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Aanleiding 

Afgelopen vrijdag had Nieuwsuur een reportage over pleegzorg van kinderen na hun 18e 

verjaardag. Uit de reportage komt naar voren dat de pleegzorg voor jongeren boven de 

18 jaar heel wisselend geregeld wordt door gemeenten. Dit leidt in een aantal situaties 

tot veel onzekerheid of zelfs tot beëindiging van pleegzorg, terwijl dat niet het beste voor 

het pleegkind zou zijn. 

Hoewel verschillen tussen gemeenten op zich niet erg zijn, en zelfs situaties binnen een 

gemeente verschillende uitkomsten kunnen hebben, is het wel belangrijk dat kinderen en 

hun pleegouders die die zorg nodig hebben ondersteund worden.  

Belangrijk is dat pleegouders en pleegkinderen niet met onnodige stress en bureaucratie 

te maken krijgen, en zo nodig op een soepele manier continuering van de 

pleegzorgvergoeding krijgen.  

 

Vraag: 

Als een pleegkind 18 wordt ontstaat er een andere regime en gaat de gemeente opnieuw 

beoordelen of er zorg nodig is. Mijn brede vraag is, hoe is dit geregeld in onze gemeente? 

(Door wie en wanneer wordt initiatief genomen om gesprek met pleegkind en 

pleegouders hierover aan te gaan, wat is hierin het beleid en hoe verlopen dergelijke 

processen in de praktijk). 

 

Antwoord:  

Als een pleegkind 18 wordt dan vervalt het recht op pleegzorg in het kader van 

de jeugdwet, het recht op pleegzorg is eindig. Net zo als dat ook voor bv. de 

kinderbijslag geldt. De jeugdwet beperkt zich in principe tot jeugdhulp voor 

kinderen tot en met 17 jaar.  Als de jongere een specifieke hulpvraag heeft, kan 

de jongere en evt. het pleeggezin Doen! inschakelen om te bekijken wat er 

nodig is aan hulp. De pleegzorgmedewerker kan een verbindende rol spelen 

naar de Doen!teams als de  jongere en evt. pleegouders hierom vragen. 

 

Verlengde pleegzorg 

Sommige pleegkinderen hebben ook na hun 18e nog behoefte aan 

ondersteuning en begeleiding vanuit pleegouders. Dit geldt vooral voor 

jongeren waarvan in de toekomst wordt verwacht dat zij niet in staat zullen zijn 

zelfstandig te gaan wonen. Ze kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op 

voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over 

voortgezette jeugdhulp en maakt een ondersteuningsplan dat gericht is op de 

toekomst van de jongere. 

De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er 

sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de 

pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een 

pleegvergoeding voor de pleegouders. 

De jeugdhulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het 

pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt. 



Het kan gebeuren dat een pleegkind zich in eerste instantie prima redt zonder 

jeugdhulp, maar er toch een hulpvraag blijkt te ontstaan. Het eerste halfjaar 

nadat de jongere 18 jaar is geworden, kan hij/zij alsnog hervatting van 

jeugdhulp aanvragen. 
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