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En dit ben ik, 

Truusje :)

Lieve Papa en Mama,

Je zult wel denken alweer een bullshit folder waar ik niks aan heb!

“Ik wil niet dat mijn kind wordt weggehaald! Rot allemaal een eind op. 

Ik ben een goede ouder! Ik zorg goed voor mijn kind!”

Dit zijn verschillende dingen die jullie nu kunnen denken. En dat snap ik. Ik begrijp hoe  

jullie je nu voelen.  Ik begrijp het verdriet en dat jullie pissig zijn! Juist daarom maakte ik, 

mama van uit huisgeplaatste kinderen deze brochure. Niet omdat ik het beter weet, 

niet omdat ik jeugdhulpverlener ben, maar omdat ik hetzelfde als jullie voel! 

Het pad dat jullie nu in gaan is een kutpad vol woede en angst. Ik heb dat pad al 

bewandeld en weet wat er op jullie gaat afkomen. Daarom besloot ik om iets te doen  

voor andere ouders die dit rotpad moeten gaan bewandelen. Zelfgekozen of opgelegd.

In deze brochure staan verschillende zaken waar jullie tegenaan kunnen lopen en 

handvatten hoe je dingen kunt aanpakken.

Ook zijn er verschillende digitale plaatsen waar je andere ouders van uit huis geplaatste 

kinderen kunt vinden. Daar kunnen jullie lekker komen schelden en tieren,

handvatten vragen en jullie verhaal vertellen.

Kijk eens op: 

www.ouderpeil.nl           www.mijnkinduithuis.nl

We kunnen de situatie niet veranderen maar we kunnen er wel voor elkaar zijn. 

Vergeet het niet:  

jullie zijn en blijven Papa en Mama!
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JE KINDEREN ZIJN  
UIT HUIS GEPLAATST:  
WAT NU?
Je bent verantwoordelijk voor je kinderen. Bekijk samen met je 
hulpverlener wat je kunt betekenen voor ze. Zo kun je bijvoorbeeld  
denken aan kleren kopen of kappersbezoekjes.

Ondanks dat je kinderen niet thuis wonen,  
ben je nog steeds papa en mama.

Nog steeds heb je dingen in te brengen. Bijvoorbeeld: Je gaat kennis maken met het gezin 

waar je kinderen komen te wonen. Je mag gerust een brief vol schrijven met je wensen. 

Als jij niet wilt dat je kind naar de kapper gaat met de andere opvoeders en dit liever zelf 

doet, geef dit dan aan. Er wordt echt wel naar je geluisterd. Je moet wel nadenken of je je 

aan een afspraak kunt houden, want dat is belangrijk voor je kind.

Ondanks dat je kinderen niet thuis wonen,  
ben je nog steeds papa en mama.

Zorg samen met de andere opvoeders voor een open contact tussen jullie. Dit is echt  

belangrijk. Hoe korter het lijntje tussen jou en de andere opvoeders, hoe beter het is voor  

de kinderen. 

Bijvoorbeeld:  

Je kind komt het weekend naar huis en vertelt dat de andere opvoeder 

gezegd heeft dat het nieuwe schoenen nodig heeft. Gelijk sta je op en 

ga je nieuwe schoenen kopen. Doe dit niet!

Je voelt je misschien schuldig dat je kind niet meer thuis woont, waardoor je de neiging hebt 

om direct te doen wat ze vragen. Maar app of bel de andere opvoeder eerst en vraag het na.  

Op deze manier krijgen je kinderen geen ruimte om jullie tegen elkaar uit te spelen. 
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Ondanks dat je kinderen niet thuis wonen, 
ben je nog steeds papa en mama.

Bekijk samen met de opvoeders hoe jullie dingen gaan invullen. Denk hierbij aan verjaar-

dagen en andere feesten. Gaan jullie dit samen vieren? Of apart van elkaar? Linksom of 

rechtsom, het kind leeft opeens in twee werelden. Probeer er zoveel mogelijk èèn wereld 

van te maken.

Tip: 
Kijk of het mogelijk is de verjaardag samen te vieren. 

Kinderen zien dan dat jullie samenwerken. Dit is echt 

in het belang van het kind dat zich bij beide partijen 

gelukkig mag voelen. Het kind voelt zich aan alle kanten 

geliefd en heeft niet het gevoel te moeten kiezen.

Ondanks dat je kinderen niet thuis wonen, 
ben je nog steeds papa en mama.

Jullie zijn nog steeds papa en mama en het feit dat de kinderen niet thuis wonen betekent 

voor jullie dat er veel verdriet, boosheid, woede, angst is. Je gevoelens en gedachten gaan 

alle kanten uit. 

Hoe ingewikkeld het ook is, probeer nooit en te nimmer negatief te praten over de andere 

opvoeders! Zelfs als je het niet uitspreekt zullen de kinderen het voelen. Ze voelen al jullie 

emoties, dus ook de negatieve emoties.  Het kind zal niks meer durven vertellen als het bij 

jullie is. Het wil jullie niet teleurstellen. Je kind wil dat jullie gelukkig zijn en zal daar alles 

voor doen. Je kind zal zelf ook negatief gaan praten over de andere opvoeders omdat het 

denkt dat jullie dat willen horen. De kans op conflicten wordt zo steeds groter.

Een uithuisplaatsing is enorm zwaar. Het liefst ruk je je kinderen daar weg en haal je ze 

weer terug naar huis maar probeer koste wat kost in het belang van je kinderen te denken. 

Jullie zijn tenslotte papa en mama.
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PLEEGGEZIN 
OF GEZINSHUIS? 
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In gezinshuizen wonen kinderen en jongeren 

tot 21 jaar die uit huis zijn geplaatst. Gezins-

huizen zijn kleinschalig. Er wonen meestal 

tussen de 2 en 10 kinderen. De kinderen 

wonen er samen met gezinshuisouders, 

die een zo gewoon mogelijk thuis bieden. 

Een van de Gezinshuisouders is opgeleid als 

professional en krijgt hiervoor betaald. 

Wil je meer weten over gezinshuizen? 

Check deze site  
www.nji.nl/cijfers/gezinshuizen

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij  

een kind (tijdelijk) in een ander gezin  

gaat wonen. Soms deeltijd, soms voltijd.  

Er wonen in een pleeggezin vaak minder 

kinderen dan in een gezinshuis.  

Pleegouders ontvangen hiervoor  

een vergoeding.  

Wil je meer weten over pleegzorg?

Check deze site   
www.pleegzorg.nl 

Wat is nou het verschil?

-  Dat in een gezinshuis meestal meerdere 

kinderen worden opgevangen en in  

een pleeggezin vaak niet. 

De grootste verschillen zijn:

-  Dat een gezinsouder opgeleid is om  

te werken met beschadigde kinderen  

in een huiselijke omgeving, bij

 pleegouders is dit niet een vereiste.

Het is belangrijk om je goed in te lezen. Een site die daarbij kan helpen 
is de volgende:   www.gedeeldopvoederschap.nl/ouders

Deze website is het resultaat van een meerjarig onderzoek naar het belang van de samen- 

werking tussen ouders en gezinshuisouders. Wanneer samenwerking tussen ouders en  

gezinshuisouders werkt vormt dit de basis voor een kind om zich verder te ontwikkelen.  

Het creëert rust en helpt om verdere breuken in het leven van het kind te voorkomen. 
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De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar praktische tips en adviezen die voor 

ieder in zijn eigen, belangrijke rol rondom de jongeren bruikbaar zijn. Het doel is dat ouders, 

gezinshuisouders, pleegouders en professionals hier inspiratie en ideeën  vinden. Ook zijn 

alle resultaten van het onderzoek te vinden en is hier een aanbod voor professionalisering 

ontwikkeld. Iedereen heeft hetzelfde doel: dat de jongere een stabiele en liefdevolle basis 

heeft zodat hij of zij zich positief kan ontwikkelen 

Alleen met samenwerken maken we dat mogelijk.  

Op deze pagina kun je ook  

een filmpje van mij vinden 

waarin ik uitleg waarom ik  

samenwerken belangrijk vind.

BELANGRIJKE 
BEGRIPPEN
Je kunt je kind vrijwillig uit huis laten plaatsen. In dat geval komt er  
geen kinderrechter aan te pas. Als dat wel zo is krijg je te maken met  
allemaal verschillende begrippen. Best ingewikkeld.  
Op de volgende pagina leg ik er een paar uit.
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Link naar het filmpje:

https://youtu.be/_3dNz6smJfM
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  ONDERTOEZICHTSTELLING (OTS)

Nu je kind uit huis is geplaatst is er een 

kans dat je een ondertoezichtstelling hebt 

gekregen. OTS hoef je niet van te schrikken 

hoor, het betekent niet dat je een slechte 

papa of mama bent. De ondertoezichtstel-

ling is de belangrijkste maatregel van de 

kinderbescherming. 
 

Doel van de OTS is om kinderen te 

beschermen die in hun ontwikkeling 

worden bedreigd of veiligheidsrisico’s  

lopen. De maatregel is erop gericht ouders 

te ondersteunen en te begeleiden. Als het  

kind onder toezicht staat kan het alleen 

met een ‘machtiging uithuisplaatsing’  

uit huis worden geplaatst.

  JEUGDBESCHERMER/GEZINSVOOGD

Als je kind onder toezicht is gesteld 

(voorlopig, voor een jaar, of met een 

verlenging voor nog een jaar) krijg je te 

maken met een jeugdbeschermer, ook  

wel gezinsvoogd genoemd. Een jeugd- 

beschermer gaat met je aan de slag om  

de problemen aan te pakken. De hulp  

van de jeugdbeschermer is verplicht. 

  GEZAG

Als je kind onder toezicht is gesteld houd 

je zelf het gezag. Na twee jaar kan besloten 

worden dat je kind niet meer thuis komt 

wonen. De Raad voor de Kinderbescherming 

kan dan de rechter vragen om je ouderlijk 

gezag te stoppen, maar kan ook besluiten 

dat de plaatsing in het pleeggezin of gezins-

huis verder vrijwillig verloopt. Dit kan als 

je goed kunt samenwerken met de pleeg-

ouders of gezinshuisouders en er vertrou-

wen is. Voordat de rechter een beslissing 

neemt, vraagt hij jouw mening. Is je kind 

12 jaar of ouder? Dan mag je kind ook zijn 

mening geven. Ook als je geen gezag meer 

hebt, behoudt je rechten als ouder, zoals op 

contact met je kind.

  ONTHEFFING OF ONTZETTING

De wet kent twee mogelijkheden om één 

of beide ouders de ouderlijke macht te 

ontnemen: ontheffing en ontzetting. Ont-

heffing vindt plaats als de ouder wel voor 

het kind wil zorgen, maar daartoe niet goed 

in staat is. Ontzetting gebeurt als de ouder 

misbruik maakt van de ouderlijke macht of 

als er sprake is van grove verwaarlozing van 

het kind. Je kind  krijgt bij beide maatrege-

len een voogd toegewezen die het gezag 

overneemt. Dat kan ook een burgervoogd 

zijn zoals de pleegouders, of iemand die je 

daarvoor vraagt.

  RECHTEN

Wil je weten welke rechten je hebt 

als je kind uithuisgeplaatst is?

Kijk eens bij het Juridisch Loket: 

www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/

ouderschap/uithuisplaatsing-kind/
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KINDERBIJSLAG
Jullie kinderen wonen misschien niet thuis maar nog steeds zul je  
waarschijnlijk kosten maken voor je kinderen. Dit kan voor van alles zijn. 
Reiskosten, kleren, sporten, kapper.  Er zijn genoeg zaken die je kunt 
en zult betalen. Maar ook als ze thuis komen logeren heb je geld nodig 
voor eten, drinken, douchen, zakgeld en verjaardagscadeautjes. 

Als je er even goed voor gaat zitten en er serieus over nadenkt betaal je en doe je veel meer 

voor je kind dan je verwacht. Zonder dat je het in de gaten hebt. Het voelt alsof je gestraft 

wordt; je raakt de kinderen kwijt en ook nog eens alle subsidies en toeslagen.  

Maar wist je dat je misschien nog steeds recht hebt op kinderbijslag? 

 Op de website    www.svb.nl    is hierover de volgende informatie vinden:

 “Slaapt uw kind 4 nachten per week niet thuis? Dan is uw kind uitwonend. 

 U kunt dan kinderbijslag krijgen als u 433 per kwartaal besteedt  

 aan het onderhoud van uw kind.”

 “Woont uw kind niet thuis omdat uw kind een bepaalde opleiding volgt?  

 Of omdat uw kind vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen?  

 Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen.  

 Dat kan als u minimaal 1,149 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor uw kind. 

 Ook mag u of de andere ouder niet te veel dagen bij uw kind verblijven.”

Kijk dus eens op de site waar je recht op hebt.
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Tip: 
Houdt alle kilometers bij. De heen en terugreis als je 

kinderen ophaalt en wegbrengt en andere afspraken 

die je hebt voor je kinderen.  Schrijf het op en bewaar 

alles, ook de bonnen op een vaste plek. Een keer per 

jaar krijgen jullie een brief van de SVB waarin jullie 

je moeten verantwoorden of je aan het genoemde 

bedrag komt. Het is even een klusje maar is zeer  

zeker de moeite waard, jullie kunnen op deze manier 

misschien de kinderbijslag behouden. 

veilig boos

kapper

loyaliteitsconflict

korte lijntjes

mail
bellen

appen/sms

geen ruimte

twee werelden

verjaardag
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ONTEVREDEN OVER  
JE HULPVERLENER. 
WAT KUN JE DOEN?
Het kan zijn dat je niet goed kunt opschieten met je begeleiding. 
Bespreek dit dan eerst met die betreffende hulpverlener zelf. 
Kom je er met hem of haar niet uit, dan kun je een klachtengesprek 
aanvragen met de leidinggevende van de betreffende hulpverlener. 
Dit gesprek kun je eenvoudig aanvragen via een e-mail.  
Mail rechtstreeks naar het kantoor met als onderwerp: klachtenbrief.

In deze brief geef je aan waarover je ontevreden bent. Probeer duidelijk aan te geven wat je 

wilt bereiken en veranderen. Tijdens het gesprek kun je verder uitleggen wat je niet prettig 

vindt en hoe je het liever wil. Blijf altijd netjes en beleefd en vraag een gesprekverslag waarin 

de gemaakte afspraken zijn genoteerd. Mocht je denken dat je emoties te hoog zitten neem 

dan iemand mee die eventueel het woord kan doen voor je als je vastloopt. Het is dood-

normaal dat je emoties hoog oplopen maar je wilt wel je doel bereiken tijdens dit gesprek. 

Tip: 
Gedurende al die jaren heb ik alles bewaard appjes‚ smsjes, mails 

en foto’s. Ook telefoongesprekken en geluidsopnames bewaarde ik. 

Tijdens mijn klachtengesprek nam ik een klapper vol bewijs mee. 

 Ik kon dus aantonen en bewijzen wat ik in mijn klachtenbrief had  

benoemd. Als je telefoongesprekken gaat opnemen, nooit en te  

nimmer zomaar delen. Dat is namelijk strafbaar.
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Als je klachtengesprek niet geholpen heeft kun je nog naar de website van het  

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ):   www.akj.nl

Tip: 
Als je naar het AKJ belt doe dit dan niet alleen. Vraag 

of je de telefoon op luidspreker mag zetten zodat je 

samen met een goede vriend kunt luisteren, of vraag of 

je iemand mag toevoegen aan het gesprek. Nogmaals, 

je zit vol emoties en je wilt goed uitleggen wat er aan de 

hand is. 

Ik hoor je bijna denken; hoe voeg ik dan 

iemand toe tijdens het telefoongesprek? 

Probeer het maar eens met wat vrienden 

om te oefenen. Je belt een vriend op en 

zodra die heeft aangenomen kijk je op je 

telefoonscherm. Er staan vierkantjes of 

rondjes als het goed is. 

In een van die vierkantjes of rondjes  

staat oproep toevoegen.  

Zodra je erop klikt kun je nog iemand 

 uit je telefoonlijst opzoeken en bellen.  

Niet lang daarna zit je opeens met  

zijn drietjes aan de telefoon.  

Erg handig in veel situaties!

geluid uit

voeg toe

toetsen

FaceTime

audio

contacten
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Deze brochure is een initiatief van Truusje, moeder van twee uithuisgeplaatste kinderen, en is gemaakt in samenwerking met het lectoraat 

Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. Truusje heeft twee boeken geschreven en een voorstelling gemaakt over dit thema.  

Wil je met haar en andere ouders in contact komen? Bezoek dan de site: www.mijnkinduithuis.nl

Ik vroeg de gezinshuisouders van mijn kinderen wat hun uitgangspunt is met betrekking  

tot de ouders van de kinderen die bij hun in huis hebben gewoond en of wonen.  

Een mooier uitgangspunt als onderstaande bestaat er in mijn ogen niet. 

ONS UITGANGSPUNT 
IS EIGENLIJK VOORAL:
WEES JE ERVAN BEWUST
DAT OOK JIJ  
AAN DE  
ANDERE  
KANT VAN  
DE TAFEL  
KAN KOMEN TE ZITTEN
OM WAT VOOR REDEN  
DAN OOK !!


