INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS
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Misschien had u er al wel eens over gedacht om pleegouder te worden, misschien ook niet. In ieder geval heeft u er nu mee te maken. U bent gevraagd
om pleegouder te worden voor een kind van bekenden of familie, of u heeft
dat zelf aangeboden.
U neemt dan (tijdelijk) de zorg over voor het kind van een ander. Een situatie
die niet te vergelijken is met een logeerpartij. Er zijn immers problemen en ook
de jeugdzorg is erbij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u officieel pleegouder wordt en daarmee kunt rekenen op deskundige begeleiding en ondersteuning.

De Rading is een jeugdzorgorganisatie die pleegouders werft, informeert, selecteert, voorbereidt en ondersteunt. Ook maakt zij de koppeling tussen pleegouders en kinderen voor wie (tijdelijk) een pleegadres nodig is. Het kan gaan
om plaatsingen waarbij de pleegouders en de pleegkinderen elkaar niet kennen.
Ook zijn er, zoals u, pleegouders die al bekend zijn met het pleegkind. Dat
wordt netwerkpleegzorg genoemd. Voor alle plaatsingen van een kind in een
pleeggezin begeleidt De Rading het pleeggezin en de uitbetaling van de pleegzorgvergoeding. Ook biedt zij pleegouders ondersteuningsgroepen en themabijeenkomsten aan.

De verschillende onderdelen van de procedure om pleegouder te worden van
een kind dat u al kent, de voorwaarden en de financiële kant van de zaak vindt
u in deze brochure.
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Zoals vermeld is het bijzondere aan netwerkpleegouder zijn, dat u uw pleegkind al kent. U heeft niet de tijd gehad om u in alle rust te laten voorlichten
over pleegzorg, er nog eens uitgebreid over na te denken en tenslotte in uw
eigen tempo te beslissen of u wel of niet pleegouder wilt worden. Omdat er
een beroep op u is gedaan en het kind in de knel zit of zat, heeft u waarschijnlijk vrij snel moeten beslissen. De procedure om netwerkpleegouder te worden
is erop gericht om uw acceptatie als pleegouder zo snel mogelijk af te ronden.
De procedure bestaat uit vier onderdelen. Allereerst is er een 'Verklaring van
Geen Bezwaar' nodig, afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming.
Tevens wordt u verzocht een medische verklaring in te vullen en daarnaast
wordt u gevraagd om akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. Ten
slotte wordt er door een gezinsonderzoeker van De Rading onderzocht of u
geaccepteerd kunt worden voor pleegouderschap.

Voor elke pleegouder moet een Verklaring van Geen Bezwaar zijn afgegeven.
Dit wettelijke voorschrift is ingevoerd om te voorkomen dat mensen die een
strafblad hebben pleegouder kunnen worden. De Rading stuurt u een machtigingsformulier voor het aanvragen van deze verklaring toe.
Met het invullen van die machtiging geeft u de Raad voor de Kinderbescherming toestemming het Algemeen Justitieel Documentatie Register, de Burgerlijke Stand in uw gemeente en hun eigen dossiers te raadplegen of er in uw
geval juridische bezwaren zijn om pleegouder te worden. Alleen wanneer het
ernstige zaken betreft nodigt de Raad voor de Kinderbescherming u uit om
erover te praten. De Raad beslist vervolgens om wel of niet een Verklaring van
Geen Bezwaar af te geven. De reden hiervoor blijft strikt vertrouwelijk. Niemand komt te weten wat er in de registers staat, tenzij u daarvoor toestemming verleent.

5

De medische verklaring bestaat uit twee vragen over uw gezondheid. Nadat u
de verklaring heeft ingevuld, stuurt u deze naar De Rading. Moet u één of twee
vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan wordt uw verklaring in behandeling genomen door onze medisch adviseur. Diegene neemt contact met u op en bekijkt,
zo nodig samen met uw huisarts/specialist, of uw fysieke en/of mentale gezondheid wel of geen bezwaren voor pleegzorg oplevert. Hij brengt daarover
advies uit. De Rading beslist op grond daarvan of uw gezondheidstoestand
pleegzorg toelaat.

Bij de eerste uitnodigingsbrief ontvangt u onze Algemene Voorwaarden. Hierin
zijn algemene zaken en uitgangspunten vastgelegd die gelden voor alle pleegouders en alle plaatsingen. Tijdens het gezinsonderzoek zal de gezinsonderzoeker de Algemene Voorwaarden met u bespreken. Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat u daarmee akkoord gaat.

De Rading is volgens de Jeugdwet/Regeling Pleegzorg verplicht om te onderzoeken of u geschikt bent voor pleegouderschap. Een gezinsonderzoeker van
De Rading zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een
gesprek. Gaat het om een kort verblijf, tot een half jaar, dan is één gesprek
vaak voldoende.
Blijft het kind langer, dan vinden meestal twee gesprekken plaats waarbij de
gezinsonderzoeker ook bij u thuis komt. Er wordt besproken wat pleegzorg in
uw situatie betekent, wat er allemaal bij komt kijken en of een plaatsing in uw
gezin een goede oplossing is. Dit wordt bekeken aan de hand van de volgende
zes voor pleegzorg belangrijke criteria.
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1. Openheid en duidelijkheid geven 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 artsen.

2. Opvoedingsverantwoordelijkheid kunnen delen
De ouders van het kind zijn op het moment dat hun zoon/dochter bij u woont
niet in staat de opvoeding op zich te nemen, maar ze blijven wel een belangrijke rol in zijn/haar leven spelen. Er wordt van u verwacht dat u samenwerkt
met de ouders. Soms zijn ouders meer op afstand aanwezig. Het is voor een
pleegkind belangrijk 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
ouders en de pleegouders begeleiden.
3. Kinderen hun gedrag helpen veranderen zonder lichamelijk te straffen
Kinderen die verwaarloosd of (seksueel) mishandeld zijn, hebben vaak geleerd
dat geslagen worden door volwassenen wel pijn doet, maar dat het toch beter
is dan geen aandacht krijgen. Het is daarom van wezenlijk belang dat pleegouders dit kunnen doorbreken en in de omgang met het kind geen fysieke
straffen gebruiken.
4. Kinderen 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.
5. Inschatten uitwerking die pleegkind op uw leven heeft
Het opvangen van een pleegkind heeft invloed op uw gezin, familie, tijd, ruimte, financiën en verantwoordelijkheden. Ook het weer afscheid nemen heeft
z'n weerslag op uw leven.
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Het is belangrijk dat pleegouders de invloed van die veranderingen kunnen
inschatten en kunnen aangeven hoe ze om denken te gaan met eventuele
spanningen.
6. Kinderen helpen bij rouwproces verwerken
Een kind dat niet meer thuis kan wonen maakt een rouwperiode door. De
komst van een pleegkind kan u ook confronteren met eigen negatieve jeugdervaringen. Desondanks is het belangrijk dat pleegouders voldoende afstand
kunnen bewaren om het kind goed te kunnen ondersteunen bij zijn of haar
rouwproces.

Van het gesprek, of de gesprekken, wordt een rapport gemaakt waarin een
advies over uw geschiktheid als pleegouder voor het desbetreffende pleegkind
wordt gegeven. U krijgt dit rapport ter inzage en beoordeling thuisgestuurd en
kunt dan aangeven of u met de inhoud akkoord gaat. Voor wijzigingen kunt u
met de gezinsonderzoeker contact opnemen. Deze rapportage wordt besproken in een multidisciplinair pleegzorgteam.
Dit rapport gaat ter inzage naar een betrokken gezinsvoogd. Is de uitkomst
ervan positief, is de medische verklaring positief, en heeft de Raad voor de
Kinderbescherming een Verklaring van Geen Bezwaar afgegeven, dan wordt u
geaccepteerd als pleeggezin voor dit kind. De Rading brengt u daarvan schriftelijk op de hoogte. Een plaatsing wordt regelmatig geëvalueerd om te bekijken
of verlenging van de plaatsing voor alle partijen een goede oplossing is.

Tijdens het onderzoek en nadat u geaccepteerd bent als pleegouder wordt 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 ondersteund door De Rading. Het hulpverleningsplan dient hierbij als uitgangspunt. Een pleegzorgbegeleider van De
Rading begeleidt bij het opvoeden van uw pleegkind. Bijvoorbeeld in de vorm
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.

Het opvangen van een pleegkind brengt kosten met zich mee. Daarom is er
een onkostenvergoeding voor pleegouders. Alle normale kosten van 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.
U heeft recht op een pleegzorgvergoeding vanaf de dag dat er een verlengingsbeschikking of beschikking jeugdhulp is afgegeven door de gemeente.
De datum waarop het machtigingsformulier voor de Verklaring van Geen Bezwaar en het beschikkingsbesluit bij De Rading binnenkomen, is bepalend voor
de ingangsdatum van de (tijdelijke) pleegzorgvergoeding. Wanneer de acceptatie als pleeggezin niet volgt, wordt de pleegzorgvergoeding gestopt.
De Rading zorgt voor de uitbetaling van de pleegzorgvergoeding.
Financiële vragen kunt u iedere werkdag telefonisch stellen tijdens het financieel spreekuur van 10:30 tot 12:00 uur via telefoonnummer 030 - 272 43 53.

9

Degene die belast is met de voogdij van het pleegkind, is verantwoordelijk voor
de WA- en ziektekostenverzekering van het kind. Voor beide verzekeringen
bestaan drie mogelijkheden:
 het kind blijft meeverzekerd met de eigen ouders
 het kind wordt met u meeverzekerd
 het kind wordt verzekerd via Bureau Jeugdzorg
De betroken verwijzer, huisarts, buurtteam- of Savemedewerker zal dit met u
bespreken of heeft dit, als het kind al bij u woont, al gedaan.

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’.
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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
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

