




Lorem ipsem

KOOS Utrecht vindt dat ieder kind recht heeft om veilig en gezond op te groeien en de kans 

hoort te krijgen om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. KOOS is er voor kinderen 

en jongeren t/m 18 jaar. Wij zijn de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische 

jeugdhulp en pleegzorg in het westelijk deel van Utrecht. KOOS werkt met een mix van 

professionals vanuit BASEcamps in de wijken: Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, West en 

Zuidwest. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise.

Woon je in een andere wijk? Specialistische jeugdhulp en pleegzorg in de andere wijken in 

Utrecht wordt verzorgd door onze collega’s van Spoor030 (www.spoor030.nl).

http://www.spoor030.nl


KOOS werkt uitsluitend in de stad Utrecht en in 

de lichtrode wijken. 



Waarom een Utregs plekkie

We vinden het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk een tijdelijk ander 

thuis te bieden, dan blijft hun dagelijks leven zoveel mogelijk hetzelfde. Zo kunnen ze op 

hun eigen school blijven, met hun vriendjes blijven spelen en blijven voetballen op hun 

eigen club. Heb jij voor hen een plekkie over in je hart en in je huis? 



Een middag, weekend of een hele week

Sommige kinderen en ouders zijn al geholpen met een paar dagdelen of dagen per week. 

Terwijl andere kinderen langer een pleeggezin nodig hebben. Helaas komt het ook voor dat 

ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind in het pleeggezin 

wonen, vaak tot het volwassen is. Ons doel is een veilige omgeving creëren voor het kind. 

En soms is een klein beetje hulp al voldoende. Hiervoor zoeken we steunouders. Zij gaan 

bijvoorbeeld samen naar de speeltuin op een woensdagmiddag of helpen met huiswerk op 

een dinsdagavond.
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Kan iedereen pleegouder worden?

Ja! Iedereen kan pleegouder worden. Of je nu single of samen bent, met of zonder kinderen, jong of 

oud, twee pleegpapa’s of twee pleegmama’s. Ook je seksuele geaardheid maakt niet uit. Net zoals je 

culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Maar pleegouder word je niet zomaar. De selectie van 

pleegouders gaat zeer zorgvuldig. Je volgt een training en wordt gescreend. Dit duurt tussen de vier en 

zes maanden. Daarna ben je klaar om een pleegkind bij jou in de buurt een thuis te bieden. 
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Voorbereidingstraject

Verschillende
gesprekken (ook in 

thuis situatie) en
trainingsavonden

1
Oriëntatiefase

Aanvragen informatie, 
bezoek informatie-

avond en/of 
kennismakingsgesprek
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Matching & 
begeleiding

Voorstel, matching en
begeleiding door 

pleegzorgbegeleider
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Beslissing acceptatie

als pleegouder
Beoordeling of je 
geschikt bent als

pleegouder
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Aanmelding

Invullen aanmeld-
formulier en aanvraag

verklaring van geen
bezwaar



Krijg ik ondersteuning?

Uiteraard! Als pleegouder sta je er nooit alleen voor. Naast een vaste pleegzorgbegeleider 

bieden we trainingen, thema-avonden en ondersteunen we je als het nodig is met 

specialistische hulp. 

Ook heb je als pleegouder recht op een pleegvergoeding. Die is bedoeld voor de kosten die 

je maakt voor je pleegkind. Bijvoorbeeld voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, 

zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.



Contactpersoon pleegzorg

Carien de Graaf

pleegzorg@koosutrecht.nl

06-22122167

www.koosutrecht.nl
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