
 
 

Wat doen pleegouders? 

Pleegouders zorgen voor korte of langere tijd 

voor het kind van iemand anders. Als een kind 

(tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, kijken we in 

de eerste plaats of een kind terechtkan bij een 

bekende; zoals een opa, oma, tante, oom, juf of 

meester. Soms is dit niet mogelijk. Voor deze 

kinderen zoeken we naar andere gezinnen die 

een kind willen opvangen.  

 

Vormen van pleegzorg 

Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg 

mogelijk. Zo zijn veel kinderen geholpen als ze af 

en toe een aantal dagen of een weekend worden 

opgevangen in een ander gezin. In andere 

gevallen blijft een kind bij een pleeggezin wonen 

totdat het volwassen is. 

 

Wie kan pleegouder worden? 

In principe kan iedereen vanaf 21 jaar die een 

stabiele thuissituatie biedt, pleegouder worden. 

Het maakt niet uit of je single bent, 

samenwonend of getrouwd. Om pleegouder bij 

Enver te worden, doorloop je een vast aantal 

stappen, waaronder het bezoeken van een 

vrijblijvende voorlichtingsbijeenkomst.  

 

Voorlichtingsbijeenkomst 

In deze bijeenkomsten leggen we uit wat 

pleegzorg is en wat het betekent om pleegouder 

te zijn. Vaak is er ook een pleegouder aanwezig 

waar je al je vragen over het pleegouderschap 

aan kunt stellen. Het bijwonen van een 

bijeenkomst verplicht je tot niets.  

Wil je je aanmelden voor een bijeenkomst?  

Scan dan deze code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct je vraag stellen 

Heb je vragen over pleegzorg of over Enver? 

Neem dan contact met ons op via 085 064 08 37 

of pleegzorg@enver.nl.   

 

    

Een kind een veilig thuis bieden?  

Word pleegouder bij Enver!   

Bij Enver vinden we dat ieder kind recht heeft op een goede basis. Dat 

betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf. 

Een veilig thuis is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms kunnen 

kinderen tijdelijk niet bij hun ouders wonen. Voor deze kinderen 

maken pleegouders het verschil.  

 

www.enver-pleegzorg.nl 

 


