleeggezin

64

Openheid
Het is belangrijk dat jongeren op tijd informatie krijgen
over het regelen van 16+/18+-zaken en hierbij begeleiding
krijgen als ze dat willen. Veel jongeren zouden  graag hulp
krijgen bij het vinden van een woonruimte en bij geldzaken.
Ook bij het zoeken naar een baan of een vervolgstudie
zouden jongeren graag geholpen willen worden.

16+/18+-zaken

De meeste jongeren gaven aan dat alles goed gaat in het pleeggezin. Ze zeiden bijvoorbeeld
dat er een goede band is, dat het gezellig is en dat ze goed worden geholpen. Het was erg
mooi om te lezen dat  een paar jongeren aangeven veel liefde te ontvangen en dat het gezin
heel vertrouwd voelt. Er wordt ook vaak genoemd dat het praten samen goed verloopt. Toch
zijn er nog 10 jongeren die aangeven regelmatig ruzie te ervaren binnen het gezin en/of  zich
juist niet altijd begrepen voelen in de problemen die ze hebben.

Kennis over het pleeggezin

Hebben jongeren contact met belangrijke
mensen die zij kenden voordat ze in een

pleeggezin gingen wonen? 

Voelen jongeren zich alleen in
hun pleeggezin?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Jongerenraad?
Ga dan naar pleegouders.horizonpleegzorg.nl en klik op

'Jongerenraad Pleegzorg' onder aan de pagina.


