




Stichting Oosterpoort biedt hulp wanneer 

opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Wij 

bieden specialistische jeugdhulp aan kinderen, 

jongeren en gezinnen in zwaar weer. Van mens 

tot mens. Vanuit de eigen Kracht. Én met 

veiligheid voorop. 

Onze jeugdhulp is op maat en er zijn altijd 

mogelijkheden genoeg. 



Lorem ipsem

Pleegzorg bij Stichting Oosterpoort
Wij zijn vastberaden om kinderen, jongeren en gezinnen die het alleen niet redden te ondersteunen en 

te activeren. Dit doen we door zoveel mogelijk samen te werken in de thuis- en schoolomgeving en 

met het netwerk.  De wereld waar wij aan bouwen is een wereld waar kinderen en jongeren ten allen 

tijden opgroeien in een veilige gezinssituatie. Kan dit niet thuis bij hun ouders? Dan pleiten wij ervoor 

dat een kind of jongere opgroeit in een pleeggezin. 

Als pleegzorgorganisatie geloven wij in de veerkracht van deze jongeren. Wij leren hen hiermee 

omgaan. Wij weten hoe dat moet. Uit onderzoek en uit ervaring. Wij weten dat onze pleeggezinnen het 

verschil kunnen maken zodat een jongere zich zo optimaal en zo normaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Wij bieden pleegouders dan ook ondersteuning en hulp op maat. 



Lorem ipsem

Pleegzorg bij Stichting Oosterpoort

Wij hebben ongeveer 400 pleegouders verspreid in de regio noordoost Noord-Brabant die een kind 

van een ander liefdevol opvangen. Wij hebben 40 deskundige pleegzorgbegeleiders in dienst die 

pleeggezinnen ondersteunen. Als organisatie streven wij naar een krachtige samenwerking met het 

kind, de ouders, de pleegouders en onze pleegzorgbegeleiders. Wij nemen hierin het voortouw. We 

maken duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat die onderling bekend zijn. Luisteren, elkaar begrijpen 

en het eens zijn met elkaar zijn voor ons belangrijke uitgangspunten voor een krachtige 

samenwerking. 



Wij zijn als pleegzorgorganisatie met name actief  

in de regio noordoost Noord-Brabant. Ons 

kantoor bevindt zich in Oss. 

Gemeenten waarvoor we pleegkinderen plaatsen

zijn o.a:

• Den Bosch

• Oss

• Meierijstad

• Uden

• Boxmeer



Wij zijn er voor jongeren die worstelen met meerdere problemen, meestal op verschillende gebieden. 

Denk hierbij aan opvoeding, thuissituatie, maar ook gedrag en ontwikkeling. Wij zijn een organisatie 

voor specialistische jeugdhulp. Wij richten ons specifiek op jongeren met complexere problemen. 

Onze doelgroep

Specifiek richten wij ons op: 

• Gezinnen met multi-problematiek

• Jongeren met problematische gehechtheid

• Jongeren met specifieke psychiatrische problemen
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Jij wilt onderzoeken of pleegouder zijn bij jou en jouw gezin past. We begrijpen goed dat je goede en 

juiste informatie ontvangt om een weloverwogen keuze te maken. Wanneer jij je aanmeldt als

aspirant-pleegouder, nemen we contact met je op voor een gesprek met jou en je gezin. Met een

huisbezoek leren we jou beter kennen. Dit noemen wij gezinsonderzoek. Ook pleegoudertrainingen

kunnen hier een onderdeel van zijn. Tot slot maken we in een eindgesprek helder welke kinderen het 

beste bij jou en jouw gezin passen. Ook geef je zelf je voorkeur aan wat betreft leeftijd en 

pleegzorgvorm. Na jullie beslissing om pleegouder te worden gaan wij op zoek naar een match tussen

een pleegkind en jou/jouw gezin. 
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Wij begeleiden de ouders, het pleeggezin en het pleegkind. Wat we belangrijk vinden is dat we het 

samen doen. Iedere situatie is uniek en pleegzorg is altijd maatwerk. De basis van onze aanpak is altijd 

dat wij vanaf het begin van de plaatsing direct ondersteunen, om eventuele problemen later in de 

plaatsing te voorkomen. Vanaf het begin zitten we er boven op.

Daarom hebben we een intensieve startfase van minimaal een half jaar. De nadruk van deze fase ligt 

op het wennen en leren kennen van elkaar. De nieuwe rol van de ouders. De samenwerking tussen 

ouders en pleegouders. En het goed in kaart krijgen van de hechtingsstijl van het pleegkind. Hiervoor 

zetten wij verschillende technieken die het beste passen bij jouw situatie. Wij weten dat startende 

pleegouders een gok wagen. Oosterpoort biedt jullie gezien ruggensteun hiervoor. 



Vertrouwen als basis voor de juiste pleegzorgbegeleiding

Investeren in de relatie tussen pleegzorgbegeleider en jou als pleegouder is een belangrijke basis om 

vertrouwen in elkaar te krijgen. 

Wij willen dat het duidelijk is, wat jij als pleegouder aan jouw begeleider hebt. De drempel moet laag 

liggen om contact op te nemen, mocht je ergens tegen aan lopen als pleegouder. Wij willen dat jij open 

en eerlijk kan zijn, waardoor negatieve ervaringen voorkomen kunnen worden. Kortom, vertrouwen in 

elkaar is de basis.



Stichting Oosterpoort

Kamperfoeliestraat 60, Oss

pleegzorg@oosterpoort.org

0412 465 300 

www.oosterpoort.org

http://www.oosterpoort.org
http://www.oosterpoort.org
http://www.oosterpoort.org/agenda/

