
 

 

Actieplan Pleeggezinnen Roeselare 

Inleiding 

Roeselare is een Pleegzorggemeente sinds 2018. 

Pleegzorggemeenten treffen maatregelen die pleegzorg helpen in het vinden van nieuwe 
pleeggezinnen en vergroten het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening door het 

taboe te doorbreken. Dit kan op heel wat verschillende manieren. Pleegzorg West-Vlaanderen bezorgde 

een suggestielijst om een duurzame samenwerking mogelijk te maken. 

 

Als pleegzorggemeente kan Roeselare pleegzorg op verschillende manieren ondersteunen: 
• acties ondernemen die pleegzorg ondersteunt in het vinden van nieuwe pleeggezinnen 

• acties ondernemen om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te 

vergroten 

• acties ondernemen om pleegzorg te ondersteunen 

 

Roeselare telt momenteel.  

 
Met de lancering van het bestuursakkoord werd het engagement uitgesproken om een faciliterende rol 

op te nemen binnen het gezinsbeleid. Pleegzorg draagt bij tot de krachtlijn "een hippe jongeren- en 

kinderenstad", biedt een maatschappelijke meerwaarde en is geen commerciële activiteit.  

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren die opgroeien in problematische 
opvoedingssituaties. Met de lancering van he relanceplan werd het engagement opgenomen om onze 

opdracht als Pleegzorgstad duidelijk op te nemen. We ondersteunen de oproep(en) van Pleegzorg tot 
het opnemen van pleegouderschap voor kwetsbare kinderen en jongeren, en we zorgen dat ook 

pleegkinderen gebruik kunnen maken van een vrijetijdspas.  

 
Dit actieplan geeft vorm aan ons engagement als Pleegzorgstad en is een deelplan van het 

Samenlevingsplan IEDEREEN#VANRSL. Het Samenlevingsplan Roeselare is een breed, geïntegreerd 
plan dat inclusie bevordert en de verbondenheid tussen alle Roeselarenaars verhoogt. Het 

Samenlevingsplan geeft vorm aan een stad waar alle Roeselarenaars op een gelijkwaardige manier 

kunnen deelnemen en bijdragen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het samenlevingsplan iedereen#VANRSL 
Het samenlevingsplan Roeselare is een breed, geïntegreerd plan om  inclusie en verbondenheid tussen alle 

Roeselarenaars te bevorderen. Het samenlevingsplan geeft vorm aan een stad waar een diversiteit van mensen op 
een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij (kansen geven en kansen grijpen). 

 

6 leidende principes binnen het samenlevingsplan iedereen#VANRSL 

1. Bevorderen 
beleidsparticipatie 

2. Werken aan 
positieve 
beeldvorming 

3. Creëren van 
toegankelijk 
aanbod 

4. Stimuleren van 
warm onthaal  

5. Nastreven van 
non- 
discriminatie  

6. Stimuleren van netwerk 
en sociale contacten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Een kader voor elk leidende principe binnen het samenlevingsplan iedereen#VANRSL 

Participatiereglement Actieplan positieve 
beeldvorming 

Toetsingskader 9 B’s Actieplan warm 
onthaalbeleid 

10-punten plan non 
discriminatie 

Actieplan Oltegoare niet alleen 

6 doelgroepgerichte deelplannen binnen het samenlevingsplan iedereen#VANRSL                    
 

1. Integratieplan RSL 
heeft aandacht 
voor nieuwe 
inwoners met een 
migratie 
achtergrond 

2. Regenboogplan heeft 
aandacht voor 
gender en seksuele 
geaardheid 

3. Het 
(kinder)armoede 
beleidsplan, heeft 
aandacht voor 
mensen die in 
armoede leven 

4. Het 
gezinsvriendelijke 
beleidsplan, heeft 
aandacht voor alle 
gezinsvormen 

5. Het actieplan 
toegankelijkheid 
heeft aandacht 
voor mensen 
met een fysieke 
en/ of mentale 
beperking 

6. Het leeftijdsvriendelijke 
actieplan, heeft aandacht 
voor elke leeftijd 
6a buurtgericht actieplan 
senioren 
6b kind en 
jeugdvriendelijke stad 

 



 

 

Het actieplan Pleegzorg gaat uit, net zoals het Samenlevingsplan Iedereen#VANRSL, van 6 leidende 

principes: bevorderen van beleidsparticipatie, werken aan positieve beeldvorming, creëren van een 
toegankelijk aanbod, stimuleren van een warm onthaalbeleid, nastreven van non-discriminatie, en 

stimuleren van netwerk en sociale contacten. Twee principes springen in het oog:  

Partnerschap is een belangrijke voorwaarde om tegemoet te komen aan het principe van 

beleidsparticipatie: als lokaal bestuur kunnen we niet zonder de kennis en de ervaring van de 

pleeggezinnen. We willen jaarlijks met hen in dialoog gaan om te luisteren wat hun noden en 
ervaringen zijn.  

Dit jaarlijks dialoogmoment is het uitgelezen moment om de pleeggezinnen te bedanken voor hun 

engagement.  Het biedt hen ook de kans om onderling ervaring uit te wisselen waardoor hun netwerk 

versterkt.   

Om een toegankelijk aanbod te creëren zijn voor Pleeggezinnen, zijn we overtuigd dat een 

vrijetijdspas een grote meerwaarde betekent voor de vrijetijdsbeleving. We nemen de toekenning van 
een vrijetijdspas voor pleegkinderen in RSL op in het nieuwe subsidiereglement vrijetijdsparticipatie 

2021.  

De stad ondersteunt acties om pleegzorg op verschillende manieren te ondersteunen: 

- De stad ondersteunt pleegzorg in het vinden van nieuwe pleeggezinnen. 

- De stad gaat in dialoog met pleeggezinnen en stemt het aanbod op hun noden af. 
- De stad toont waardering voor de pleeggezinnen, die een warme plek geven aan een pleegkind/ 

pleeggast in RSL. 

De stad ondersteunt pleegzorg in het vinden van nieuwe pleeggezinnen.  

Actie 1: de stad maakt de campagnes van Pleegzorg vzw bekend via de stedelijke 

communicatiekanalen. 

Actie 2: de stad zet de week van de pleegzorg 13 – 22 november jaarlijks in de kijker.  

Actie 3: de stad ondersteunt de organisatie van infoavonden over opvoeden in een Pleeggezin In 
samenwerking met Pleegzorg vzw. 

De stad gaat in dialoog met pleeggezinnen en stemt het aanbod op hun noden af.  

Actie 4: er wordt jaarlijks in de week van de pleegzorg een netwerkmoment georganiseerd. Tijdens dit 

netwerkmoment wordt de stem van pleeggezinnen gehoord.  

Actie 5:  Pleeggezinnen kunnen met hun vragen terecht bij Huis van het Kind Roeselare.  

Ze kunnen beroep doen op de volgende dienstverlening:  

- Website Huis van het Kind Roeselare – www.huisvanhetkindroeselare.be 

- Infopunt Huis van het Kind, Welzijnshuis, maandag en vrijdagvoormiddag + 

woensdagnamiddag 

- Gratis pedagogische adviesgesprekken door infopunten opvoeding 

Op basis van aangegeven noden wordt het aanbod geëvalueerd en bijgestuurd. Zo wordt bv.de vraag 

naar een vrijetijdspas voor pleegkinderen wordt meegenomen in de aanpassing subsidiereglement 

vrijetijdspas 2021.  

 



 

 

De stad toont waardering voor de pleeggezinnen, die een warme plek even aan een pleegkind/ 

pleeggast in RSL.  

Actie 6: het netwerkmoment wordt jaarlijks afgesloten met een receptie en attentie als blijk van 

waardering. de pleeggezinnen in RSL ontvangen jaarlijks een attentie  

 


