




Lorem ipsem

Parlan vindt dat ook de meest kwetsbare kinderen zich veilig en gezond moeten kunnen 
ontwikkelen. Juist deze kinderen hebben het nodig dat ze gezien worden. 

Wij bieden behandeling en ondersteuning in het gezin maar soms is er voor een kind 
(tijdelijk) opvang in een pleeggezin nodig omdat problemen en zorgen op dat moment zo 
groot zijn dat het binnen het eigen gezin niet lukt. 

De pleegouders die wij begeleiden helpen ons om deze kwetsbare kinderen een thuis te 
bieden, een veilig thuis, waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. 



Lorem ipsem

Parlan begeleidt ruim 650 pleeggezinnen waar ongeveer 800 pleegkinderen wonen.

89% Van de pleegkinderen woont voltijd in een pleeggezin, 11% woont deeltijd in een 
pleeggezin. Deeltijd betekent dat ze een deel van de week thuis wonen en een deel in een 
pleeggezin. Bijvoorbeeld voor een of twee dagen doordeweeks of twee weekenden per 
maand.  Daarnaast bieden wij crisispleegzorg voor kinderen die direct uit huis geplaatst 
worden omdat het thuis niet veilig meer is.

Als een pleegkind niet meer terug naar huis kan, dan streven wij naar een woonplek in een 
pleeggezin waar het kind pas weg hoeft als hij of zij daaraan toe is. 



• Regio Kop van NH: Den Helder, Hollands Kroon, 

Schagen, Texel.

• Regio West-Friesland: Drechterland, 

Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, 

Opmeer, Stede Broec

• Regio Alkmaar: Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest.

• Regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk, Velsen

• Regio Zuid-Kennemerland: Bloemendaal, 

Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Heemstede, Zandvoort.



Wij helpen kinderen en jongeren 0 tot ongeveer 23 jaar. 
Er speelt vaak veel in hun levens daarom bieden we ze, indien nodig, ook aanvullende hulp. 

Wij helpen de meest kwetsbare kinderen die onze hoog specialistische hulp het hardst nodig 
hebben. Binnen deze groep kinderen kiezen wij voor een duidelijke focus. De focus die we 
aanbrengen is we er zijn voor kinderen met hechtingsproblematiek, trauma’s, 
ontwikkelings-problemen en/of persoonlijkheidsproblemen. 

Wij bieden hulp aan kinderen bij wie naast deze kindproblematiek óók sprake is van ouder-
en/of gezinsproblematiek. 
Dus: én, én. 
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Op dit moment is de vraag naar pleegouders groot. Er wachten kinderen op een passend 
pleeggezin. Maak jij het verschil in het leven van een kind?

Een pleeggezin kan uit alleen volwassenen bestaan of uit één volwassene met of zonder 
kinderen. Ook wie (fulltime) werkt, kan pleegouder worden. En als je eenmaal 21 bent 
geworden, ben je nooit te oud voor pleegzorg. Zeker niet voor crisis- of weekendpleegzorg.

Pleegouder worden duurt ongeveer 3 maanden. Je doorloopt de volgende stappen:
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• Intakegesprek 

thuis
• Training
• Gezinsonderzoek 

thuis

1
Informeer

jezelf via een
infopakket of

voorlichtingsavond

5
Wij koppelen je 

aan een kind dat 
wacht op een 

passende plek in 
een pleeggezin

4
Definitieve keuze
om pleegouder te 

worden

2

Meld je aan als
aspirant 

pleegouder(s)



De pleegouders die wij begeleiden helpen ons om kwetsbare kinderen een thuis te bieden. 
Dat is een belangrijke taak waar we ze graag in ondersteunen. Hoe wij dat doen:

• Een eigen pleegzorgbegeleider, steun en toeverlaat bij pleegzorgplaatsingen. Als je ergens 
tegenaan loopt, aarzel niet en neem contact op met deze begeleider. 

• Een ervaren pleegouder als buddy. Ervaren pleegouders vinden het leuk om iets te kunnen 
betekenen voor startende pleegouders. Zij zijn het immers zelf ook geweest. 

• Om een verschil te blijven maken in het leven van pleegkinderen is het belangrijk dat 
pleegouders kunnen blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen. Vier tot zes keer per jaar 
bieden wij themabijeenkomsten aan. Bijvoorbeeld over trauma, of over samenwerken 
met ouders.



• Blijf op de hoogte met de Pleegzorg Parlan app. Een app speciaal voor pleegouders 
• Als je pleegouder bent, dan bieden we je training ‘Zorgen voor getraumatiseerde 

kinderen’ aan.
• Wij werken met de methodiek Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO), speciaal 

ontwikkeld voor pleegouders. De methodiek houdt rekening met de bijzondere 
opvoedsituatie in een pleeggezin, waarin pleegouders partner in de zorg zijn, maar soms 
ook moeten erkennen dat het moeilijk gaat. De methodiek ondersteunt bij vraagstukken: 
Hoe geef je pleegkinderen het gevoel dat ze bij het pleeggezin horen, maar behoud je 
tegelijkertijd het respect voor de relatie met de ouders (loyaliteit).



• Een digitale pleegouder informatiemap met belangrijke informatie voor pleegouders 
zoals financiële regelingen en praktische zaken.

• De pleegouderraad (POR).  In een maandelijks overleg praten en denken zij mee over 
het functioneren van de pleegzorg én het versterken van de positie van pleegouders. 

https://www.parlan.nl/wij-zoeken-pleegouders/pleegouder-informatiemap/
https://www.parlan.nl/wij-zoeken-pleegouders/pleegouderraad/
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