
 

 

 

Gedragscode pleegouders Levvel 
 
Levvel staat voor: gelijkwaardigheid, respect, zorg en verantwoordelijkheid.  
Als pleegouder bij Levvel heb je een voorbeeldfunctie voor de aan jouw zorgen toevertrouwde 
kinderen. Deze gedragscode dient ter ondersteuning en is een checklist voor jezelf in de 
dagelijkse praktijk.  
 
Omgang met pleegkinderen en hun familie 
Ga respectvol om met pleegkinderen en hun familie. Maak geen onderscheid naar afkomst, 
achtergrond of persoonlijke eigenschappen. Laat de pleegkinderen en hun familie in hun waarde. 
Het is belangrijk om een sfeer en omgeving te creëren waarbinnen kinderen en hun familie zich 
veilig en gerespecteerd voelen.  
 
Gebruik geen geweld 
Bescherm pleegkinderen door geen geweld te gebruiken of te tolereren.  
 
Onthoud je van seksuele omgang met pleegkinderen 
Seksuele handelingen en contacten tussen pleegouders en pleegkinderen zijn ontoelaatbaar en 
strafbaar. Dit geldt eveneens voor maken van seksueel getinte afbeeldingen van kinderen (foto’s 
films etc.) en het tonen van pornografische beelden aan kinderen.  

Ga terughoudend om met alcohol  
Het gebruik van alcohol of drugs, beïnvloedt het beoordelingsvermogen en het gedrag. Het brengt 
de orde en veiligheid in gevaar. Wees daarom terughoudend met of vermijdt het gebruik van 
alcohol in de directe nabijheid van pleegkinderen. Het gebruik van drugs is ontoelaatbaar. 

Ga vertrouwelijk om met informatie 
Bescherm de privacy en integriteit van je pleegkind. De pleegkinderen, hun ouders en andere 
verwanten, hebben recht op bescherming van hun privacy. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat 
de details van hun omstandigheden alleen bekend zijn bij de personen die het rechtstreeks 
aangaat. Het verspreiden van informatie van pleegkinderen aan derden is in principe verboden, 
behalve wanneer deze derden de informatie vanwege hun functie nodig hebben. Het verschaffen 
van schriftelijke informatie over en het verspreiden van beeldmateriaal van pleegkinderen aan de 
media waar onder kranten, tijdschriften, radio, televisie en online gaat altijd in overleg met het  
Team communicatie van Levvel, en met schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder of 
voogd en het pleegkind vanaf twaalf jaar.  

Ga verantwoord om met social media (Facebook, Instagram etc.).   
Bescherm de privacy en integriteit van je pleegkind, zijn/haar ouders en 
verwanten, wanneer je gebruik maakt van Social media om ervaringen in je 
persoonlijke levenssfeer met anderen te delen.  
 
Misstanden  
Als pleegouder ben je verplicht misstanden of een vermoeden hiervan, die 
betrekking hebben op de pleegzorgsituatie te melden bij Levvel. 
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