


Erkend als MFC voor 141 jongeren met als
zorgvormen: 
• Verblijf 
• Dagopvang 
• Dagbesteding
• Mobiele/ambulante begeleiding

Doelgroep: kinderen en jongeren met gedrags- en 
emotionele problemen

Bethanië
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‘It takes a whole village to raise a child’



Achtergrond project

Ambitie Bethanië: jongeren ondersteunen om 
verder hun leven uit te bouwen
Liefst terugkeer naar eigen gezin

Soms is een (volledige) terugkeer niet 
realiseerbaar
Leefgroep als woonfunctie heeft neveneffecten

Reguliere pleegzorg geprobeerd en/of 
ontoereikend



Kind/ jongere

Verblijft in Bethanië, 
Complexe gedragsproblematiek
Kan niet of nauwelijks terugvallen op eigen gezin
Reguliere pleegzorg niet mogelijk 

3- 16 jaar

7/7   5/7   2/7   2/30
Thematische pleegzorg  = herstel van het gewone 
leven



De P&Pgezinnen
Gewone gezinnen met een buitengewoon engagement 
voor kwetsbare kinderen. 

Tijd en thema is op maat
° noden jongere
° aanbod pleegouders

Vergoeding
Intensieve en multidisciplinaire begeleiding
Permanente flankering
Een traject met opritten en afritten



Start P&P - samenwerking 
Pleegzorg Limburg

• Valse start
• Formele samenwerking in kader van Decreet Pleegzorg vanaf 

1/1/2014
• Samenwerking oorspronkelijk beperkt tot deelname 

pedagogische directeur Pleegzorg Limburg aan stuurgroep 
P&P en administratieve / financiële ondersteuning van P&P 
ouders door Pleegzorg Limburg

• Groei van wederzijds vertrouwen dankzij elkaar leren kennen, 
geloof in de werking van P&P en een gemeenschappelijk doel.



Samenwerking P&P - Pleegzorg 
Limburg: huidige situatie

• Deelname Ped.directeur Pleegzorg aan stuurgroep P&P
• Administratieve en financiële luik P&P ouders gebeurt door 

Pleegzorg Limburg
• Pleegzorg Limburg werft voor P&P 
• Info-avonden: P&P wordt als één van de mogelijke vormen 

van pleegzorg voorgesteld tijdens de info-avonden.
• Mogelijkheid dat P&P medewerkers deelnemen aan het 

intaketeam Pleegzorg
• Selecteur Pleegzorg + selecteur P&P doorlopen samen het 

selectieproces



Samenwerking P&P - Pleegzorg L
• Overgang van P&P naar reguliere pleegzorg 

wordt zorgvuldig voorbereid:
De P&P ouders worden van in het begin 

geïnformeerd over het tijdelijk aspect van P&P en 
overgang naar reguliere pleegzorg
Eén vaste Pleegzorg begeleidster wordt betrokken 

bij opstart van elke nieuwe P&P situatie en volgt 
deze situaties op afstand op
De pleegzorgbegeleidster is aanwezig bij elke 

evaluatiemoment en ronde tafels. Zo zijn de P&P 
ouders al vertrouwd met haar bij overgang naar 
reguliere pleegzorg



Samenwerking P&P – Pleegzorg 
Limburg

• Uitwisseling mbt inhoudelijke visie/ manier 
van werken

• Aanwezigheid P&P medewerkers op interne 
vormingsmomenten Pleegzorg Limburg

• “Intervisie”: samen nadenken over casussen
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