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Pleegouder word je niet van de ene op de andere dag. Aan uw beslissing om
informatie aan te vragen en een informatieavond te bezoeken, is waarschijnlijk
een periode voorafgegaan waarin u al rondliep met de gedachte om pleegouder te worden.

De Rading is een Voorziening voor Pleeggezinnen (VvP) die een procedure
heeft ontwikkeld die u als geïnteresseerde zorgvuldig voorbereidt op het
pleegouderschap. Deze procedure is bedoeld om duidelijk te maken of pleegzorg iets voor u is. Tevens geeft het u de tijd en gelegenheid om het pleegouderschap nader te leren kennen.
Gedurende de hele procedure heeft u te maken met De Rading. De Rading
zoekt pleegouders voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of
gedeeltelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. De pleegkinderen worden aangemeld door een verwijzer.
De Rading zorgt ook voor voorlichting, voorbereiding en selectie van mensen
die pleegouder willen worden. Zij brengt zorgvuldig de koppeling tussen pleegouders en pleegkinderen tot stand en begeleidt hen gedurende de plaatsing.
Daarnaast zorgt De Rading voor uitbetaling van de pleegzorgvergoedingen.
Tot slot kunt u bij De Rading natuurlijk ook met uw vragen over pleegzorg terecht.
Deze brochure gaat over de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden,
over de verschillende onderdelen van de procedure, en over de tijdsduur.
Zodat u weet wat u kunt verwachten.
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Gemiddeld twee keer per maand vindt een informatieavond over pleegzorg
plaats. Medewerkers van De Rading en ervaren pleegouders vertellen er onder
andere over pleegkinderen, de verschillende pleegzorgvarianten, de voorbereiding en de begeleiding van pleegouders.
Bent u op de informatieavond geweest, dan heeft u een informatiemap meegekregen. Daarin vindt u, naast dit boekje, een aantal folders. Tevens heeft u
aanmeldingsformulieren ontvangen. Wanneer u deze formulieren ingevuld
opstuurt naar De Rading wordt binnen enkele weken contact met u opgenomen door een gezinsonderzoeker voor het starten van de procedure.

Er zijn voorwaarden waar u als pleegouder aan moet voldoen. Voordat u zich
aanmeldt, kunt u bij zichzelf al nagaan of u aan die voorwaarden voldoet.
Er gelden twee wettelijke voorwaarden:
1. De leeftijd van (één van) de pleegouder(s) is minimaal 21 jaar.
2. Voor de pleegouder(s) en alle personen van 12 jaar en ouder die als inwonend op het adres van de pleegouder staat(n) ingeschreven is een
‘Verklaring van Geen Bezwaar’ noodzakelijk.
Daarnaast stelt De Rading nog een aantal voorwaarden voordat de verdere
voorbereidings- en selectie procedure in gang wordt gezet:
1. Er moet sprake zijn van een stabiele leefsituatie. In geval van bijvoorbeeld
een aanstaande verhuizing, de geboorte van een kind, het veranderen
van baan of het in therapie zijn of recentelijk zijn geweest, wordt de voorbereidings- en selectieprocedure niet zonder meer in gang gezet.
2. Voor paren geldt dat sprake moet zijn van een stabiele relatie. Wij vinden
het belangrijk dat mensen reeds enkele jaren met elkaar samenwonen,
alvorens men zich aanmeldt voor het pleegouderschap.
3. Wanneer sprake is geweest van vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandelingen dienen deze al geruime tijd te zijn afgerond.
4. Er dient geen sprake te zijn van medische bezwaren. Onze medisch adviseur brengt hierover advies uit.
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Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven naar welke vorm(en) van pleegzorg uw voorkeur uitgaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen deeltijd en
voltijd pleegzorg. Voltijd pleegzorg start altijd als een hulpverleningsvariant,
waarbij met ouders wordt toegewerkt naar terugkeer van hun kind naar huis.
Als duidelijk is dat ouders de dagelijkse opvoeding voor lange tijd niet meer
aankunnen, dan wordt de hulpverleningsvariant omgezet naar de opvoedingsvariant.
U kunt zich als pleegouder aanmelden via het aanmeldingsformulier. Naast dit
formulier zijn er nog twee formulieren om in te vullen: ‘Machtiging tot het
inwinnen van informatie door de Raad voor de Kinderbescherming’ en
‘Medische verklaring’.
Machtiging
Op de achterkant van het machtigingsformulier leest u waarvoor u toestemming verleent als u dit formulier tekent. In het kort gaat het erom dat de Raad
voor de Kinderbescherming nakijkt of zij een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’
kan afgeven. Deze verklaring wordt afgegeven wanneer er geen sprake is van
bezwarende feiten of omstandigheden voor het verzorgen en opvoeden van
een pleegkind (is wettelijk vereist). Mensen die een gewelds- of zeden-delict of
een ander ernstig misdrijf hebben begaan, krijgen geen ‘Verklaring van Geen
Bezwaar’ en kunnen geen pleegouder worden. De Raad neemt in dat geval
contact met u op en laat De Rading weten dat geen ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ kan worden afgegeven. De reden daarvoor maakt de Raad niet bekend
aan De Rading tenzij u daarvoor toestemming verleent.
Medische verklaring
De medische verklaring bestaat uit vier vragen. Nadat u deze vragen heeft ingevuld, stuurt u uw medische verklaring naar De Rading. Moet u tenminste één
vraag met ja beantwoorden, dan wordt uw verklaring in behandeling genomen
door onze medisch adviseur. Hij/zij bekijkt zo nodig samen met u en uw huisarts of specialist, of uw fysieke of mentale gezondheid wel of geen bezwaren
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voor pleegzorg oplevert. Hij/zij brengt daarover advies uit. De Rading beslist op
grond van dit advies of uw gezondheidstoestand pleegzorg toelaat.
Heeft u het aanmeldingsformulier, de machtiging en de medische verklaring
ingevuld en opgestuurd, dan krijgt u van De Rading een bevestiging van ontvangst. De Rading stuurt de machtiging door naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het kan enige weken duren voordat de Raad de ‘Verklaring van
Geen Bezwaar’ afgeeft. In afwachting van de afgifte daarvan gaat de verdere
procedure van start en maakt de gezinsonderzoeker een afspraak met u voor
een eerste gesprek.

Dit eerste gesprek en de vervolggesprekken vinden in principe altijd bij u thuis
plaats. Wanneer u getrouwd bent of samenwonend is het belangrijk dat u beiden bij de gesprekken aanwezig bent. Voorafgaand aan de gesprekken krijgt u
vragenlijsten toegestuurd waar in de gesprekken dieper op wordt ingegaan.
De onderwerpen die daarin zoal aan bod komen zijn uw verwachtingen van en
motivatie voor pleegzorg, opvoeding, persoonlijke (leef)omstandigheden, uw
achtergrond en levensgeschiedenis.
Indien u eigen kinderen heeft is ook voor hen een vragenlijst toegevoegd
(vanaf ca. 6 jaar) en worden zij bij het proces betrokken.

Een ander onderdeel van de voorbereidings- en selectieprocedure is deelname
aan een aantal groepsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt uitgebreid
ingegaan op wezenlijke elementen van pleegzorg. De avonden worden verzorgd door een pleegzorgbegeleider en gezinsonderzoeker. Het is een interactief programma waar ook een ervaren pleegouder bij aanwezig is.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere juridische positie van
pleegzorg en pleegouders, hechting, loyaliteiten, oudercontacten, bemiddeling
en begeleiding, pleegkindgedrag.
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Het doel van deze manier van voorbereiden is om u zo concreet mogelijk te
laten ervaren wat het voor u zou betekenen om pleegouder te zijn. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden van de ervaren pleegouder kunt u uw eigen verwachtingen toetsen aan de realiteit.
De Rading streeft ernaar alle aspirant pleegouders aan de groepsgewijze voorbereiding te laten deelnemen.

In de Algemene Voorwaarden zijn algemene zaken en uitgangspunten die gelden voor alle pleegouders en alle plaatsingen vastgelegd.
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat u akkoord gaat met deze
voorwaarden.

Tijdens de voorbereiding worden de volgende zes, voor pleegzorg wezenlijke
elementen, selectiecriteria gehanteerd:






Openheid en duidelijkheid in contacten met anderen
Samenwerken en delen van rol als opvoeder
Kinderen/jongeren helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
Kinderen/jongeren helpen hun gedrag te veranderen, zonder hen te
beschadigen
 Kunnen inschatten welke uitwerking pleegouderschap op de eigen situatie
heeft
 Veiligheid: pleegouders bieden hun pleegkind een veilige leefomgeving
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Toelichting selectiecriteria
1.

Openheid en duidelijkheid in contacten met anderen
Het is voor kinderen belangrijk dat ze hun pleegouders kunnen begrijpen
en duidelijke informatie van hen krijgen. Verder is het nodig dat pleegouders informatie kunnen verschaffen over het kind aan de begeleider en de
ouders van het kind en eventueel aan leerkrachten en aan artsen.

2.

Samenwerken en delen van rol als opvoeder
De ouders van het kind zijn op het moment dat het bij u woont niet in
staat de opvoeding op zich te nemen, maar ze blijven wel een belangrijke
rol spelen in zijn of haar leven. Er wordt van u verwacht dat u samenwerkt
met ouders. Soms zijn ouders meer op afstand aanwezig. Het is voor een
pleegkind van groot belang te ervaren dat de pleegouders positief staan
tegenover de ouders en zijn of haar familie. Daarnaast moeten pleegouders in staat zijn de opvoedingsverantwoordelijkheid te delen met de instanties die het kind, de eigen ouders en de pleegouders begeleiden.

3.

Kinderen/jongeren helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
Pleegkinderen geven vaak zichzelf de schuld van de problemen thuis. Van
pleegouders wordt verwacht dat ze in staat zijn kinderen te helpen hun
levensgeschiedenis te begrijpen, door deze serieus te nemen en er niet
over te oordelen. Het kind moet weer vertrouwen in zichzelf kunnen krijgen.

4.

Kinderen/jongeren helpen hun gedrag te veranderen, zonder hen te
beschadigen
Kinderen die verwaarloosd of (seksueel) mishandeld zijn, hebben vaak
geleerd dat slaan door volwassenen wel pijn doet, maar dat dit toch beter
is dan géén aandacht krijgen. Het is daarom van wezenlijk belang dat
pleegouders dit kunnen doorbreken en in de omgang met het kind geen
fysieke straffen gebruiken.

9

5.

Kunnen inschatten welke uitwerking pleegouderschap op de eigen situatie
heeft
De komst van een pleegkind beïnvloedt het hele gezinsleven; de tijd voor
elkaar, de ruimte, de financiën en de verantwoordelijkheden. Ook het
afscheid nemen heeft z'n weerslag op de gezinsleden. Het is belangrijk dat
pleegouders in staat zijn de invloed van die veranderingen in te schatten
en aan te geven hoe ze de mogelijk te verwachten spanningen het hoofd
zullen bieden.

6.

Veiligheid: pleegouders bieden hun pleegkind een veilige leefomgeving
Pleegkinderen hebben meestal veel meegemaakt en zijn veel tekort gekomen. Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend. Pleegouders zijn in
staat om vanuit een stabiele gezinssituatie een veilige leefomgeving te
creëren en helpen het kind zich veilig en beschermd te voelen.

De gezinsonderzoeker van De Rading maakt een verslag van de gesprekken bij
u thuis. Dit verslag krijgt u ter goedkeuring en correctie thuisgestuurd.
Daarna wordt het intern bij De Rading besproken en wordt uw geschiktheid als
pleeggezin beoordeeld (volgens de Jeugdwet/Regeling Pleegzorg).
De Rading brengt u schriftelijk op de hoogte van het besluit. Bent u het niet
eens met de beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Bij het onderdeel
'Klachten en bezwaar’ leest u hoe u dit kunt doen. Het verslag is tevens de
basis voor de koppeling tussen kind en pleegadres.

De gehele procedure om pleegouder te worden kan enkele maanden duren.
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Aanvragen informatie over pleegzorg
I
Bezoeken informatieavond
I
Opsturen aanmeldingsformulieren
I
Aanvragen ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ en medische goedkeuring
I
Gesprekken met gezinsonderzoeker van De Rading bij u thuis
I
Groepsgewijze voorbereiding (‘s avonds)
I
Opsturen verslag aan u ter beoordeling
I
VvP neemt beslissing over uw acceptatie als pleegouder

Deeltijdpleegzorg
Voor deeltijdpleegzorg geldt een aangepast traject. Dit bestaat uit één gesprek
met een gezinsonderzoeker bij u thuis aan de hand van een vragenlijst.
Daarnaast wordt verwacht dat u aan een voorbereidingsavond deelneemt.
Verder is dezelfde procedure van toepassing.

Bent u eenmaal als pleeggezin geaccepteerd, dan neemt de bemiddelingsfunctionaris contact met u op voor een bemiddelingsgesprek. U wordt dan
opgenomen in het bestand van bemiddelbare pleegouders.
Het is moeilijk te zeggen hoelang het duurt voordat er een pleegkind bij u in
huis komt. De Rading weet nooit van te voren welke kinderen worden aangemeld. Soms duurt het enkele weken voor u gevraagd wordt een kind in huis te
nemen, maar het kan ook een jaar duren.
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De Rading houdt gedurende dit jaar in ieder geval contact met u. Indien er na
een jaar geen bemiddeling tot stand is gekomen, gaat de bemiddelingsfunctionaris met u in gesprek. Wanneer u een tweede of derde pleegkind wilt opvangen, wordt uw huidige gezinssituatie opnieuw bekeken.
Bemiddelingsvoorstel
Het bestand van bemiddelbare pleegouders wordt door de medewerkers van
de afdeling bemiddeling van De Rading vergeleken met de aanmeldingen van
de kinderen. Afhankelijk van allerlei factoren, bijvoorbeeld om welke pleegzorgvarianant het gaat, de leeftijd van het kind, in welke regio het pleeggezin
moet wonen, de achtergronden en gedrag van het pleegkind kan er een bemiddeling tot stand komen.
Er wordt een bemiddelingsvoorstel voorgelegd aan het pleegzorgteam. Dit
voorstel wordt met u besproken. Wanneer het team akkoord gaat met het
bemiddelingsvoorstel vindt vervolgens overleg plaats tussen de plaatsende
instelling, De Rading en u over de plaatsing. In crisissituaties wordt na telefonische bemiddeling meteen geplaatst.
Plaatsing
Aan een plaatsing van een pleegkind bij u thuis, gaat een kennismakingstraject
vooraf. In deze periode kunt u aan elkaar wennen. U kunt dan ook aangeven of
u verder wilt met deze plaatsing. De Rading stelt een hulpverleningsplan op dat
gebaseerd is op de hulpverleningsdoelen die zijn opgesteld door de verwijzer,
samen met de ouders en/of het kind/de jongere. Indien u niet akkoord gaat
met dit hulpverleningsplan, of als het niet klikt tussen het kind en uw gezin,
dan gaat de plaatsing niet door.

Voorafgaand aan de plaatsing wordt eveneens een pleegzorgcontract opgesteld. Daarin staan zaken vermeld die betrekking hebben op de plaatsing van
dit kind in uw gezin. Bijvoorbeeld hoe de financiën, begeleiding en oudercontacten zijn geregeld. In het pleegzorgcontract wordt verwezen naar de
‘Algemene Voorwaarden’. Samen vormen zij één geheel.
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Tijdens de plaatsing wordt uw gezin begeleid door De Rading. Het hulpverleningsplan dient hierbij als uitgangspunt. Het plan wordt, bij plaatsing voor onbepaalde tijd, minimaal één keer per jaar door het pleegzorgteam geëvalueerd. Een pleegzorgbegeleider van De Rading begeleidt u bij het opvoeden van
uw pleegkind, bijvoorbeeld door middel van gesprekken.
Daarnaast kan ondersteuning, afhankelijk van de behoefte en vaardigheden
van uw gezin, bestaan uit cursussen, deskundigheidsbevordering, VIB (Video
Interactie Begeleiding), groepsgewijze of individuele (thema)bijeenkomsten en
pedagogische consultatie.
Na het beëindigden van iedere plaatsing wordt opnieuw door ons bekeken of u
wordt opgenomen in ons bestand van bemiddelbare pleegouders.

Het opvangen van een pleegkind brengt kosten met zich mee. Daarom is er
een onkostenvergoeding voor pleegouders. Alle normale kosten voor levensonderhoud, zoals voeding, kleding en zakgeld, moeten hiervan worden betaald.
Het Ministerie van VWS stelt de basisbedragen van de pleegzorgvergoeding
vast. Deze vergoeding wordt in principe jaarlijks geïndexeerd.
In de PleegzorgWijzer op onze website vindt u de huidige tarieven.
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De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens
alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd. Ze
mogen alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Uw
rapport is daarom alleen voor De Rading en de verwijzende instantie bedoeld.
(Gecertificeerde instelling) De Rading vernietigt uw persoonsgegevens uiterlijk
10 jaar na beëindiging van het contact met u.
De wet geeft u ook het recht om over u opgenomen gegevens in te zien. U
kunt om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens vragen als u
vindt dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake
doen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek richten
aan de bestuurder van De Rading.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over een beslissing van De Rading of over
de wijze waarop u bent behandeld. U kunt dan bezwaar maken of een klacht
indienen. Hoe en waar u dit kunt doen staat beschreven in de folder
van de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland. U vindt deze op onze
website bij ‘Klachten’.
Heeft u behoefte aan informatie, advies of ondersteuning bij uw klacht of bezwaar, dan kunt u daarvoor terecht bij:
De Nederlands Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)
Postbus 1139
3500 BC UTRECHT
Tel. 030 - 293 15 00
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ)
Atoomweg 50
3542 AB UTRECHT
Tel. 088 - 555 10 00
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Bent u het niet eens met een beslissing van de Raad voor de Kinderbescherming over het niet afgeven van een 'Verklaring van Geen Bezwaar', dan kunt u
gebruikmaken van de beklagprocedure zoals beschreven in het ‘Organisatie
Besluit Raden voor de Kinderbescherming’. De Raad wijst u op deze mogelijkheid.

Er is veel over pleegzorg geschreven, zowel voor volwassenen als kinderen. De
Rading beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek met een ruime keuze
aan boeken over pleegzorg en daaraan verwante thema’s.

De bibliotheek bevindt zich in het hoofdkantoor van De Rading aan de Pahud
de Mortangesreef 61 in Utrecht en is iedere werkdag geopend van 09:00 uur
tot 17:00 uur.
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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande gegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: pleegzorg@rading.nl | website: www.rading.nl

Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

