Hoofdstuk 1 - Visie
Als grondslag voor zijn werkzaamheden gaat pleegzorg gaat uit van de belangen en rechten van het
kind. Binnen pleegzorg worden het kind, zijn ouders en pleegouders gerespecteerd en ondersteund en
wordt er recht gedaan aan ieders mogelijkheden.

Dit betekent voor het kind dat pleegzorg:
1. de identiteit en afstamming van ieder pleegkind erkent;
2. erkent dat kinderen een onverbrekelijke band met hun familie hebben en hun identiteit mede
daaraan ontlenen;
3. erkent dat het pleegkind recht heeft op veiligheid, verzorging, ontwikkeling en opvoeding.
Wanneer dat (tijdelijk) niet mogelijk is in het gezin van herkomst, zal pleegzorg voorzien in
geschikte vervangende opvoeders;
4. het pleegkind zal ondersteunen in het vormgeven van een zo goed mogelijke hechting en
binding aan zowel ouders als pleegouders.
5. bij alle beslissingen het belang van het kind voorop stelt.

Dit betekent voor de pleegouders dat pleegzorg:
1. de pleegouders erkent als samenwerkingspartners in de pleegzorg;
2. vanuit dit partnerschap pleegouders de mogelijkheid biedt tot inspraak in te nemen
beslissingen omtrent het pleegkind;
3. de pleegouders zal voorbereiden, ondersteunen en begeleiden zodat zij optimaal in staat zijn
om invulling te geven aan de opvoeding en dagelijkse zorg voor het pleegkind;
4. de pleegouders zal ondersteunen, begeleiden en indien nodig adviseren in de samenwerking
met de plaatsende instantie en de ouders.
Dit betekent voor de ouders dat pleegzorg:
1. de ouders erkent als samenwerkingspartners die vanuit hun ouderschap een onverbrekelijke
band met hun kind(eren) hebben;
2. vanuit deze band steeds met ouders zal bekijken in welke mate invulling gegeven kan worden
aan de opvoedersrol van ouders;
3. de sociale, religieuze en culturele achtergronden van de ouders en van het pleegkind erkent en
daar rekening mee houdt bij de plaatsing;
4. ouders van wie hun kind(eren) in pleegzorg geplaatst zijn, waar mogelijk zal ondersteunen in
het (opnieuw) vormgeven van hun ouderschap.

