FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG

Financiële wegwijzer Trias Pleegzorg
(versie januari 2022)

1. ALGEMENE INLEIDING
Als pleegouder, lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg van de aan jou en ons toevertrouwde
pleegkinderen. Wij hopen dat deze financiële wegwijzer je zicht geeft op de administratieve zaken wanneer een
pleegkind in jouw gezin verblijft.
De wegwijzer bestaat uit zes delen:
Deel 1- Algemene inleiding
Deel 2- Informatie voor alle pleegouders
Deel 3- Onderwijs
Deel 4- Verzekeringen
Deel 5- Pleegoudervoogdij
Deel 6- Meerderjarige pleegkinderen
Deel 7- Bijzondere kosten regeling
Deel 8- Handige sites voor meer informatie
De betalingsdatum van de pleegzorgvergoeding van Trias Jeugdhulp is rond de 4 e van de volgende maand. De
pleegzorgvergoeding staat enkele dagen later op je rekening. Voor vragen kun je contact opnemen met je
pleegzorgbegeleider of met de financiële medewerker.
Zwartewaterallee 25
8032 DZ Zwolle
Telefoon: (038) 456 46 28
E-mailadres: pleegzorgbetalingen@triasjeugdhulp.nl
Wij staan uiteraard open voor al jouw opmerkingen en suggesties ter verbetering van deze wegwijzer; schroom
niet om die aan ons door te geven: de wegwijzer is immers bedoeld om jou en andere pleegouders te
ondersteunen in jullie belangrijke taak.
Trias Jeugdhulp bedankt je hartelijk voor je medewerking!
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2. INFORMATIE VOOR ALLE PLEEGOUDERS
2.1 Onderhoudsplicht
Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Dat betekent dat ouders wettelijk
verantwoordelijk zijn om financieel voor hun kinderen te zorgen. Dit is ook zo als het kind niet thuis woont.
Meer informatie: https://pleegzorg.nl/ouders/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten/

2.2 Pleegzorgvergoeding
De pleegzorgvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten die voor de verzorging en opvoeding van het
pleegkind gemaakt moeten worden. Van een beloning, dus inkomsten element, is geen sprake. Daarom hoeft de
pleegzorgvergoeding niet opgegeven te worden voor inkomstenbelasting, huurtoeslag of uitkering. Meer info
over de pleegvergoeding is te vinden op www.rijksoverheid.nl
De pleegzorgvergoeding wordt verstrekt over elke dag dat de jongere in het pleeggezin verblijft. De officiële
plaatsingsdatum wordt daarbij wel meegerekend en de dag van vertrek niet.
2.2.1 Betaaldatum
Rond de 4e van de volgende maand wordt de pleegzorgvergoeding aan je overgemaakt. Het bedrag wordt
berekend aan de hand van de vergoeding per dag. De hoogte hiervan wordt door de overheid vastgesteld. De
hoogte van de vergoeding neemt toe met de leeftijd van het pleegkind.
2.2.2 Pleegzorgvergoeding per dag
De hoogte van de pleegvergoeding wordt jaarlijks door de Rijksoverheid vastgesteld. Per 1 januari 2019 worden
de volgende bedragen vergoed:
voor kinderen van
voor kinderen van
voor jeugdigen van
voor jeugdigen van
vanaf 18 jaar

0 t/m 8 jaar
9 t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar

€ 19,50 per dag
€ 19,76 per dag
€ 21,52 per dag
€ 23,76 per dag
€ 24,01 per dag

Zie punt 2.4 voor aanvullende toeslagen. De toeslag bedraagt € 3,89.

2.3 Opbouw pleegzorgvergoeding
2.3.1 Elementen pleegzorgvergoeding
Pleegouders beslissen zelf op welke wijze de pleegzorgvergoeding voor de verzorging en opvoeding van het
pleegkind wordt ingezet. Toch zijn er regelmatig vragen naar de opbouw van dit bedrag. Daarom volgt hieronder
een richtlijn.
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Onderstaande tabel geeft een indicatie van de opbouw van de pleegzorgvergoeding, gebaseerd op de kosten
van kinderen (berekend door het NIBUD).
Leeftijd

Kleding

Zakgeld / ontspanning/
kleine schoolkosten

Voeding

Huisvesting /
bewassing

Totaal

0 – 8 jaar

19%

5%

51%

25%

100%

9 – 11 jaar

18%

9%<

49%

24%

100%

12 –15 jaar

17%

13%

47%

23%

100%

16 –17 jaar

14%

19%

45%

22%

100%

18 jaar en ouder

100%

2.3.2 Wat te betalen uit de pleegzorgvergoeding? (Dit geldt niet voor weekend- en vakantie plaatsingen)
Behalve de vanzelfsprekende kosten, zoals huisvesting en voeding, moeten de volgende uitgaven uit de
pleegzorgvergoeding betaald worden:
● kleding en schoenen;
● kapper, toiletartikelen;
● fiets- en bromfietsreparaties;
● sport en ontspanning;
● zakgeld;
● normale kosten zoals agenda, etui, potloden en schriften voor de basisschool en speciaal onderwijs;
● reiskosten voor schoolbezoek tot een bedrag van € 25,- per maand
● reiskosten voor weekendbezoek en bezoekcontact ouder(s) tot een bedrag van € 25,- per maand
● vakantiekosten.
2.3.3 Weekend- en vakantie plaatsingen
De weekend- en vakantiepleegouders ontvangen van Trias Jeugdhulp een pleegzorgvergoeding per dag dat de
jeugdige door hen is opgevangen. De bij 2.3 genoemde bedragen worden gehanteerd. Voor weekend-vakantie
plaatsingen wordt geen toeslag toegekend.
Hierbij geldt dat de dag van aankomst betaald wordt en de dag van vertrek niet. Het tijdstip van vertrek is niet
van belang. De regeling geldt zowel voor weekends als voor vakanties. Gaat het bij een vakantie plaatsing om
een pleegkind die bij een ander gezin in voltijd pleegzorg zit dan wordt bij het voltijd gezin de pleegvergoeding
over de vakantiedagen ingehouden.
In de pleegzorgvergoeding is een gedeelte aangemerkt als reiskostenvergoeding, omdat weekend- en
vakantiepleegouders geen kleding e.d. hoeven aan te schaffen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het halen en
brengen verdeeld wordt tussen de (pleeg-)ouders, leefgroep en de weekend- en vakantiepleegouders. Als de
weekend- en vakantiepleegouders de jeugdige halen én brengen dan wordt er van de (pleeg-)ouders of de
leefgroep een evenredige vergoeding verwacht.
Betaling van de pleegzorgvergoeding voor weekendplaatsingen vindt één keer per kwartaal, achteraf plaats
nadat het declaratieformulier, dat de pleegouders digitaal toegestuurd krijgen, bij Trias Jeugdhulp binnen is.
Dit formulier is ook op onze site te downloaden.
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Betaling van de pleegzorgvergoeding voor eenmalige vakantie plaatsingen vindt één keer per maand plaats.
Hiervoor hoef je geen declaratieformulier in te vullen.
2.3.4 Verblijf buiten het pleeggezin
Wanneer het pleegkind, bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of observatie niet in het pleeggezin verblijft,
wordt aan een pleeggezin voor de periode van 14 dagen de pleegzorgvergoeding doorbetaald. Gerekend wordt
vanaf de dag waarop de afwezigheid begint. Zowel het vertrek als de terugkomst moet zo snel mogelijk aan
Jeugdbescherming Overijssel (ots en voogdij), het wijkteam (vrijwillig kader) en Trias Jeugdhulp gemeld worden.
Als de afwezigheid langer dan 14 dagen duurt, moet dit altijd aan de plaatsende instantie en Trias Jeugdhulp
gemeld worden. Ook als een pleegkind tijdens de vakantieperiode niet in een pleeggezin verblijft, wordt de
pleegvergoeding over die dagen ingehouden. Waarbij de dag van aankomst wordt vergoed, de dag van vertrek
niet.

2.4 Toeslagen op het basisbedrag
In de volgende situaties is er sprake van een extra vergoeding (uitgezonderd weekend-vakantieplaatsingen).
2.4.1 Crisisplaatsingen
Bij crisisplaatsingen wordt de pleegzorgvergoeding (maximaal 4 weken) met € 3,89 verhoogd. Voor alle
duidelijkheid: dit geldt alleen voor pleeggezinnen die als crisispleeggezin bij Trias Jeugdhulp ingeschreven staan.
Let op:
Aangezien een crisisplaatsing heel kort kan zijn, is het belangrijk om niet onmiddellijk kleding te gaan kopen.
Je loopt dan het risico dat het niet vergoed wordt. Je kunt trouwens ook een beroep doen op het goederenen kledingdepot van de pleegzorg van Trias Jeugdhulp.
2.4.2 Drie of meer pleegkinderen
De pleegzorgvergoeding wordt met € 3,89 per dag verhoogd vanaf het derde kind en meer, kinderen door een
andere pleegzorginstelling geplaatst tellen hierbij ook mee. Vertrekt er een pleegkind dan moet dat direct aan
Trias Jeugdhulp worden doorgegeven.
2.4.3 Chronische aandoening van uw pleegkind
Als je pleegkind een verstandelijke, lichamelijke of chronische aandoening heeft die extra aantoonbare kosten
noodzakelijk maakt, dan kan de pleegzorgvergoeding worden verhoogd met € 3,89 per dag. Een dergelijke
verhoging wordt door de pleegzorgbegeleider schriftelijk aangevraagd via de manager pleegzorg.
Na een jaar wordt opnieuw bepaald of deze vergoeding nog van toepassing is. Daarna kan het telkens met 1 jaar
worden verlengd.
2.4.4 Bedplassen
Indien een pleegkind van 5 jaar en ouder lijdt aan zeer regelmatig bedplassen (enuresis nocturna) wordt een
bedrag van € 0,75 per dag gedurende 12 maanden vergoed. Een medische verklaring van de huisarts is daarbij
wel vereist. Zo nodig kun je na 12 maanden opnieuw een aanvraag indienen, ook dan is opnieuw een medische
verklaring nodig.
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2.5 Inkomsten van pleegkinderen
De inkomsten van pleegkinderen hebben geen invloed op de pleegvergoeding. Wel op huurtoeslag.
Indien huurtoeslag wordt ontvangen: de hoogte van het inkomen van een pleegkind wordt meegenomen voor
de berekening van de huurtoeslag van de pleegouders, als dit inkomen voor de Wet Inkomstenbelasting meer
bedraagt dan € 4.749 ,- per jaar.

2.6 Ouderbijdrage
Met ingang van 1-1-2016 is de ouderbijdrage afgeschaft.
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3. ONDERWIJS
3.1 Leerlingenvervoer
3.1.1 In gedwongen kader
In het aanvraagformulier dat wordt toegestuurd door de gemeente staat een vraag naar de gegevens van
ouders/pleegouders. Deze vraag moet NIET door de pleegouders worden ingevuld en niet worden ondertekend.
De plaatser vult de gegevens in en ondertekent. Hiermee wordt voorkomen dat pleegouders een eigen bijdrage
moeten betalen.
3.1.2 Leerlingenvervoer bij vrijwillige plaatsing
Maakt jouw pleegkind gebruik van leerlingenvervoer van de Gemeente Zwolle houdt er dan rekening mee dat
een eigen bijdrage wordt gevraagd bij scholen voor Speciaal Basis Onderwijs. Bij het aanvragen van
leerlingenvervoer, wanneer er geen sprake is van voogdij; laat ouders dan de aanvraag ondertekenen (degene
met het ouderlijk gezag over het pleegkind). Dit om te voorkomen dat pleegouders de eigen bijdrage moeten
betalen.
In Zwolle betreft het onderstaande scholen:
SBO De Brug
SBO De Eliëzerschool
SBO De Kleuterbrug
SBO DE Sluis
SBO Het Facet
SBO Het Speelwerk
Mocht jouw pleegkind van het Speciaal Basis Onderwijs van een andere gemeente gebruik maken informeer dan
of er in die gemeente een eigen bijdrage van toepassing is.

3.2 Onderwijskosten
Tegemoetkoming in de studiekosten voor VMBO, MBO, HAVO, VWO, HBO (jeugdigen tot en met 17 jaar):
3.2.1. Onderwijskosten bij vrijwillige plaatsing
De biologische ouders van de jeugdige zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor studie- en
opleidingskosten. Hieronder worden verstaan: de aanschaf van studiemateriaal, zoals boeken, tekenmateriaal,
gereedschap, e.d., de betaling van lesgeld en werkweken. Lees meer op
https://pleegzorg.nl/ouders/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten/
3.2.2 Regeling Tegemoetkoming Studiekosten
De wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdige kan een beroep doen op de Regeling Tegemoetkoming
Studiekosten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoogte van de tegemoetkoming
hangt af van het inkomen van de wettelijke vertegenwoordiger. Doet de wettelijke vertegenwoordiger dit niet,
dan mogen de pleegouders de aanvraag voor een Tegemoetkoming Studiekosten indienen. Zie website:
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
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3.2.3 Studiefinanciering
Als een jongere op het moment dat hij/zij 18 wordt, een vervolgopleiding volgt, dan heeft hij/zij recht op
studiefinanciering. Dit gaat echter pas in op de 1e van het kwartaal volgend op de 18e verjaardag, dus op 1
januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De pleegzorgvergoeding kan alleen doorbetaald worden als er een geldige
indicatie is tot de datum van aanvang studiefinanciering.
Als een jongere in een pleeggezin woont, dan moet er studiefinanciering worden aangevraagd voor een
uitwonende jongere. Lees meer op https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
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4. VERZEKERINGEN
4.1 Ziektekostenverzekering
Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd bij hun ouders. In het geval van pleegzorg zijn kinderen via hun
ouders voor ziektekosten verzekerd. Dit is niet vanzelfsprekend bij een in het buitenland verblijvend biologische
ouder.
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor ouders hun kinderen niet verzekeren. Dit moet bij aanvang van het
verblijf duidelijk zijn voor pleegouders zodat de pleegkinderen tot 18 jaar bij de pleegouders meeverzekerd
kunnen worden.
Via de huisarts is te achterhalen hoe het met de verzekering zit, als het onduidelijk is. Je moet zien te
voorkomen dat kinderen dubbel verzekerd zijn.
●

Bij vrijwillige plaatsingen: Pleegouders kunnen met ingang van de plaatsing het pleegkind inschrijven
bij hun zorgverzekeraar. Het zou voorkeur kunnen hebben om in te schrijven bij de pleegouders, om te
voorkomen dat de vergoeding van kosten wordt overgemaakt aan de ouders i.p.v. de pleegouders.
Tip: Als kinderen bij hun eigen ouders op de polis staan is het handig dat pleegouders in het bezit zijn
van een extra zorgpas.

●

Voor ots en voogdij plaatsingen: informatie over de Regelgeving Jeugdbescherming Overijssel via de
jeugdbeschermer.

●

Pleegoudervoogdij: meeverzekerd met pleegoudervoogd(en).

Let op: als het gaat om kosten buiten de basisverzekering, informeer dan vooraf bij Jeugdbescherming
Overijssel of Trias Jeugdhulp of de kosten worden vergoed. Je bent niet verplicht de niet-verzekerde
ziektekosten te betalen. Wanneer jouw pleegkind niet aanvullend verzekerd is en de ziektekosten niet binnen
de basisverzekering vallen kan er een probleem ontstaan. Informeer daarom vooraf.
Jongeren moeten vanaf hun 18 e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Ze kunnen een zorgtoeslag
aanvragen via de belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoe
slag

4.2 WA-verzekering
Bij lichamelijk of materiële schade van (leden van) het pleeggezin is een beroep te doen op de WA-verzekering
van de ouders van het kind.
Wanneer je pleeggezin een WA-verzekering heeft, is het mogelijk dat jouw pleegkind daar automatisch onder
valt, omdat hij/zij in je huis woont. Daarvoor moet je jouw pleegkind wel aanmelden bij je verzekering.
Informeer hierover bij je eigen verzekeraar.
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We adviseren netwerkpleegouders zich goed te laten informeren door hun verzekeraar omtrent de mogelijkheid
van verhaal van schade veroorzaakt door hun pleegkind. Als je namelijk als familie voor een pleegkind zorgt kan
het verhalen van schade uitgesloten zijn, voor familie in de eerste lijn.
Als je als bestandspleeggezin voor een pleegkind zorgt is het afhankelijk van jouw verzekering of de schade
door je verzekering wordt vergoed. Vergoedt de verzekering de schade die door het pleegkind is veroorzaakt
NIET, neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider om te bekijken hoe we het kunnen oplossen.

4.3 Rechtsbijstandverzekering
In het kader van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen hebben pleegouders m.i.v. 1 januari 2015
meer rechten en zeggenschap gekregen. Soms kan het verstandig zijn dat zij zich hierbij laten bijstaan door een
advocaat. Wij raden pleegouders daarom aan een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, waarin het
pleegouderschap niet wordt uitgesloten.
Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij je naar jouw pleegzorgbegeleider. Ook deze site is de nodige
info te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32529-3.html
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5. PLEEGOUDERVOOGD
Het is mogelijk dat één of beide pleegouders de voogdij over hun pleegkind krijgen. De begeleiding en
pleegzorgvergoeding worden voortgezet.
Er is veel informatie te vinden op internet over pleegoudervoogdij. Nuttige sites zijn:
● https://pleegzorg.nl/pleegouders/pleegoudervoogdij/
● www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/pleegoudervoogdij-def.pdf

5.1 Pleegzorgvergoeding
De pleegzorgvergoeding blijft doorlopen op het moment dat één of beide pleegouders pleegouder– voogd
worden. Het bedrag van de pleegzorgvergoeding blijft ongewijzigd.

5.2 Bijzondere kosten
Een aantal kosten waar de pleegoudervoogd mee te maken krijgt wordt vergoed door Trias Jeugdhulp (zie ook
hoofdstuk 7). Zie ons stroomschema bijzondere kosten.
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6. MEERDERJARIGHEID, justitiële en vrijwillige plaatsingen met geldige indicatie
6.1 Algemeen
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt een jongere meerderjarig. Op dat moment verandert er veel voor
een pleegkind en de pleegouders. Hieronder geven wij in het kort een uitleg over wat er dan gaat gebeuren.
Wat moet de jongere doen als de pleegzorgvergoeding stopt?
Indien een jongere geen werk heeft maar wel ingeschreven staat als werkzoekende en beschikbaar is voor de
arbeidsmarkt dan heeft de jongere recht op een uitkering. Dit kan zijn een WW-uitkering of een
bijstandsuitkering. Ook dan wordt een jongere als zelfonderhoudend aangemerkt en stopt de
pleegzorgvergoeding. Meer informatie is te vinden op www.uwv.nl.
Schoolgaande of studerende 18 jarigen
Er is recht op studiefinanciering zie hiervoor hoofdstuk 3.2.3.
Meerderjarigheid met geldige indicatie
Vanaf de 18e verjaardag van een pleegkind eindigde in de meeste gevallen de jeugdhulp en werd de
pleegzorgvergoeding beëindigd.
Sinds 1 juli 2018 is dit echter veranderd, er is een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en
het ministerie van VWS van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden.
Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden namelijk dat jongeren die in een pleeggezin opgroeien, net
als jongeren die in het eigen gezin wonen, pas de stap naar zelfstandigheid hoeven te maken wanneer ze hiertoe
in staat zijn. Deze afspraak biedt de mogelijkheid om langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning
van pleeggezin en de betrokken pleegzorgbegeleider van Trias Jeugdhulp bij de overgang naar volwassenheid.
Wel moet er een geldige toewijzing van de gemeente zijn, sommige gemeenten doen hier moeilijk over maar het
is een recht dat de pleegzorg doorloopt tot 21 jaar. Na het 18e jaar mag een pleegkind zelf te allen tijde
besluiten om de pleegzorg te beëindigen. Of de pleegzorgplaatsing ook tot 21 jaar doorloopt bij hetzelfde
pleeggezin is mede afhankelijk van de pleegouders. Wel vervallen vanaf 18 jaar de eventuele maatregelen zoals
ondertoezichtstelling, voogdij en pleegoudervoogdij. Daardoor kan er geen beroep meer worden gedaan op de
regeling bijzondere kosten.
Vanaf 18 jaar moet de ziektekostenverzekering zelf worden aangevraagd, zorgtoeslag kan via de belastingdienst
worden aangevraagd. Indien er geen geldige indicatie is vervalt de pleegzorgvergoeding.

6.2 Justitiële plaatsingen
De maatregel (ots of voogdij) stopt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Als de plaatsing doorloopt, zal dat
zijn in het kader van vrijwillige jeugdhulpverlening. Dit betekent dat alle kosten die voorheen door justitie
vergoed werden nu door de ouders, de jongere zelf of door de pleegouders moeten worden gedragen.
Voortzetting van de betaling van de pleegzorgvergoeding kan alleen als er akkoord is van de gemeente voor
verlenging.
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7. VERGOEDINGEN in het kader van bijzondere kosten regeling
Alleen bij pleegzorg waarbij sprake is van een maatregel (ots of voogdij) kan gebruik gemaakt worden van de
bijzondere kosten regeling. Bij vrijwillige plaatsingen zijn de ouders verantwoordelijk voor dit soort kosten.
Voor pleegzorgplaatsingen waarbij Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) als plaatsende instantie is betrokken en
waarbij sprake is van gezinsvoogdij (ots) of voogdij kunnen pleegouders de bijzondere kosten declareren bij de
(gezins) voogd.
Is de plaatsende instantie een ander dan Jeugdbescherming Overijssel, bijvoorbeeld het Leger des Heils, William
Schrikker Groep of Timon, dan kan de aanvraag bij Trias Jeugdhulp worden ingediend.
Let op:
- Kosten dienen binnen drie maanden te worden gedeclareerd, anders vervalt het recht op
vergoeding.
- De vergoedingen worden alleen toegekend als er originele facturen, bonnen zijn bijgevoegd.
- Een vraag om vergoeding door Trias Jeugdhulp of een fonds dient altijd vooraf te worden
voorgelegd. Pas als goedkeuring is verleend kunnen pleegouders er zeker van zijn dat de vergoeding
ook wordt overgemaakt.
Een aanvraag kan worden ingediend via jouw pleegzorgbegeleider of rechtstreeks naar:
pleegzorgbetalingen@triasjeugdhulp.nl. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijg je hierover z.s.m. bericht.

7.1 Fondsaanvragen
Fondsaanvragen moeten meestal via of samen met de pleegzorgbegeleider gedaan worden. Het fonds bepaalt
de hoogte van de vergoeding. Bewaar de originele bonnen,, deze kunnen later alsnog ter controle worden
opgevraagd.
Voor een overzicht van de in aanmerking komende vergoedingen verwijzen wij naar ons stroomschema.
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8. HANDIGE SITES
18 jaar worden
●
●
●

https://www.18ennu.nl/checklist/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/8-dingen-die-je-moet-regelen-als-je-18-wordt/
https://www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar/

Pleegzorg
●
●
●
●
●
●

Pleegzorg Nederland https://pleegzorg.nl/
Jeugdzorg Nederland https://www.jeugdzorgnederland.nl/pleegzorg/algemeen/
Pleeggrootouders https://www.pleeggrootouders.nl/
Ned. Vereniging voor pleeggezinnen https://www.denvp.nl/
Pleegoudervoogdij https://pleegzorg.nl/pleegouders/pleegoudervoogdij/
Rijksoverheid informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vergoedingvoor-pleegzorg

Fondsen
●

●
●

https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/
https://www.steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl/

Overige informatie
●
●
●

Nibud https://www.nibud.nl/
Studiefinanciering https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
Zorgtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zor
gtoeslag
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