
 ‘Methodisch matchen’ is voor iedereen beschikbaar 
 
 
Sinds vorige week is het zover: het handboek ‘Methodisch Matchen’ is 
vrij beschikbaar!  
Matchers en hun organisaties krijgen hiermee een hulpmiddel in handen 
voor het complexe matchingsproces, dat jeugdigen naar een bij hen 
passend pleeggezin of gezinshuis moet leiden. Niet eerder is in 
Nederland een algemeen, op wetenschappelijk  en praktijk onderzoek 
gefundeerd  handboek verschenen. Het biedt professionals een kader bij 
het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind.  
 
Waarom zou matchen belangrijk zijn? 
Het is aangetoond dat breakdowns – het afbreken van een plaatsing 
vanuit een negatieve reden – ongunstig zijn voor de ontwikkeling van 
(pleeg)kinderen. Daarom is het vinden van een gezin dat zo goed 
mogelijk past en waar het kind zich duurzaam kan ontwikkelen zo 
belangrijk. En bij de huidige cijfers van 20-50% breakdown bij pleegzorg is dat geen overbodige luxe…   
 
Matching is een vak en maatwerk 
Vandaar de roep om een zorgvuldige, vanuit wetenschap en praktijk onderbouwde 
matchingsmethodiek. Veel in Methodisch Matchen is herkenbaar voor de praktijk.  
Zoals één van de matchers bij de presentatie van het handboek zei: ‘Het lijkt alsof het handboek 
steeds open deuren benoemt, want veel doen we al. Maar in het handboek is het proces geordend 
en onderbouwd. Wanneer je door haast of druk in de richting van een beperkt overwogen match 
geduwd wordt, levert Methodisch Matchen een raamwerk dat vraagt om toetsing van de belangrijke 
factoren. En met de Methodiek kan je ook duidelijk maken waarom je deze afwegingen maakt.’  
Het vastleggen van kernbeslissingen en de voornaamste overwegingen geeft uithuisgeplaatste 
jeugdigen de kans later te zien welke overwegingen hebben geleid tot deze voor hen zo belangrijke 
beslissing.  
 
Centraal in de Methodiek 
In de nieuwe methodiek staat het belang van de jeugdige centraal. Doel is de jeugdigen te koppelen 
aan een pleeggezin of gezinshuis waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, een positieve relatie 
met hun ouders kunnen onderhouden en kunnen opgroeien tot minimaal hun 18e jaar. In de 
methodiek wordt nadruk gelegd op het belang van de wensen en grenzen van de betrokkenen. Veel 
waarde wordt gehecht aan de relatie tussen jeugdige, pleeg/gezinshuisouders en de ouders. Als er 
geen klik is tussen hen, is het risico dat de match niet in stand blijft, groter. Ook het meenemen van 
ouders in het proces vormt een belangrijke factor in het matchingsproces.  
Het matchingsproces wordt stapsgewijs beschreven. Het Handboek levert een leidraad, maar is geen 
keurslijf. Professioneel maatwerk is belangrijk bij matchen. Maar het Handboek vereist hierbij 
transparantie in de ‘checks and balances’.  
 
De basis van het Handboek 
Het projectteam van het handboek, het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC1 en Gezinspiratieplein – 
heeft ruim drie jaar aan het Handboek gewerkt. Het ADOC heeft de wetenschappelijke literatuur 
gescreend op informatie over matching en stabiliteit, zowel vanuit pleegzorg als adoptie. 
Jeugdzorgorganisaties hebben een belangrijke bijdrage aan het handboek geleverd, zij deelden hun 

                                                           
1 In 2017 heeft onderzoeker Gera ter Meulen van het ADOC het onderzoek overgenomen binnen 

KennisBureau ter Meulen  



jarenlange ervaringen. Een praktijkinventarisatie van hun expertise en ervaringen door het NJi en 
Gezinspiratieplein heeft naast de wetenschappelijke inzichten de basis gevormd voor de 
matchingsmethodiek. Alle factoren zijn nog eens voorgelegd aan een expertgroep vanuit wetenschap 
en praktijk, waarna een ontwikkelgroep vanuit vijf pleegzorg- en gezinshuiszorg aanbieders heeft 
meegewerkt aan het ontwikkelen van de methodiek.  
 
Implementatie 
In 2015 en 2016 de methodiek geïmplementeerd bij vijf pleegzorg-  en gezinshuisaanbieders en heeft 
het ADOC met behulp van Universiteit Leiden onderzocht of de methodiek werkbaar en transparant 
was. Uit de vragenlijsten van de deelnemende matchers bleek dat dit het geval was. Hoewel de 
methodiek soms meer tijd kostte, waren zowel matchers als pleeg- en gezinshuisouders tevreden. De 
verwachting is dat de methodiek zal leiden tot meer stabiliteit in plaatsingen. Dit zou leiden tot 
betere ontwikkelingskansen voor kinderen, tot minder rouw in gezinnen en tot tijdsbesparing bij 
organisaties omdat minder vaak aan een nieuw gezin gematcht hoeft te worden. Helaas kon de 
effectiviteit van de methodiek niet wetenschappelijk getoetst worden – mede doordat de 
proefperiode kort na de transitie Jeugdzorg viel en in deze periode meer crisisplaatsingen en minder 
langdurige matchingstrajecten plaatsvonden.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van de implementatie is de Methodiek op onderdelen aangepast 
en zijn aanbevelingen toegevoegd voor niet optimale matches en andere knelpunten in de praktijk, 
zoals het gebrek aan beschikbare gezinnen. 
 
Het belang van biologische ouders 
Uit het implementatieonderzoek bleek dat de Methodiek zowel bij pleegzorgplaatsingen als bij 
plaatsingen in Gezinshuizen, waarbij de problematiek van jeugdigen over het algemeen groter is, 
bruikbaar is. De afwegingen van de matchers liggen wat anders: er wordt meer gekeken naar het 
aansluiten van de professionaliteit van de gezinshuisouders bij de problematiek en er wordt meer 
gekeken naar de match met de andere kinderen in het gezin. 
 
Het bleek dat het gevoel van de biologische ouders ten aanzien van de plaatsing – zeker op de 
langere termijn – voor de matchers de meest moeilijk in te schatten factor was. Bij alle plaatsingen 
die de matchers als stabiel hadden ingeschat, en die toch na 9 maanden verbroken waren, bleken de 
biologische ouders de plaatsing verbroken te hebben. Het lijkt waardevol om meer aandacht te 
besteden aan de begeleiding van de ouders. 
 
Met de publicatie wordt het project ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een 
pleeggezin of gezinshuis’ van het Nederlands Jeugdinstituut, ADOC en Gezinspiratieplein afgesloten.  
 
 
De publicaties zijn te downloaden op: http://www.gezinspiratieplein.nl/ 

 

  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over het Gezinspiratieplein kunt u contact opnemen met Annemieke de Vries, 
programmaleider Gezinspiratieplein. Zij is telefonisch bereikbaar via (0342) 45 90 24 of via 
a.devries@gezinspiratieplein.nl  
Voor informatie over het implementatieonderzoek kunt u contact opnemen met Gera ter Meulen, 
Kennisbureau ter Meulen via contact@kbtermeulen.nl. 

 

http://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/gezinsvormen-algemene-informatie
mailto:a.devries@gezinspiratieplein.nl


Partners 
Opdrachtgever: Gezinspiratieplein 
Projectleiding: NJi 
Penvoerder fondsen: Rudolphstichting 
Projectteam: Nederlands Jeugdinstituut, ADOC/Kennisbureau ter Meulen en Gezinspiratieplein. 
Samenwerkingspartners: Gezinshuis.com, Spirit afdeling pleegzorg en afdeling gezinshuizen, 
Intermetzo, OCK ’t Spalier en Ambiq. 
De organisaties zijn alle lid van de Alliantie Kind in Gezin 

 

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de samenwerkingspartners en de volgende 

fondsen: 

Dirk Bos Fonds, het Maagdenhuis en de Rudolphstichting 

 
1 In 2017 heeft onderzoeker Gera ter Meulen van het ADOC de afronding van het onderzoek 

overgenomen  vanuit haar eigen bureau, KennisBureau ter Meulen 
 


