INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS

Pleegzorg bij
De Rading

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de
problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of
tijdens bepaalde cruciale momenten in een week ergens anders opgevangen wordt. Bijvoorbeeld in een pleeggezin. Pleegzorg lijkt het
meest op de natuurlijke gezinssituatie en is vaak het prettigst voor
een kind. Pleegouders nemen dan voor korte of langere tijd de zorg
voor het kind over.
De Rading is een Voorziening Voor Pleeggezinnen (VVP) en is verantwoordelijk
voor werving, selectie en begeleiding van pleegouders. In deze brochure leest
u meer over wat pleegzorg inhoudt, over de verschillende vormen die er zijn
en over de begeleiding en rechten van pleegouders.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Wanneer een gezin er zelf niet meer uitkomt, kunnen zij terecht bij buurt- of wijkteams of sociale teams voor ondersteuning en hulp. Bijvoorbeeld als er problemen zijn in de opvoeding en het
thuis mis dreigt te gaan. Als er specialistische hulp nodig is, kan doorverwezen
worden naar De Rading. Wij kijken dan samen met het kind, zijn of haar gezin
en de professional uit het buurt- of wijkteam naar welke hulp het best past. Als
het beter is voor het kind om tijdelijk niet meer thuis te wonen, wordt gekeken
of een pleeggezin een optie is. Als dat zo is start de zoektocht naar een geschikt pleeggezin.

Vaak is pleegzorg vrijwillig. Het is niet vrijwillig als er sprake is van een justitiële
maatregel: een ondertoezichtstelling, of een ontheffing of ontzetting uit het
ouderlijk gezag. Bij een ondertoezichtstelling deelt de ouder het gezag met
een gezinsvoogd. Bij een ontheffing of ontzetting heeft de ouder officieel geen
zeggenschap meer over het kind. Ouders worden altijd zoveel mogelijk bij het
leven van het kind betrokken.
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Pleegouders zijn mensen die een ander gezin en kind willen helpen. Dat hoeft
geen onbekend gezin te zijn. Het heeft zelfs de voorkeur als familieleden,
vrienden of kennissen de zorg voor een kind tijdelijk overnemen. Wij kijken
dan ook altijd eerst samen met ouders en hun netwerk naar mogelijkheden.
Dit noemen we netwerkverkenning.
Als familie, vrienden of kennissen van het gezin pleegzorg bieden, spreken we
van netwerkpleegzorg. Wanneer netwerkpleegzorg niet mogelijk blijkt, kijken
we in ons eigen bestand van pleegouders die al zijn voorbereid op het pleegouderschap. Dit noemen we reguliere pleegzorg.

Wij bieden hulp die zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van het kind en
zijn of haar gezin. Daarom zijn er meerdere vormen van pleegzorg voor een
korte of juist langere periode. Soms woont een jongere in het pleeggezin, maar
hij of zij kan er ook alleen in het weekend of in de vakantie heen gaan. Ook de
begeleiding varieert en wordt aangepast aan de situatie en behoefte. Kortom,
het pleeggezin en de begeleiding groeien, in het belang van het kind, mee met
de situatie van het pleegkind. Wij kennen deze vier vormen van pleegzorg:

Het kan al helpen als een kind regelmatig een paar dagen in de week of een
weekend in een pleeggezin doorbrengt. Dat ontlast de ouders. Het geeft ze
rust en tijd voor hun eigen problemen. Deelpleegzorg kan ouders net dat
steuntje in de rug geven waardoor ze het thuis blijven redden. Deelpleegzorg
kan ook ingezet worden ter ondersteuning van pleegouders.

Doorgaans starten alle pleegzorgplaatsingen in een hulpverleningsvariant. Het
pleeggezin neemt de dagelijkse zorg van het kind op zich. Gedurende deze tijd
krijgen ouders de rust en begeleiding om hun leven weer op orde te krijgen.
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In deze periode is alles erop gericht dat het kind uiteindelijk weer terug naar
huis gaat. Kunnen ouders in de afgesproken periode hun problemen niet oplossen en kan het kind niet terug naar huis, dan wordt besloten dat de hulpverleningsvariant overgaat in de opvoedingsvariant.

Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het kind niet meer bij zijn ouders
kan wonen. Het pleegkind groeit dan voor onbepaalde tijd bij pleegouders op.
De opvoeding en dagelijkse zorg liggen bij pleegouders. De ouders en familie
blijven een belangrijke rol spelen in het leven van het kind.

Als een gezin in een crisis terechtkomt en een kind van het ene op het andere
moment niet meer thuis kan wonen, is onmiddellijke opvang nodig. Het is
voor de ontwikkeling van het kind belangrijk om in een pleeggezin te komen
waar het kan blijven zo lang dat nodig is. Daarom vragen wij pleegouders die
beschikbaar zijn voor de hulpverleningsvariant of opvoedingsvariant, of zij ook
kinderen willen opvangen vanuit een crisissituatie.

In Nederland wonen jaarlijks 22.000 kinderen in pleeggezinnen. Voor deze
kinderen zijn geschikte pleeggezinnen nodig. Wij organiseren daarom informatieavonden voor mensen die erover denken om pleegouder te worden.
Aspirant pleegouders die na de informatieavond verder gaan, bereiden wij
voor op het pleegouderschap. In de periode dat zij (nog) geen kind opvangen,
onderhouden wij contact.
Wij hebben jarenlange ervaring in matchen van kinderen en pleeggezinnen. Bij
ieder kind besteden we veel aandacht aan het vinden van een passend pleeggezin, want een goede match is cruciaal voor een geslaagde plaatsing.
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Voordat een kind geplaatst wordt, is altijd een gezinsonderzoek uitgevoerd. Uit
een gezinsonderzoek blijkt of iemand geschikt is als pleegouder.
Misschien vangt u al een kind op van familie of bekenden als u met De Rading
in aanraking komt (netwerkpleegzorg). Het heeft in dat geval voordelen om die
pleegzorg officieel te regelen. Want zodra u na het gezinsonderzoek erkend
bent, krijgen u en uw pleegkind begeleiding. Bovendien worden dan de afspraken tussen u en de ouders van uw pleegkind vastgelegd.

Elk pleeggezin krijgt een pleegzorgbegeleider toegewezen. De pleegzorgbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor alles wat met het verloop van de plaatsing te maken heeft. De afspraken over de begeleiding worden schriftelijk vastgelegd in een hulpverleningsplan. Na vertrek van het pleegkind wordt de plaatsing geëvalueerd.

De pleegzorgbegeleider schrijft het hulpverleningsplan samen met het kind,
zijn of haar ouders en de pleegouders. Hierin staan afspraken over het doel en
de duur van de pleegzorg, over de begeleiding en over het contact met ouders.
Zodra iedereen het hulpverleningsplan heeft ondertekend, wordt het vastgesteld.

Goed contact tussen ouders en pleegouders is noodzakelijk. Vooral voor het
kind. Voor ieder kind zijn ouders belangrijk, hoe moeilijk het thuis ook is of
was. Daarom verdwijnen de ouders niet uit beeld als hun kind naar een pleeggezin gaat. Integendeel, de hulp aan ouders en kind is erop gericht terugkeer
naar huis mogelijk te maken. Er worden in overleg met het pleegkind, de
pleegouders, de pleegzorgbegeleider en de verwijzer afspraken gemaakt over
het contact met ouders. Die afspraken gaan over hoe vaak ouders hun kind
zien en waar: thuis, bij pleegouders of op een andere plaats.
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Ook als duidelijk is dat een kind niet terugkeert naar zijn ouders, vinden wij het
belangrijk dat ouders een rol blijven houden in het leven van hun kind. Want
misschien kunnen zij geen zorg meer dragen voor de dagelijkse opvoeding van
hun kind, er zijn veel dingen die zij wel kunnen doen voor hun kind.

Wij willen pleegouders zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taak. Daarom
bieden wij, naast de gebruikelijke begeleiding, op verschillende manieren extra
hulp en ondersteuning in de vorm van:

Cursussen en thema-avonden
Elk jaar organiseren wij een gevarieerd aanbod aan cursussen en themaavonden voor pleegouders. De pleegzorgbegeleider adviseert pleegouders deel
te nemen aan een cursus of thema-avond als de problematiek van een kind
daar om vraagt.

Hulp bij opvoeden
Veel pleegkinderen hebben gedragsproblemen vanwege hun voorgeschiedenis. Binnen De Rading werken verschillende psychologen en orthopedagogen
die, als dat nodig is, onderzoek verrichten bij kinderen met problemen.
Ook adviseren zij over de behandeling en wordt met pleegouders het omgaan
met problemen besproken. Tevens zijn zij vraagbaak voor pleegzorgbegeleiders. Ten slotte biedt De Rading bij de start van de plaatsing vaak extra ondersteuning via kortdurende, intensieve interventies en via bewezen, effectieve
methodieken. Deze helpen pleegouders bij de opvoeding van hun pleegkind.

Pleegouders hebben recht op een onkostenvergoeding tijdens de periode dat
zij een pleegkind in huis hebben. De landelijke overheid bepaalt jaarlijks de
hoogte van de pleegzorgvergoeding en wij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling ervan. De hoogte van de vergoeding hangt samen met de leeftijd van het
pleegkind.
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Om misverstanden en teleurstellingen tijdens de opname zoveel mogelijk te
voorkomen, maken wij vooraf met iedere nieuwe pleegouder concrete afspraken. Wij streven naar professionele hulp van goede kwaliteit. Toch kan het
voorkomen dat een cliënt of pleegouder ontevreden is. Bijvoorbeeld over een
genomen besluit of gemaakte afspraak. Wij proberen dat dan op te lossen in
een gesprek. Lukt dat niet, dan kunnen pleegouders, ouders of pleegkinderen
schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Pleegouderraad (POR)
Pleegouders zijn officieel vertegenwoordigd via de pleegouderraad (POR) van
De Rading. Deze raad bestaat uit ‘gewone’ pleegouders die zich hiervoor beschikbaar stellen en gekozen zijn. De POR heeft een belangrijke stem in het
beleid van De Rading en is te beschouwen als een medezeggenschapsraad. De
POR communiceert via een nieuwsbrief.

Vereniging voor pleeggezinnen (NVP)
In de provincie Utrecht is een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen. De NVP. Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen van
pleegouders bij overheden en instellingen voor jeugdzorg.

***

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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Of wilt u vrijblijvend een informatieavond bijwonen? Wilt u meer weten over
de aanmeldingsprocedure? Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande gegevens. De data van de informatieavonden vindt u op de website.

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

