
 
 
 
 
 
 
Pleeggrootouders: wat maakt hen tot succesvolle opvoeders? 
Presentatie van dit onderzoek op 4 april 2017 in Arnhem 
 
Pleeggrootouders bieden een bijzondere én succesvolle vorm van pleegzorg. Nog vaak worden zij 
vergeten en onderbelicht. Na een eerder onderzoek (2014), brengt Henk van Oosteren1 nu inzicht 
in de succesfactoren van plaatsing bij pleeggrootouders tijdens een presentatie op 4 april a.s. 
De vraag: “Waarom slaagt de ene plaatsing bij grootouders wel, en de andere juist niet?” staat 
deze avond centraal.  
 
Slagingskans groter zonder gedragsproblemen en goede relatie met ouders 
Voor het onderzoek interviewde Van Oosteren twintig grootouders en diverse hulpverleners, ouders 
en kleinkinderen. De uitkomsten laten zien dat plaatsingen beter lukken wanneer het kleinkind geen 
gedragsproblemen heeft, wanneer de relatie tussen de pleeggrootouders en de ouders van het 
kleinkind goed is en wanneer er in het totaal weinig problemen zijn. Deze uitkomst is conform alle 
andere onderzoeken in pleegzorg. Wat opvalt, is dat de leeftijd van kleinkinderen bij plaatsing geen 
rol speelt. In ‘gewone’ pleegzorg is er een grotere kans op een succesvolle plaatsing bij jonge 
kinderen. 
 
Opvallend is ook dat er veel pleeggrootouders zijn die ondanks flinke gedragsproblemen kunnen 
blijven genieten van hun kleinkind. Sterker nog: dat is veelal de reden waarom ze het volhouden. Het 
betreft dan vaak grootouders die opvoedkundig sterk zijn en kunnen incasseren. “…Bovendien is hij 
lief en heeft meestal een positieve stemming. Het is fijn hem in huis te hebben. En boven al: hij hoort 
erbij.” aldus één van de geïnterviewde oma’s over haar kleinkind met grote gedragsproblemen. 
In het geval van relatieproblemen tussen ouders en grootouders gaat het toch goed, wanneer de 
grootouders  het belang van  hun kleinkind voorop stellen en dat duidelijk als hun lijn kiezen. Als het 
erop aankomt zelfs boven het belang van hun eigen zoon of dochter. 
 
Do’s en don’ts 
Na afronding van het onderzoek in december 2016 hebben enkele mensen met veel ervaring in de 
pleegzorg samen met Henk van Oosteren een handreiking gemaakt voor pleegzorgbegeleiders die te 
maken krijgen met pleeggrootouders. Een lijst waarin bondig beschreven is waar een begeleider aan 
moet denken wanneer hij pleeggrootouders begeleidt. “Wat moet je doen en wat moet je vooral niet 
doen.” Ook deze handreiking wordt op 4 april a.s. gepresenteerd. 
 
Presentatie onderzoek: 

Datum: 4 april 2017 

Plaats: Lindenhout, Centrale hal, Heijenoordseweg 1, in Arnhem  

Inloop:  vanaf 19.00 uur, start presentatie om 19.30 uur 

 

Wilt u deze presentatie bijwonen dan kunt u zich aanmelden via Karin Troost, via mailadres: 

k.troost@lindenhout.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact met haar opnemen via  

telnr 026-354 33 33.  
 

1  Henk van Oosteren heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van jeugdzorg, in het bijzonder van pleegzorg. Hij werkte tien jaar als 

psycholoog en onderzoeker. Daarna gaf hij vanaf 1984 - 2011 leiding aan Entréa; een organisatie voor onderwijs, onderzoek en jeugd- en 

opvoedhulp. Verder was hij van 1985 - 1996 voorzitter van de stichting Therapeutische Gezinsverpleging (TGV) Noord Brabant en later van 

de landelijke koepel van TGV’s,  een voorziening van pleegzorg voor kinderen met een psychiatrische achtergrond. 
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