
Ieder kind verdient een liefdevolle en veilige plek om op te 
kunnen groeien. Dit is niet altijd mogelijk. Onze pleegkinderen 
kunnen door omstandigheden soms een tijd niet thuis wonen. 
Daarom zijn wij bij William Schrikker Pleegzorg op zoek naar 
pleegouders die deze kinderen een veilig en stabiel tweede thuis 
kunnen bieden.

Dus heeft u nog ruimte in huis en hart om een kind voor kortere 
of langere periodes een veilige thuishaven te bieden? Kunt u 
tijdens een weekend of vakantieperiode een kind opvangen? 

Dan zijn wij op zoek naar u!

Pleegouder worden, is dat iets voor u?

Heeft u nog een warm
plekje in uw huis en hart en wilt u 

meer weten over Pleegzorg 
bij William Schrikker Pleegzorg? 
Neem contact met ons op via: 

aanmeldingenpleegzorg@wsg.nu 
en tel.: 088-526 00 00



Heeft u een plekje in uw huis en hart en wilt u meer weten over Pleegzorg 
bij William Schrikker Pleegzorg? Neem contact met ons op via: 

aanmeldingenpleegzorg@wsg.nu en tel.: 088-526 00 00

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een kind in een ander gezin gaat 
wonen, omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (even) niet kan. 
Pleegouders worden ondersteund door een pleegzorgwerker. 

Om wat voor kinderen gaat het?
Onze kinderen hebben vaak een verstandelijke en/of lichamelijk beperking of een 
chronische ziekte. Of ouders hebben een beperking. Vaak is er ook sprake van 
hechtingsproblematiek, een ontwikkelingsachterstand en/of trauma’s. Dit vraagt 
extra verzorging en aandacht van de pleegouders, waarbij geduld en begrip 
belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het kind.

Welke vormen van pleegzorg zijn er?
Er zijn verschillen de vormen van pleegzorg. Er is langdurige pleegzorg, 
crisispleegzorg of weekend/vakantiepleegzorg. We kijken samen wat het beste 
aansluit bij uw eigen leef- en gezinssituatie.

Verandert er veel in je gezin als er een pleegkind bij komt?
Een pleegkind in huis nemen betekent meer dan een extra bord op tafel. Uit het 
tevredenheidsonderzoek onder onze pleegouders blijkt dat het in huis nemen van 
een pleegkind energie en tijd kost, maar dat dit het leven van pleegouders en kind 
vaak ook heeft verrijkt.

Kan iedereen pleegouder worden?
Er zijn een aantal voorwaarden om pleegouder te kunnen worden. U dient 
minimaal 21 jaar te zijn, een ‘verklaring van geen bezwaar’ is nodig en u wordt 
gescreend (een aantal gesprekken en het volgen van modules).
U hoeft geen traditioneel gezin te hebben, andere gezinsvormen zoals 
alleenstaand of twee vrouwen/mannen zijn mogelijk.


