Veelgestelde vragen over
pleegzorg

Problemen binnen uw gezin kunnen zo groot zijn dat het beter is dat uw
kind (deels) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin.

Hoe lang en hoe vaak kan mijn kind naar een pleeggezin?
Hoe lang uw kind in een pleeggezin woont, en of dit de hele week is of een deel,
hangt van uw situatie af. Samen met u wordt besproken wat nodig en mogelijk is.

Zijn er meerdere mogelijkheden?
Ja. Er zijn twee vormen van pleegzorg: netwerk en bestand.
Netwerkpleegzorg - In eerste instantie wordt naar een netwerkpleeggezin gezocht dat de zorg voor uw kind op zich neemt. Dit is een gezin dat u en/of uw kind
al kent. Zoals een opa en oma, een tante, een vriend van de familie of iemand uit
de buurt.
Als er een netwerkpleeggezin is, bekijkt daarna een gezinsonderzoeker of dit gezin een veilige, geschikte opvoedingsplek is voor uw kind.
Bestandspleegzorg - Als netwerkpleegzorg niet mogelijk is of niet wenselijk voor
uw kind, dan wordt naar geschikte bestandspleegouders gezocht. Dit zijn voor u
en uw kind onbekende gezinnen die zijn voorbereid op het pleegouderschap.

Mag ik ’t pleeggezin zelf kiezen?
Een geschikt pleeggezin kiezen gebeurt in overleg met u, uw kind en een medewerker van afdeling bemiddeling. Deze medewerker kijkt welk pleeggezin het best
bij uw gezin en situatie past. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met:
mogelijkheden van pleegouders, geloof, cultuur, gezinssamenstelling pleeggezin,
woonplaats pleegouders. Zolang uw kind in een pleeggezin woont, worden u, uw
kind en de pleegouders begeleid door een pleegzorgbegeleider.
Soms wordt - naast pleegzorgbegeleiding - aanvullende hulp geboden. Die is bedoeld om u, uw kind of pleegouders extra te ondersteunen.

Kan ik mijn kind blijven zien?
U bent en blijft voor altijd de ouder(s) en belangrijk voor uw kind!
De pleegouders betrekken u daarom bij uw zoon of dochter in hun gezin.
Hoe vaak en waar u uw kind ziet, wordt in overleg met u, uw kind, pleegouders,
verwijzer en pleegzorgbegeleider afgesproken. Dit hangt onder meer af van het
doel van de plaatsing, van uw wensen en mogelijkheden, en die van uw kind en
pleegouders.
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Is er thuis bijvoorbeeld vaak ruzie? Voel jij je daardoor niet meer fijn of veilig? Is één van je ouders soms heel erg ziek en lukt voor jou zorgen niet
meer? Dan is wonen bij pleegouders misschien wel een goede oplossing. Zij
nemen je op in hun gezin en geven je een thuis zolang dat nodig is.

Hoe vaak ga ik naar een pleeggezin?
Sommige kinderen/jongeren gaan een paar dagen per week of maand naar een
pleeggezin. Ze wonen dan de andere dagen thuis, in een ander pleeggezin of in
een leefgroep. De meeste kinderen/jongeren wonen volledig in hun pleeggezin.

Mag ik m’n pleeggezin zelf kiezen?
Als je oud genoeg bent, overleggen we met jou over wat jij wilt. Daar houden we
bij het voor jou naar een pleeggezin zoeken rekening mee. Misschien wil je wel bij
een vriend, vriendin of familie wonen? Als dat zo is, moet wel eerst gekeken worden of dat gezin jou kan geven wat je nodig hebt. Het zou namelijk vervelend zijn
als je niet op de beste plek terechtkomt. Toch?
Wat ook kan, is dat je in een pleeggezin gaat wonen dat je niet kent. Dat zijn gezinnen die zich voor pleegzorg hebben opgegeven omdat ze graag voor andere
kinderen/jongeren zorgen.

Kan ik mijn ouders, broertjes en zusjes blijven zien?
Contact houden met je familie is belangrijk! Daarom wordt in overleg met jou, je
ouders, pleegouders en hulpverleners afgesproken op welke manier dit kan.

Hoe lang blijf ik in het pleeggezin?
Dat verschilt. Sommige kinderen/jongeren wonen kort in een pleeggezin. Anderen
soms jaren. Dit heeft te maken met waarom je in een pleeggezin woont. Maar ook
met hoe het met jou en je ouders gaat. Zolang je in een pleeggezin woont, wordt
hierover regelmatig met jou en je (pleeg)ouders gepraat.

Wie begeleidt mij als ik in een pleeggezin woon?
Je wordt in ieder geval begeleid door een pleegzorgbegeleider van De Rading. Hij
of zij ziet jou en je ouder(s) en pleegouders regelmatig voor een gesprek, maar
ook jou alleen. Je kunt als je wilt altijd contact zoeken met je pleegzorgbegeleider.

“Wonen in een pleeggezin betekent dat andere mensen je
een thuis geven zolang dat nodig is.”
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Wij beantwoorden ze graag! U/je 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

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.
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