
 

Pleegouder zijn voor tieners – een handboek 
 

Via het Rees Centre is “Teenagers in Foster Care. Handbook for foster carers and those that support 

them” vrij te downloaden. Kort en overzichtelijk wordt geschetst wat belangrijk is bij tienerpleegzorg, 

en worden ‘top tips’ gegeven. Alle informatie en tips zijn gecheckt met wat bekend is uit de 

wetenschap. En de auteurs zijn duidelijk: “Zonder training en goede ondersteuning is het bijna 

onmogelijk voor pleegouders om het niveau van ondersteuning te leveren dat deze kwetsbare jonge 

mensen nodig hebben.”  

 

Een aantal wetenswaardigheden uit het rapport: 

 

Vertrouwen opbouwen 

Als een tiener in een pleeggezin kom, zal hij of zij bijna zeker 

een zekere mate van wantrouwen, onzekerheid en 

terughoudendheid vertonen. En dit gaat niet zomaar over. 

Pleegouders moeten er rekening mee houden dat het heel 

lang kan duren voor het effect van krachtige negatieve 

ervaringen kan verminderen. Basaal vertrouwen opbouwen 

is een langzaam proces – voor tieners kan het gezinsleven zo 

ver buiten de eigen beleving liggen dat het jaren kan duren 

voor het belang ervan betekenisvol wordt. Dit vraagt veel 

uithoudingsvermogen en niet te hoge verwachtingen. En 

goede steun van pleegzorg. 

 

Pubers 

Tieners zijn pubers, met alle veranderingen die daarbij 

horen. Maar bij kinderen met ongunstige ervaringen kunnen 

tegenstrijdig gedrag, emotionele uitingen, 

identiteitsvorming, risicogedrag en seksualiteit heftiger zijn. 

 

Veiligheid  

Dit is essentieel om een goede relatie op te bouwen tussen pleegouder en jongere. Het gaat om  

 lichamelijke veiligheid – voldoende grenzen stellen,  

 emotionele veiligheid – geaccepteerd worden ondanks je buien, en geholpen worden om je 

goed over jezelf te voelen, en  

 relationele veiligheid – vertrouwen, geloven dat de pleegouder er voor je is, aan jouw kant 

staat en de scherven opraapt als het misgaat. 

 

Structuur 

Jonge mensen hebben structuur nodig om hun eigen gedrag te kunnen hanteren: 

 goed begrijpelijke grenzen stellen, bevorderlijk voor de tiener en/of het hele gezin 

 Overeenkomst i.p.v. opleggen 

 Passend bij de leeftijd 

 Ook als eroverheen gegaan is, blijft de structuur intact. 
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Risicogedrag 

Moedig volwassen gedrag aan, geeft verantwoordelijkheden die bij de leeftijd passen. Risicogedrag is 

vaak gekoppeld aan lage eigenwaarde, dus daaraan kan gewerkt worden. Duidelijke grenzen en 

structuren leveren. De volwassenen geeft aan toch het pleegkind te blijven steunen, geen afwijzing. 

 

Seksualiteit 

Dit kan extra lastig zijn, zeker bij een verleden van seksueel misbruik of ongepast seksueel gedrag. 

Zet het pleegkind niet neer als slachtoffer, maar zoek de kracht en mogelijkheden. Jouw rol is om het 

pleegkind te ondersteunen, laten praten, risico’s vermijden, hulp zoeken en beargumenteerde 

besluiten te nemen. Veilige en vertrouwde relaties met pleegouders kan een krachtig werktuig zijn 

om de tieners te beschermen en hun dagelijkse veerkracht op te bouwen. 

Het omgaan met de seksualiteit van de tienerpleegkinderen blijkt een van de moeilijkste taken te zijn 

voor pleegouders. Zij hebben hier supervisie van pleegzorg voor nodig, training, toegang tot 

voorzieningen en ondersteuning van lotgenoten. 

 

Gehechtheid 

Gehechtheid bij tieners kan in allerlei vormen voorkomen. Houd er rekening mee dat de tiener al 

eerdere gehechtheidsfiguren kan hebben gehad. Geef je ruimte om deze relaties aan te houden? En 

kan de tiener met jou wat opbouwen? Dat kan ingewikkeld zijn voor de tiener, wanneer deze in een 

loyaliteitsconflict naar bijvoorbeeld de biologische ouders komt. En er kan angst meespelen om 

opnieuw in de steek gelaten te worden. Een rollercoaster rit voor de pleegouders, die hier training en 

steun bij nodig hebben. 

 

De relatie met de tiener 

De belangrijkste elementen voor een goede relatie met de tiener zijn afgekort in ‘STAGE’: 

 S= Significance:  

Tijdens de tienertijd zijn volwassenen net zo belangrijk als tijdens de kindertijd, 

 T= Two-way communication:  

Goed luisteren: communicatie gaat twee kanten op, 

 A= Authority: 

 Authoriteit kan niet worden afgedwongen, maar moet gebaseerd zijn op respect en goede 

communicatie. Regels worden beter gevolgd na onderhandelen dan na afdwingen, 

 G= Generation Gap: 

De wereld is zo veranderd met o.a. sociale media, ander seksueel gedrag en andere waarden, 

dat volwassenen soms te snel zijn in het veroordelen van het gedrag van de jongeren, 

 E= Emotion:  

Emoties van de tiener kunnen hoog oplopen – dit kan versterkt zijn door eerder trauma, 

waardoor de emoties destructief kunnen worden. Dan is het heel moeilijk voor de 

pleegouders om hun emoties in de hand te houden. Het is daarom essentieel dat 

pleegouders ondersteuning krijgen in het herkennen en omgaan met hun emoties. 

 

De rol van de pleegouder is pleitbezorger zijn in belang van de tiener, cheerleader zijn en geloven in 

de tiener.  

 

Pleeg- en jeugdzorg organisaties 

Het systeem in Engeland mag anders zijn, maar ook hier wordt genoemd dat het verantwoording 

moeten afleggen aan pleegzorg/jeugdzorg naast ‘pleegouder voor de tiener zijn’ een extra last levert. 

Dit kan erg ingewikkeld zijn, zeker in het geval van steeds wisselende pleegzorg/jeugdzorgwerkers. 

Pleegouders moeten daarmee een situatie van doorgaande veranderingen managen.  
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18+ 

Kinderen gaat meestal uit huis via een soort jojo systeem: uit en terug… De verwachting dat een 

relatie met pleegouders bij 18 of later zomaar tot een eind kan worden gebracht is onrealistisch. Het 

is betreurenswaardig wanneer pleegkinderen niet deze geleidelijke groei naar zelfstandigheid 

kunnen meemaken. Pleegouders kunnen in deze fase de (voormalig) pleegkinderen helpen met het 

kweken van veerkracht, bronnen en vaardigheden te ontwikkelen bij het omgaan met tegenslagen en 

het ontwikkelen van eigenwaarde. 

 

Ondersteuning van Pleegouders 

Het handboek is superduidelijk in de noodzaak van ondersteuning. De auteurs stellen ‘Zonder 

training en goede ondersteuning is het bijna onmogelijk voor pleegouders om het niveau van 

ondersteuning te leveren dat deze kwetsbare jonge mensen nodig hebben.” 
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