Pleegouder worden
Hoe gaat dat in zijn werk?

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige
omgeving waar je terechtkunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen
bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen
en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het
voorkomen van grote problemen.

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen meer
kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.

Dank u voor uw interesse in pleegzorg!
Deze informatie zal veel van uw vragen beantwoorden als u erover nadenkt om pleegouder te worden:
Wat is pleegzorg? Wat verwachten we van pleegouders? Welke vormen van pleegzorg zijn er bij Sterk
Huis? Wat doet het Centrum voor Pleegzorg? Hoe wordt u pleegouder? Heeft u nog andere vragen.
Dan horen wij het graag. Wij wensen u veel succes met uw overwegingen om te kiezen voor het
pleegouderschap! Het kan u veel moois brengen om iets voor een kind te betekenen.
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is de zorg voor een kind van een ander: een pleegkind. Pleegkinderen zijn kinderen tussen 0 en 21 jaar die door
omstandigheden niet thuis bij hun ouders kunnen wonen.
Kinderen worden in een pleeggezin geplaatst omdat hun ouders
hen om uiteenlopende redenen niet goed kunnen verzorgen of
hen onvoldoende stabiliteit en/of veiligheid kunnen bieden.
Zo zijn er kinderen die te weinig aandacht hebben gehad of
mishandeld zijn. Of waarvan de ouder(s) ernstige medische of
psychische problemen hebben. Pleegkinderen brengen hun
eigen geschiedenis mee en dat kan hun gedrag beïnvloeden.
Kinderen voelen zich bijvoorbeeld schuldig, boos of verdrietig
omdat ze niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Maar
ze kunnen ook opgelucht zijn omdat er eindelijk iets verandert.
Hoe slecht de omstandigheden van deze kinderen ook zijn
geweest, in de praktijk blijven ze zich meestal trouw (loyaal)
opstellen ten opzichte van hun ouders. In bijna alle situaties
hebben de pleegkinderen in meer of mindere mate contact
met hun ouders.
Wanneer een kind in een pleeggezin wordt geplaatst, kan dat
vrijwillig gaan of gedwongen/verplicht. Vrijwillig houdt in dat
de ouders zelf aangeven dat ze ondersteuning nodig hebben
en dat het soms beter is als hun kind (tijdelijk) niet thuis
woont. Verplicht wil zeggen dat de rechter een uitspraak heeft
gedaan dat een kind niet meer thuis mag wonen. De rechter
benoemt dan een (gezins)voogd voor het kind. Deze voogd
is een hulpverlener van Jeugdbescherming Brabant of een
andere gecertificeerde instelling.
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Pleegouders hoeven geen super ouders te zijn. Opvoeden is
moeilijk en daarbij worden soms fouten gemaakt.
Pleegouders zijn mensen die zich open opstellen ten op-zichte
van het kind en zijn omgeving en goed kunnen samenwerken.
Een praktische en reële instelling is belangrijk. In MiddenBrabant is pleegzorg een onderdeel van Sterk Huis, een
organisatie voor hulpverlening aan jeugd, vrouwen, mannen
en gezinnen. Sterk Huis Pleegzorg biedt ondersteuning en
begeleiding aan pleegkinderen en pleegouders.

“Het geeft veel voldoening
om te zien hoe Melissa
opbloeit bij ons in het gezin.”

De gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Jeugdbescherming
Brabant) of een wijkteam doet een aanvraag voor een plaatsing
van een kind in een pleeggezin. Dit kan op vrijwillige basis zijn
of na een uitspraak van een kinderrechter. De gecertificeerde
instelling of het wijkteam geeft een beschikking af voor
pleegzorg en meldt het kind aan bij een organisatie voor
jeugdhulpverlening zoals Sterk Huis.
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Soorten pleegzorg bij Sterk Huis
Er zijn diverse vormen van pleegzorg zodat we goed kunnen
aansluiten bij wat een kind nodig heeft. Pleegzorg wil zoveel
mogelijk maatwerk leveren om het kind, de ouders en de
pleegouders zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. We
werken met verschillende methodieken om aanvullende hulp
te bieden bijvoorbeeld traumabehandeling. U kunt kiezen
welke vorm van pleegzorg het beste bij u als persoon en bij uw
gezinssituatie past.
Pleegzorg langdurend
Het is duidelijk dat een kind voor langere tijd in een pleeggezin
gaat wonen. Dat kan voor een jaar zijn, maar ook voor jaren of
totdat het kind 18 (maximaal 21) jaar is. Het is duidelijk dat de
ouders lange tijd niet meer voor het kind kunnen zorgen.
Crisisopvang
Een kind moet acuut worden opgenomen in een crisis pleeggezin.
Meestal wordt een kind dezelfde dag nog geplaatst in een
crisisgezin. Deze plaatsing is voor maximaal vier weken. In die
periode wordt gezocht naar een meer permanente oplossing.
Vaak wordt crisisopvang gevolgd door kortdurende pleegzorg.

Pleegzorg kortdurend
Een kind verblijft ongeveer vijf maanden in een pleeggezin. Dat
kan zijn omdat duidelijk is dat het kind na die periode weer naar
huis kan, maar het kan ook zijn om nader uit te zoeken wat de
beste oplossing is: een pleeggezin, terug naar huis of een groep.
Weekend- en vakantiepleegzorg
Een kind verblijft ongeveer een keer in de drie weken een
weekend in een pleeggezin en/of een deel van de vakanties. Het
doel is ouders te ontlasten of een fijn logeerweekend voor een
kind uit een behandelgroep.
Netwerk- en bestandspleegzorg
Als een kind gaat wonen bij familie of bekenden, noemen we dat
netwerkpleegzorg. Ongeveer 50% van de pleegouders komen uit
het netwerk van het pleegkind. Pleegouders die willen zorgen voor
een kind dat zij niet kennen, noemen we bestandspleegouders.

OP DE FACEBOOK PAGINA VAN JOLANDA EN
VIVIAN ZOEKEN WIJ NIEUWE PLEEGOUDERS.
DIT DOEN WE DOOR EEN KIJKJE TE GEVEN IN
ONS WERK ALS MATCHERS.
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Het Centrum voor Pleegzorg
Wat zijn de taken van het Centrum voor Pleegzorg?
Voorlichting
Het Centrum voor Pleegzorg geeft informatie over: Wat is
pleegzorg en hoe werkt het? Dit doen we onder andere via
social media, informatiebijeenkomsten, gesprekken en via
de website. Hiermee willen we nieuwe pleeggezinnen werven
én de bekendheid van pleegzorg vergroten. Het is fijn als een
pleegkind niet steeds hoeft uit te leggen wat een pleegkind is.
Voorbereiding van pleegouders
Mensen die pleegouder willen worden, worden op deze taak
voorbereid door Pleegzorg. Beginnende pleegouders volgen
een STAP-cursus of krijgen een individuele voorbereiding.
Voorafgaand aan de cursus vindt een huisbezoek plaats. De
STAP-cursus is een voorbereiding van zeven bijeenkomsten,
waarin, samen met andere aspirant pleegouders, op allerlei
facetten van pleegzorg wordt ingegaan. Deze bijeenkomsten
worden verzorgd door een ervaren pleegouder en een
medewerker van het Centrum voor Pleegzorg. Het doel is om
in samenwerking met elkaar stap voor stap een reële kijk op
pleegzorg te krijgen, zodat we met elkaar kunnen beoordelen
of pleegzorg bij u past en welke vorm bij u en uw situatie
past. Bij de individuele voorbereiding zijn er minimaal drie
gesprekken met twee medewerkers van het Centrum voor
Pleegzorg.
Bemiddeling en plaatsing
Als de voorbereiding is afgerond, kan er een pleegkind bij
u worden geplaatst. Het kan soms even duren tot er een
pleegkind in het pleeggezin komt wonen. We zoeken voor
een kind een gezin dat goed bij het kind past en kan bieden
wat het kind nodig heeft. Daarbij gaan we zeer zorgvuldig
te werk (de matching). Er wordt bijvoorbeeld gelet op de
woonomgeving en op de leeftijd van eventuele andere
kinderen in het pleeggezin. De opvoederskwaliteiten van de
pleegouders spelen hierbij ook een rol. Daarmee is de kans
het grootst dat het voor alle partijen een geslaagde plaatsing
wordt. Zo proberen we een breakdown (voortijdig afgebroken
plaatsing) te voorkomen. Het kan zijn dat pleegouders
voorkeuren hebben, bijvoorbeeld een kind van een bepaalde
leeftijd, waardoor er weinig pleegkinderen overblijven om te
matchen. Als het aanbod van een pleegouder beperkt is, dan
kan het lang duren voor er een pleegkind komt in een gezin.
Een aantal keer per jaar organiseren we een matchingsavond
waar pleegouders die wachten op een plaatsing, anonieme
profielen van pleegkinderen op de wachtlijst kunnen inzien en
daarover met de matchers in gesprek kunnen gaan.
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Na de matching volgen gesprekken met betrokkenen en nadere
kennismaking. Als iedereen het eens is met de plaatsing wordt
een pleegcontract afgesloten en een hulpverleningsplan
opgesteld waarin afspraken over de zorg, de oudercontacten
en de begeleiding worden vastgelegd.
Begeleiding
Pleegzorgwerkers van Sterk Huis begeleiden het pleegkind en
de (pleeg)ouders. Hij of zij zorgt dat er goede afspraken worden
gemaakt over de begeleiding, over financiën, contacten met de
ouders van het kind etc. Dit wordt door de pleegzorgwerker
vastgelegd in een hulpverleningsplan (voor het kind) en een
ondersteuningsplan (voor pleegouders). De pleegzorgwerker
volgt de ontwikkelingen van het pleegkind en houdt samen
met pleegouders in de gaten of de doelen van de plaatsing
worden gehaald.
Ondersteuning en nazorg
Ondersteuning van pleegouders vindt plaats op verschillende
manieren. Zo zijn er cursussen voor pleegouders rondom speciale
onderwerpen of voor mensen die kinderen met specifieke
problemen opvangen. Enkele keren per jaar organiseert
Pleegzorg Sterk Huis thema-avonden. Het is de bedoeling dat
pleegouders deelnemen aan een cursus of themabijeenkomst.
De nazorg vanuit Pleegzorg Sterk Huis bestaat onder andere
uit een eindgesprek dat na beëindiging van een plaatsing
met pleegouders en begeleiders wordt gehouden. Met de
pleegouders bespreken we daarin het verloop van de plaatsing,
de begeleiding en of nazorg gewenst is. Als pleegouders
opnieuw een pleegkind willen, bespreken we ook voor welke
vorm van pleegzorg dat zal zijn.
Activiteiten en POP
Elke derde donderdag van de maand is er een informele
bijeenkomst waar pleegouders elkaar kunnen ontmoeten:
pleegouders ontmoeten pleegouders (POP). Ongeveer één
keer per jaar organiseert pleegzorg een activiteit voor onze
pleeggezinnen.

Pleegouder worden
Het is belangrijk om goed na te denken of u pleegouder wilt
worden. Wat voor consequenties heeft het voor uw leven?
Wat vinden eventuele andere gezinsleden? Kan het praktisch?
Realiseer dat een pleegkind geen onbeschreven blad is en dat
de ouders belangrijk voor hem of haar zijn. Neem hier de tijd
voor.

Aan het eind van deze bijeenkomst krijgen belangstellenden
twee formulieren uitgereikt:
• Een aanmeldingsformulier, waarop we u vragen uw		
gegevens in te vullen.
• Een formulier voor de aanvraag van ‘geen bezwaar’ aan de
Raad voor de Kinderbescherming.

Een goede pleegouder
Pleegouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg
en opvoeding van een pleegkind en vervullen daarmee een
belangrijke taak. Daarom zijn er bepaalde voorwaarden opgesteld
waaraan pleegouders moeten voldoen. Want wanneer is iemand
een goede pleegouder?

Verklaring van de Raad voor de Kinderbescherming
Als u zich inschrijft als pleegouder vragen wij u om ons toestemming te geven om een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan
te vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad
onderzoekt dan of er strafbare feiten zijn die pleegzorg kunnen
belemmeren. Dit is een justitiële screening en pleegouders geven
in de verklaring aan geen bezwaar te hebben dat de Raad voor de
Kinderbescherming in het justitiële documentatieregister kijkt of
mensen een strafblad hebben. Als we deze verklaring ontvangen
hebben, bespreken we of de voorbereiding individueel of via een
STAP-cursus zal plaatsvinden.

Op basis van de wet
• Een (van de) pleegouder(s) moet minimaal 21 jaar zijn.
• De Raad voor de Kinderbescherming geeft voor de aspirant
pleegouder(s) en alle inwonenden van 12 jaar en ouder een
verklaring van geen bezwaar. Aspirant pleegouders geven met
een formulier toestemming aan de pleegzorginstelling om
deze verklaring aan te vragen.
• Een pleegouder biedt ondersteuning bij de uitvoering van het
hulpverleningsplan en staat open voor de begeleiding door
de pleegzorginstelling.
Landelijke criteria
Pleegouders:
• Bieden een veilige leefomgeving aan een pleegkind.
• Bieden openheid en duidelijkheid.
• Helpen jeugdigen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
• Helpen jeugdigen hun gedrag te veranderen,
zonder hen pijn te doen.
• Kunnen samenwerken en het opvoederschap delen.
• Kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap
op de eigen situatie heeft.
• Bieden het kind veiligheid.
Aanvullende eisen
De aanvullende eisen zijn individueel opgesteld door elke
pleegzorginstelling en passen bij de identiteit en werkwijze van
de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan extra eisen die te
maken hebben met een stabiele situatie binnen het pleeggezin.
Een pleegouder hoeft overigens niet per se ervaring te hebben
met het opvoeden van kinderen.
Wat zijn de stappen als u na het lezen van dit boekje meer wilt
weten en mogelijk pleegouder wilt worden?
Informatiebijeenkomst
Indien u na het lezen van deze informatie besluit verder te
willen gaan met pleegzorg, kunt u zich opgeven voor een
informatiebijeenkomst. Bijna elke maand is er een bijeenkomst
voor belangstellenden (actuele data staan op de website van Sterk
Huis). Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het
pleegouderschap en de taken en begeleiding van Sterk Huis
Pleegzorg. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.
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Voorbereiding en screening
Tijdens het voorbereidingstraject komen belangrijke pleegzorgthema’s aan bod, zowel in theorie als aan de hand van
praktijkvoorbeelden en oefeningen. Het voorbereidings- en
screeningstraject bestaat uit een aantal stappen:
• Aanvragen van een informatiepakket.
• Bijwonen van een informatiebijeenkomst
van de pleegzorginstelling.
• (Groepsgewijze) deelname aan het
voorbereidingsprogramma voor pleegzorg.
• Huisbezoeken door een medewerker van de pleegzorginstelling.
• Rapportage door de trainer van het voorbereidingsprogramma.
• Definitieve inschrijving als pleegouder.
Aspirant pleegouders tekenen tijdens het voorbereidingstraject
de ‘Algemene Voorwaarden’ van de pleegzorginstelling voor
akkoord. Hierin staan zaken opgenomen over de rechten en
plichten van pleegouders en de organisatie.
Na acceptatie
Als aspirant pleegouders verder willen met pleegzorg en de
pleegzorginstelling vindt hen geschikt, dan wordt een rapport
opgesteld. Daarin staan naast de krachten en de competenties
van de aspirant pleegouders ook de aandachtspunten. Dit
rapport vormt de basis voor de matching (ook wel bemiddeling
genoemd) en de begeleiding op het moment dat er een pleegkind
bij de pleegouders wordt geplaatst. De matching: het zoeken
van pleegouder(s) voor een pleegkind is maatwerk en een van
de belangrijkste stappen in het hele proces. Vanaf het moment
dat een pleegkind in een pleeggezin gaat wonen, heeft een
pleegzorgwerker regelmatig contact met het pleeggezin. Hij of
zij krijgt daardoor een goed beeld van het reilen en zeilen in
het gezin en kan antwoord geven op vragen. Daarnaast biedt
de pleegzorginstelling extra ondersteuning, in de vorm van
ondersteuningsprogramma’s en themabijeenkomsten over
onderwerpen als omgaan met moeilijk gedrag, hechting of
loyaliteit naar (pleeg)ouders.

Evaluaties en her screening
Goede pedagogische zorg voor pleegkinderen staat voorop
en veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom
evalueert de pleegzorginstelling in principe elk jaar de situatie
bij het pleeggezin en wordt er jaarlijks een veiligheids-check
gedaan. In sommige situaties kan een nieuwe verklaring van
geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming worden
aangevraagd. Bijvoorbeeld als er een nieuwe inwonende komt
van 12 jaar of ouder of als er twee jaar geen pleegzorgplaatsing is
geweest in het gezin. Als de pleegzorginstelling dat nodig vindt,
kan ook tussentijds worden bekeken of iemand pleegouder
kan blijven. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen zoals
zwangerschap, echtscheiding, ernstige ziekte of verhuizing.
Pleegouder zijn
Via de app van Pleegzorg Sterk Huis kunnen pleegouders op de
hoogte blijven van nieuws. Daarnaast mailen we een aantal keer
per jaar een nieuwsbrief van Pleegzorg Sterk Huis naar onze
pleeggezinnen. Ook worden pleegouders over sommige zaken
via de mail of per brief geïnformeerd.
Vergoeding en materiële ondersteuning
Pleegzorg zorgt voor de uitbetaling van de pleegzorgvergoeding.
De vergoedingen zijn afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.
De bedragen worden jaarlijks aangepast. Er is een depot van
waaruit spullen voor pleegkinderen geleend kunnen worden
zoals meubilair, autostoeltjes, speelgoed en kleren. Bij het
Winkeltje van Sterk Huis kunnen pleegouders ook voor een klein
bedrag kleren en speelgoed voor hun pleegkind aanschaffen.
Als een pleegkind zeer intensieve zorg of begeleiding nodig
heeft, bijvoorbeeld door een handicap, kan het voorkomen dat
de pleegouder een extra vergoeding krijgt. Over financiële zaken
rondom zaken als ziektekosten, WA-verzekering, studiekosten
en andere extra kosten en wie die betaalt, worden afspraken
gemaakt bij het begin van een plaatsing.
Pleegwijzer
Op de website www.sterkhuis.nl staat op de pleegzorgpagina de
pleegwijzer met heel veel praktische informatie.

Veiligheid staat centraal
Veiligheid van het pleegkind is een belangrijk thema bij pleegzorg.
Met veiligheid bedoelen we dat een kind niet lichamelijk, geestelijk
of seksueel wordt mishandeld. Logisch natuurlijk. Daarom is het
ook een onderwerp wat regelmatig een punt van aandacht is. Bij
de voorlichting, de voorbereiding, de matching, de begeleiding en
in de rapportages. Zo wordt bijvoorbeeld bij nieuwe pleegouders
een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij de Raad voor
de Kinderbescherming. In de voorbereiding wordt ook bekeken
of een aspirant pleegouder voldoende pedagogische kwaliteiten
heeft om een kind veiligheid te bieden.
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Bij de begeleiding en evaluatie is veiligheid een gespreksonderwerp
en er wordt verslag over gedaan in de rapportages. De veiligheid
van pleegkinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de gecertificeerde instelling of wijkteam, Pleegzorg en de
pleegouders.

Meer informatie

Facebook: Jolanda en Vivian
zoeken een pleeggezin
www.pleegzorg.nl
www.sterkhuis.nl
www.supergewonemensengezocht.nl
www.nvp.nl
www.bijonspleegzorg.nl
www.watkrant.nl (voor jeugd)
www.pleegkinderen.nl
Brochures:
• De meest gestelde vragen
• Vraag maar raak (voor kinderen)
• Pleegzorg magazine
Meer lezen: er is veel geschreven over pleegzorg. U kunt
een literatuurlijst vinden op www.pleegzorg.nl. Ook in onze
pleegzorgbibliotheek hebben we veel boeken over pleegzorg die
pleegouders bij ons kunnen lezen. Wij wensen u veel succes met
uw afwegingen en uw eventuele keuze voor pleegzorg.

PLEEGZORG IS MAATWERK.
HEEFT U NOG VRAGEN, NEEM DAN
CONTACT OP MET ONS VIA 013-5309400
OF PLEEGZORG@STERKHUIS.NL
WIJ GAAN GRAAG MET U IN GESPREK.

013 - 5309400

www.sterkhuis.nl

