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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Introductie  

De vragenlijst met betrekking tot cliëntervaring Pleegzorg is opgesteld door de Jongerenraad van 
Horizon Pleegzorg. De Jongerenraad vertegenwoordigt alle jongeren binnen Horizon Pleegzorg om 
hen een stem te geven. Hij werkt aan de hand van speerpunten en zet deze om in actiepunten. Eén 
van de speerpunten van dit jaar: “De mening van andere jongeren binnen pleegzorg wordt 
bekender bij de Jongerenraad”. Het is van belang dat de Jongerenraad een duidelijk beeld heeft van 
hoe andere jongeren pleegzorg ervaren, hij is immers representatief voor alle pleegjongeren binnen 
Horizon Pleegzorg. Middels een zelf opgestelde online vragenlijst wil de Jongerenraad dit doel 
bereiken. Op basis van de (anonieme) antwoorden die uit het onderzoek naar voren komen, zal de 
Jongerenraad mogelijk nieuwe speerpunten opstellen. Het doel is om pleegzorg voor de 
pleegjongeren nog prettiger te maken. 

1.2 De onderzoeksinstrumenten 

De vragenlijst is te vinden in Appendix A. 

1.3 De werkwijze 

Bij het opstellen van de vragenlijst is gekeken naar de Evaluatie Vragenlijst Pleegzorg (EVP) van 
Horizon Pleegzorg. De EVP werd tot 2015 afgenomen bij pleegkinderen vanaf 8 jaar en hun ouders en 
pleegouders. De Jongerenraad heeft op basis van relevantie enkele vragen/stellingen hieruit 
overgenomen en aangepast en zelf nieuwe vragen/stellingen bedacht om tot een eigen vragenlijst te 
komen. Een voorbeeld van een eigen toevoeging is de stelling “Ik ben open over dat ik in een 
pleeggezin woon”. 

De vragenlijst is door Raymond Gutterswijk (werkzaam bij de onderzoeksafdeling van iHUB) 
in Qualtrics1 gezet. De Qualtrics-vragenlijst is meermaals getest (op laptop en telefoon) waarna de 
Jongerenraad nog enkele aanpassingen heeft gedaan. De link van de vragenlijst is vervolgens 
geplaatst op de webpagina van de Jongerenraad van Horizon pleegzorg 
(https://www.horizon.eu/pleegouders/jongerenraad-pleegzorg/). 
Aan de pleegzorgbegeleiders van Horizon is gevraagd om de vragenlijst toe te sturen (via WhatsApp 
of G-mail) aan jongeren vanaf 12 jaar uit hun caseload2. Een maand later is nog een herinnering 
gestuurd aan deze pleegzorgbegeleiders. Er is geen zicht op hoeveel jongeren daadwerkelijk de 
uitnodiging hebben ontvangen om de vragenlijst in te vullen. 

Er is een cadeaubon verloot onder de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld. Om hun 
anonimiteit te handhaven moesten zij na het invullen van de vragenlijst hun contactgegevens voor de 
cadeaubon mailen naar de Jongerenraad. De instructies hiervoor stonden op de website. Zo kunnen 
de ingevulde vragenlijsten niet worden gelinkt aan de jongeren.  Raymond Gutterswijk heeft op 
aanvraag van de Jongerenraad de gegevens van de vragenlijst verwerkt in onderstaand verslag. 
 
 
 
 
Voetnoten 

1: Qualtrics is een eenvoudige digitale enquêtetool om enquêteonderzoek, evaluaties en andere 

gegevensverzamelingsactiviteiten uit te voeren. De enquêtetool kan gebruikt worden om enquêtes samen te 

stellen, enquêtes te verzenden en reacties te analyseren. 

2: Een caseload is het totaal aantal cases waarmee een arts, advocaat of maatschappelijk werker zich 

tegelijkertijd bezighoudt, in dit geval alle cases (pleegjongeren) van een pleegzorgbegeleider. 

 

https://www.horizon.eu/pleegouders/jongerenraad-pleegzorg/
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Hoofdstuk 2: Respondenten: jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld 

2.1 Respons vragenlijsten  

 In totaal zijn er vragenlijsten ingevuld door 64 jongeren die wonen in een pleeggezin dat door 

Horizon wordt begeleid.  

2.2 Beschrijving van de respondenten 

 Er deden 52 meiden (81%) en 12 jongens (19%) mee aan het onderzoek. Hun leeftijd 

varieerde van 12 tot 19 jaar. Gemiddeld waren zij op het moment van het invullen van de vragenlijst 

15 jaar en 2 maanden oud.  

 Van de 64 deelnemende jongeren woonden er 59 in een voltijd pleeggezin (tot 

volwassenheid) (92%)  en 4 in een weekendpleeggezin (6%). Eén jongere woont inmiddels bij 

zijn/haar (biologische) vader (2%). 

 Gemiddeld woonden de jongeren sinds 8 jaar en 2 maanden in het pleeggezin. De jongere die 

er sinds 6 weken verbleef woonde er op het moment van deelname het kortst en de twee jongeren 

die er sinds 17 jaar woonden het langst. 

 In totaal wonen 27 jongeren in een netwerkpleeggezin3 (42%). De andere 37 jongeren wonen 

in een  bestandspleeggezin4 (58%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetnoten 

3: Een netwerkpleeggezin is gezin dat al bekend is bij de jongere (uit zijn/haar netwerk) voordat hij/zij 
daar gaat wonen. 
4: Een bestandspleeggezin is een gezin dat nog niet bekend is bij de jongeren voordat hij/zij daar gaat 
wonen. 
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Hoofdstuk 3: Resultaten  
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de antwoorden die de jongeren hebben gegeven 

op de vragen over hun ervaringen binnen de pleegzorg Horizon.  

 

Informatie over bestandspleeggezin 

Aan de 37 jongeren die hun pleeggezin nog niet kenden voordat zij er gingen wonen is 

gevraagd of zij vóór hun verhuizing een foto en informatie over het pleeggezin hebben ontvangen. 

Van hen hebben er 9 aangegeven geen of nauwelijks informatie te hebben ontvangen (24%) en 14 

wel (38%). 

 

 
 

Contact met ouders 

Van de 64 jongeren hebben er 47 contact met hun (biologische) ouders (73%). Aan hen is 

gevraagd of ze vinden dat hun ouders voldoende worden betrokken bij hun opvoeding . Het 

overgrote deel van de jongeren (32) vindt van wel (68%), maar er zijn ook 5 jongeren die vinden van 

niet (11%). 
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Contact met belangrijke anderen 

Van de 63 jongeren die op deze vraag antwoordden, hebben er 50 contact met belangrijke 

personen (anders dan hun ouders) die zij al kenden voordat zij in het huidige pleeggezin gingen 

wonen (79%). Van de 13 jongeren die aangeven geen contact te hebben met belangrijke anderen 

hebben drie jongeren aangegeven wel behoefte te hebben aan meer contact met (biologische) 

familieleden, zoals ouders en grootouders. 

De meeste jongeren geven aan dat zij contact hebben met vrienden, broertjes en zusjes en 

andere familieleden. Sommige jongeren hebben ook contact met de pleegouders van een vorig 

pleeggezin. 

 

Ondersteuning en open zijn over het wonen in een pleeggezin 

In onderstaande tabel is te zien in welke mate de jongeren het eens zijn met stellingen over 

de ontvangen ondersteuning bij het regelen van 16+/18+ zaken en of zij open zijn over het feit dat zij 

in een pleeggezin wonen. Er komt naar voren dat dat een behoorlijk aantal jongeren twijfelt of hij 

hulp krijgt bij 16+/18+ zaken, maar deze jongeren zijn over het algemeen pas 12 á 14 jaar oud. Deze 

jongeren zijn mogelijk daarom nog niet geïnformeerd over 16+/18+ zaken. Een relatief klein deel van 

de jongeren zegt geen hulp te ontvangen voor deze zaken (14%). Daarnaast weten drie jongeren niet 

goed waar zij terecht kunnen mochten zij vragen of zorgen hebben (5%) en vinden vijf jongeren het 

nog lastig om open te zijn over het feit dat zij in een pleeggezin wonen (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helemaal 

mee 

oneens 

Mee 

oneens 

Twijfel/weet 

niet 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Ik krijg hulp bij het regelen 

van 16+/18+ zaken 
3 5 15 23 12 

      

Ik weet bij wie ik terecht 

kan als ik vragen heb 
2 1 5 21 28 

      

Ik ben open over dat ik in 

een pleeggezin woon 
3 2 5 14 34 
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Op de vraag waarmee jongeren geholpen zouden worden wat betreft 18+-zaken, antwoordden zij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste jongeren die op dit moment bezig zijn zich voor te bereiden op zaken die 

belangrijk zijn als zij 18 worden, zouden graag hulp ontvangen bij het vinden van passende 

woonruimte. Ook willen zij graag geholpen worden bij financiële zaken (‘bankzaken’). Daarbij denken 

zij ook aan verzekeringen en toeslagen. 15 jongeren willen graag hulp bij het vinden van een 

vervolgstudie en twaalf zouden graag geholpen worden bij het zoeken naar een baan. 

 

Het pleeggezin 

 Aan de jongeren zijn een aantal stellingen over het pleeggezin voorgelegd over het 

pleeggezin, waarop zij konden antwoorden met Helemaal niet mee eens, niet mee eens, twijfel/weet 

niet, mee eens of helemaal mee eens. 

 

  Aantal jongeren 

Woonruimte zoeken  26 

   

Vervolgstudie zoeken  15 

   

Werk zoeken  12 

   

Bankzaken (waaronder verzekeringen 

en toeslagen) 
 20 

   

Ik heb geen behoefte aan extra hulp 

bij het regelen van 18+ zaken 
 5 

   

Ik ben hier nog niet mee bezig  16 

 Helemaal 

mee oneens 

Mee 

oneens 

Twijfel/ 

weet niet 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Ik voel me prettig in mijn pleeggezin 2 0 2 23 31 

      

Ik voel me veilig bij mijn pleegouders 2 1 1 15 39 

      

Er is weleens ruzie thuis bij mij (in mijn 

pleeggezin) 
7 7 10 29 4 

      

Ik voel mij vaak alleen in het pleeggezin 21 18 9 7 1 

      

Ik voel mij weleens onveilig in mijn 

pleeggezin 
37 12 6 0 0 

      

Ik wist vooraf voldoende over het 

pleeggezin waarin ik ging 

wonen/logeren 

10 7 17 14 8 
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De meeste jongeren die deelnamen aan dit onderzoek voelt zich prettig en veilig in het pleeggezin 

waar ze wonen (54 jongeren). Toch is er (helaas) ook een aantal jongeren dat zich niet altijd prettig of 

veilig voelt binnen zijn/haar pleeggezin.  

Daarnaast zijn er 8 jongeren die aangeven zich vaak alleen te voelen in hun pleeggezin. 17 

jongeren geven aan dat zij zich onvoldoende geïnformeerd voelden over hun pleeggezin voordat zij 

er gingen wonen (30%). 

Jongeren hadden vooral meer willen weten over de leuke dingen die het (nieuwe) pleeggezin 

graag samen onderneemt en of ze veel aan het werk zijn/vaak thuis zijn. De samenstelling van het 

gezin en de aanwezigheid van huisdieren worden iets minder genoemd, maar sommige jongeren zijn 

daar zeker in geïnteresseerd.  

 

 

Er is aan de jongeren gevraagd wat er goed gaat in hun pleeggezin. 

Een heel groot deel van de jongeren geeft aan: ‘alles’. Daarbij geven jongeren onder andere aan dat 

ze een gezellig gezin vormen met zijn allen, dat er een goede band is, dat ze goed geholpen worden 

en vooral ‘het praten samen/de communicatie’ goed verloopt. Ook geven enkele jongeren aan veel 

liefde te ontvangen en dat het gezin heel vertrouwd voelt. 

 Daarnaast is aan de jongeren gevraagd wat er minder goed gaat in hun pleeggezin.  

Er zijn 33 jongeren die aangeven niets te kunnen bedenken dat niet goed gaat. Tien jongeren geven 

aan weleens ruzie te ervaren binnen het gezin, maar dat lijkt niet heel vaak voor te komen. Het 

communiceren verloopt niet altijd even goed en ook voelen jongeren zich niet altijd begrepen door 

de pleegouders in de problemen die ze ervaren.  

 

 De pleegzorgbegeleider 

Van de 56 jongeren die deze vraag hebben beantwoord, hebben 53 jongeren de 

contactgegevens van hun pleegzorgbegeleider (95%). Zij spreken gemiddeld iets meer dan 4 keer per 

jaar af met hun pleegzorgbegeleider. De frequentie verschilt van eens per jaar tot één keer in de drie 

weken. 

  Iets minder vaak spreken jongeren alleen (zonder dat hun pleegouders er bij zijn) af met hun 

pleegzorgbegeleider, namelijk iets vaker dan (gemiddeld) 2 keer per jaar. Zes jongeren geven aan 

nooit 1-op-1 met hun pleegzorgbegeleiders te spreken. 

 

 Van de 56 jongeren geven 43 jongeren aan alles met hun pleegzorgbegeleider te kunnen 

bespreken (77%). Zes jongeren geven aan dit niet te kunnen (11%). Zeven jongeren geven aan 

misschien wel alles te kunnen bespreken, maar soms gewoon dingen voor zichzelf te willen houden. 

 

 We hebben de jongeren daarna weer een aantal stellingen voorgelegd. Dit keer over het 

contact met de pleegzorgbegeleider. De antwoordmogelijkheden zijn hetzelfde als bij de vorige 

stellingen. 
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 Helemaal 

mee oneens 

Mee 

oneens 

Twijfel/ 

weet niet 

Mee eens Helemaal 

mee eens 

Ik ben tevreden over 

het contact met mijn 

pleegzorgbegeleider 

van Horizon 

2 1 4 28 20 

      

De 

pleegzorgbegeleider 

houdt mij op de 

hoogte van belangrijke 

veranderingen 

1 6 9 20 19 

      

De 

pleegzorgbegeleider 

vraagt mij wat ik wil en 

luistert naar mij 

3 2 5 23 22 

      

Ik weet wat het 

verschil is tussen 

jeugdbescherming en 

pleegzorg 

3 1 14 19 18 

      

Ik zou vaker contact 

willen met de 

pleegzorgbegeleider 

14 13 20 6 2 

      

Er is uitgebreid 

gesproken over de 

pleegzorgplannen die 

met mij zijn gemaakt 

2 5 18 20 10 

      

De 

pleegzorgbegeleider 

komt zijn/haar 

afspraken na 

1 0 10 24 20 

      

De 

pleegzorgbegeleider 

spreekt met mij over 

mijn toekomst 

5 5 11 24 10 
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Op de vraag waar de jongeren meer over te zeggen willen hebben geven er vijf aan ‘de 

bezoekregeling met familie’. Alle andere jongeren antwoorden met ‘niet van toepassing’ of ‘weet 

niet’.  

 

Daarna volgde de vraag ‘Wat gaat er goed in de pleegzorgbegeleiding’? 

Als meest genoemde antwoord komt naar voren: het prettige, goede, veelvuldige contact. Ook 

benoemt een groot aantal jongeren dat de pleegzorgbegeleider goed naar hem/haar luistert/een 

luisterend oor biedt. Daarnaast ervaren de jongeren de begeleider als helpend.  

 

Gevolg door de vraag: ‘Wat gaat er minder goed in de pleegzorgbegeleiding’? 

Enkele jongeren geven aan dat er te weinig contact is en dat het soms niet mogelijk is een 

doorlopend gesprek met elkaar te voeren. Twee jongeren noemen ook dat de begeleider vaak is 

gewisseld.  

 

56 jongeren hebben een rapportcijfer gegeven voor de pleegzorgbegeleiding vanuit Horizon. 

Gemiddeld kennen zij de pleegzorgbegeleider een 7.9 toe. Vier jongeren geven de 

pleegzorgbegeleiding een onvoldoende: twee keer een 1, één keer een 4 en één keer een 5.  
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Hoofdstuk 4: Conclusie  
 

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 

De Jongerenraad van Horizon Pleegzorg heeft een online vragenlijst afgenomen om een beeld te 

krijgen van hoe andere jongeren pleegzorg ervaren en om aan de hand van de uitkomsten 

aanbevelingen op te stellen. In totaal hebben 64 jongeren deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 

het merendeel meiden (81%). Van de deelnemers woont 92% in een voltijd pleeggezin. Iets meer dan 

de helft van de jongeren woont in een bestandspleeggezin en iets minder dan de helft in een 

netwerkpleeggezin. Gemiddeld woonden de jongeren ruim 8 jaar in het pleeggezin.  

 

Informatie vóór de verhuizing 

Van de jongeren die hun pleeggezin nog niet kenden voordat zij er gingen wonen heeft een kwart 

aangegeven geen of nauwelijks informatie te hebben ontvangen over het pleeggezin vóór hun 

verhuizing. Deze jongeren hadden vooral meer willen weten over de leuke dingen die het (nieuwe) 

pleeggezin graag samen onderneemt, of ze veel aan het werk zijn/vaak thuis zijn, de samenstelling 

van het gezin, en de aanwezigheid van huisdieren. Dit kan hopelijk in de toekomst worden 

meegenomen bij nieuwe plaatsingen. 

 

Contact met belangrijke personen 

Driekwart van de jongeren heeft contact met hun ouders. Een groot deel van die jongeren (68%) 

vindt dat hun ouders voldoende worden betrokken bij hun opvoeding, maar een op de tien vindt van 

niet. Bijna 80% van de jongeren heeft contact met andere belangrijke personen die zij al kenden 

voordat zij in het pleeggezin gingen wonen. Een paar jongeren die geen contact hebben met andere 

belangrijke personen hebben aangegeven hier wel behoefte aan te hebben. De jongerenraad vindt 

het belangrijk dat dit wordt besproken tijdens 1-op-1 contact met de pleegzorgbegeleider.  

 

Pleeggezin 

Veruit de meeste jongeren zijn open over het feit dat ze in een pleeggezin wonen.  

Bijna alle jongeren voelen zich prettig en veilig in het pleeggezin waar ze wonen. Een paar jongeren 

voelen zich niet altijd prettig of veilig binnen zijn/haar pleeggezin en een minderheid van de jongeren 

voelt zich vaak alleen in hun pleeggezin. Een aanbeveling kan zijn dat de pleegzorgbegeleider bij 

contact met de jongeren vraagt of ze zich wel eens alleen voelen en hierin over in gesprek te gaan. 

De meeste jongeren vinden dat het goed gaat in hun pleeggezin. Bij de vraag wat er minder 

goed gaat, geeft een deel van de jongeren aan wel eens ruzie te ervaren binnen het gezin. Daarnaast 

verloopt het communiceren niet altijd soepel en voelen jongeren zich niet altijd begrepen door de 

pleegouders in de problemen die ze ervaren. Mogelijk heeft dit te maken met de leeftijd van het 

pleegkind (puberteit). Toch is het goed om hier bij stil te staan in de begeleiding. 

 

 Pleegzorgbegeleider 

De meeste jongeren zijn positief over het contact met hun pleegzorgbegeleider en voelen zich 

gehoord. Bijna alle jongeren hebben de contactgegevens van hun pleegzorgbegeleider. Zes jongeren 

geven aan nooit 1-op-1 met hun pleegzorgbegeleiders te spreken. Bijna 80% van de jongeren geeft 

aan alles met hun pleegzorgbegeleider te kunnen bespreken. De andere jongeren geven aan dit niet 

te kunnen, of  bepaalde dingen voor zichzelf te willen houden. Enkele jongeren geven bij de vraag 

wat er niet goed gaat in de pleegzorgbegeleiding aan dat er te weinig contact is en dat het soms niet 
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mogelijk is een doorlopend gesprek met elkaar te voeren. De jongerenraad adviseert dat de 

pleegzorgbegeleider met alle jongeren 1-op-1 contact heeft op een ontspannen manier voor de 

jongeren. Daarnaast kan de pleegzorgbegeleider vaker navragen of de jongeren tevreden zijn over de 

frequentie van het contact of dit anders zouden wensen.  

 

 16+/18+ zaken 

14% van de jongeren zegt geen hulp te ontvangen bij het regelen van 16+/18+ zaken. Een kwart van 

de jongeren twijfelt of hij hier genoeg hulp bij krijgt. De jongeren die hierover twijfelen zijn over het 

algemeen tussen de 12 en 14 jaar oud en zijn daarom mogelijk nog niet geïnformeerd over 16+/18+ 

zaken. Drie jongeren hebben aangegeven niet te weten waar zij terecht kunnen mochten zij vragen 

of zorgen hebben over 16+/18+zaken. De meeste jongeren zouden wat betreft 18+ zaken graag hulp 

ontvangen bij het vinden van passende woonruimte en bij financiële zaken (‘bankzaken’). Ook het 

zoeken naar een baan of een vervolgstudie wordt genoemd. Bij het begeleiden van pleegjongeren is 

het belangrijk dat er op tijd informatie wordt gegeven bij 16+/18+ zaken en ze hier verder in te 

begeleiden indien gewenst. 
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Appendix A De vragenlijst 
 
Vragenlijst Jongerenraad Horizon Pleegzorg        
 
Introductie: 
Wij zijn de Jongerenraad van Horizon: een groep pleegjongeren die alle pleegkinderen en -jongeren bij Horizon 
vertegenwoordigt. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen vinden wij het belangrijk om jouw mening te 
horen. De gegevens worden anoniem, dus zonder jouw naam, verwerkt. Jouw pleegzorgbegeleider heeft de 
link naar deze vragenlijst doorgestuurd. De antwoorden van deze vragenlijst zijn niet zichtbaar voor jouw 
pleegzorgbegeleider! Wij zullen vanuit de jongerenraad naar de antwoorden kijken en deze anoniem 
verwerken. Door deel te nemen aan de vragenlijst maak je kans op een cadeaubon van 25 euro. Aan het einde 
van de vragenlijst staat meer informatie hierover. 
Als je iets niet weet of niet wil beantwoorden, kan je de vraag overslaan. Dankjewel voor het invullen! 
 
Algemeen 
Leeftijd: ……….… jaar 
Geslacht: jongen / meisje / ………….. 

1) Via Horizon verblijf ik in  

□  Voltijd pleeggezin (tot volwassenheid) 

□ weekendpleeggezin 

□  anders, namelijk….. 

 

2) Ik woon ….……. Jaar ………... Maanden in dit pleeggezin 

 

3) Ik woon bij een gezin dat ik al kende (vanuit mijn netwerk) voordat ik er ging wonen   

JA 

NEE 

 3a) Indien NEE: ik heb vooraf aan de verhuizing een foto en informatie over het 

 pleeggezin gekregen  

 □ Helemaal niet mee eens 

 □ Niet mee eens 

 □ Twijfel/ weet niet 

 □ Mee eens 

 □ Helemaal mee eens 

 

4) Ik heb contact met mijn ouders  

JA/NEE 

 4a) Indien JA Mijn ouders worden voldoende bij mijn opvoeding betrokken  

 □ Helemaal niet mee eens 

 □ Niet mee eens 

 □ Twijfel/ weet niet 

 □ Mee eens 

 □ Helemaal mee eens 

 

5) Ik heb contact met andere belangrijke mensen uit mijn verleden (zoals familie, vrienden, kennissen) 

die ik kende voordat ik in het huidige pleeggezin ging wonen.  

JA/NEE 

 5a) Indien NEE: Zou je weer contact met hen willen? JA/NEE  

 Zo ja, met wie:  

 

  5b) Indien JA, met wie heb jij nog contact?  Vink aan 
  □  vrienden 
  □ kennissen 
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  □ zusjes/broertjes 
  □ familie 
  □ anders, namelijk…. 
 
  5bI) Ben je tevreden over het contact met deze mensen? JA/NEE 
  Indien nee: Hoe zou je het contact anders willen? ……………………………… 
 
Nu volgt een aantal stellingen. Je kunt aankruisen welk antwoord het best bij de stelling past. 

 Helemaal 
niet mee 
eens 

Niet 
mee 
eens 

Twijfel/ 
weet niet 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik krijg hulp bij het regelen van 16+/18+ zaken 
zoals woonruimte/opleiding/werk etc. 

     

Ik weet bij wie ik terecht kan als ik vragen 
heb/mij zorgen maak 

     

Ik ben open over dat ik in een pleeggezin woon      

Ik heb liever niet dat anderen weten dat ik niet 
bij mijn ouders woon 

     

 
Op welke manier zou jij hulp willen krijgen bij het regelen van 18+ zaken? 
 □ Ik heb geen behoefte aan (extra) hulp bij het regelen van deze zaken. 
 □ Ik zou graag op de volgende manier hulp krijgen hierbij: 
  □ woonruimte zoeken 
  □ vervolgstudie zoeken 
  □ werk zoeken 
  □ bankzaken 
  □ anders ……... 
 
Nu volgt een aantal stellingen over je pleeggezin. Je kunt aankruisen welk antwoord het best bij de stelling past. 

 Helemaal 
niet mee 
eens 

Niet 
mee 
eens 

Twijfel/ 
weet niet 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik voel mij prettig in mijn pleeggezin      

Ik voel mij veilig bij mijn pleegouders      

Er is wel eens ruzie thuis bij mij (in mijn 
pleeggezin) 

     

Ik voel mij vaak alleen in het pleeggezin      

Ik voel mij wel eens onveilig in mijn pleeggezin      

Ik wist vooraf voldoende over het pleeggezin 
waarin ik ging wonen/logeren 

     

 
Welke zaken zou jij van tevoren willen weten over het pleeggezin waar je komt te wonen?  
Je kunt meerdere hokjes aankruisen 
 □ Foto 
 □ Samenstelling gezin 
 □ Huisdieren 
 □ Of ze vaak thuis zijn (of veel aan het werk) 
 □ Welke leuke dingen ze graag ondernemen 
 □ Anders, …..  
Wat gaat er goed in jouw pleeggezin? 
 
Wat gaat er minder goed in jouw pleeggezin? 
 
Dan zijn we nog benieuwd naar het contact met je pleegzorgbegeleider. 
Heb jij de contactgegevens (vb. Whatsapp) van je pleegzorgbegeleider? 
JA/NEE 
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Hoe vaak spreek jij af met de pleegzorgbegeleider van Horizon?  
…… keer per jaar 
 
Hoe vaak heb je tijdens dit contact een moment alleen met de pleegzorgbegeleider?  
……..keer per jaar 
 
Heb je het gevoel alles te kunnen bespreken met je pleegzorgbegeleider? 
JA, …. 
NEE, …. 
Anders, …… 
 
Nu volgt een aantal stellingen over het contact met je pleegzorgbegeleider. Je kunt aankruisen welk antwoord 
het best bij de stelling past 

 Helemaal 
niet mee 
eens 

Niet 
mee 
eens 

Twijfel/ 
weet niet 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik ben tevreden over het contact met mijn 
pleegzorgbegeleider vanuit Horizon 

     

De pleegzorgbegeleider en/of voogd houden mij 
op de hoogte van belangrijke veranderingen 
(bijvoorbeeld verandering in bezoekregeling met 
je familieleden, of verhuizing) 

     

De pleegzorgbegeleider vraagt mij wat ik wil en 
luistert naar mij 

     

Ik weet wat het verschil  is tussen 
jeugdbescherming en pleegzorg 

     

Ik heb het gevoel dat ik zelf wat te zeggen heb 
over mijn leven 

     

Ik zou vaker contact willen met de 
pleegzorgbegeleider  

     

Er is uitgebreid gesproken over de 
pleegzorgplannen die met mij gemaakt zijn  

     

De pleegzorgbegeleider komt zijn/haar afspraken 
na 

     

De pleegzorgbegeleider spreekt met mij over 
mijn toekomst 

     

 
Op welk gebieden in je leven zou je meer inspraak willen hebben? 
 □ niet van toepassing 
 □ ik weet het niet 
 □ school 
 □ bezoekregelingen met familie 
 □ anders… 
Wat gaat er goed in de pleegzorgbegeleiding? 
 
Wat gaat er minder goed in de pleegzorgbegeleiding? 
 
 
Welk rapportcijfer geef jij de pleegzorgbegeleiding vanuit Horizon? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Dankjewel voor je hulp! Hier zijn wij als jongerenraad erg blij mee       
Zijn er dingen of onderwerpen waarvan jij het belangrijk vindt dat de jongerenraad deze bespreekt of waar nu 
nog onvoldoende aandacht voor is?   
……………………. 
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Bedankt voor je deelname! Door jouw mening te geven komen wij er achter wat er speelt onder pleegjongeren 
en waar wij als jongerenraad mee aan de slag kunnen. De gegevens van de vragenlijsten worden anoniem 
verwerkt. Als je kans wil maken op de 25 euro cadeaubon, klik dan hier om naar de website van de 
jongerenraad te gaan. Ivm je privacy zijn de gegevens van de vragenlijst dan niet aan jou te koppelen. 
https://www.horizon.eu/pleegouders/jongerenraad-pleegzorg/ 
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