Elk kind verdient
een veilig huis
Word pleegouder!

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en
structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk.
Voor die kinderen zoeken we pleegouders. Mensen die tijdelijk
willen zorgen voor een kind van een ander. Geduldige ouders, die
warmte en een luisterend oor bieden. Soms voor een weekend
per maand. En in andere gevallen voor langere tijd.
Wilt u ook dat een kind zich veilig en gewaardeerd voelt? Wilt u
daar persoonlijk aan bijdragen? Maak het verschil in het leven
van een kind. Word pleegouder.

Ook u kunt pleegouder worden
Als pleegouder geeft u een thuis aan kinderen die in moeilijke
omstandigheden leven. Soms voor een korte tijd, soms ook voor enkele
maanden of langer. Iedereen vanaf 21 jaar kan in principe pleegouder
worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan
bieden, maar ook respect hebt voor zijn ouders. Samen met hen, en
begeleid door Jeugdzorg, bouwt u verder aan de toekomst van het kind.

Wat is pleegzorg?
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms is de
situatie thuis zodanig dat een kind tijdelijk niet thuis kan wonen. Eerst
wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het netwerk van het gezin.
Is dit niet mogelijk, dan wordt het kind geplaatst in een pleeggezin. Deze
vorm van opvang heet pleegzorg en lijkt het meest op de natuurlijke
gezinssituatie. Dat is vaak het prettigst voor een kind. Pleegouders nemen
dan voor korte of langere tijd de zorg voor het kind over.

omdat ik sterk het gevoel
“hadIkdatbenikpleegouder
voor een kind wilde zorgen. De grootste

uitdaging is het begrijpen van de trauma’s die
pleegkinderen hebben opgelopen. Dat vergt geduld.
Maar als ik dan het zelfvertrouwen zie groeien, en
mijn pleegkind beter in zijn vel zit, dan is dat voor mij
een grote beloning.

”

Wanneer pleegzorg?
Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst
hulp als het kind nog bij de ouders woont. Werkt dat niet voldoende en is
de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in gevaar, dan kan besloten
worden dat het kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen.
Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet.
Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding even niet meer aan kunnen
of vanwege ziekte. Het is dan voor het kind (en vaak ook voor de ouders)
beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een
ander gezin logeert.

Soorten pleegzorg
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: voor korte of voor langere
tijd, zeven dagen per week of een dag(deel) per week, voor weekenden
en vakanties of tijdens crisissituaties. Welke vorm van pleegzorg ingezet
wordt, is afhankelijk van de situatie waarin het kind en het gezin zich
bevinden.
Jeugdzorg zoekt een vorm die het beste past bij het kind. Contact met de
ouders blijft waar mogelijk bestaan. Als pleegouder bepaalt u zelf voor
welke opvang u kiest: weekends, vakanties, korte of langdurige opvang.
Zo is het mogelijk pleegzorg te combineren met uw persoonlijke leef- en
werksituatie.

omdat er altijd meer redenen
“zijnIkombenhetpleegouder
wel te doen dan om het niet te doen.

Ieder kind verdient gelijke kansen in het leven en als
pleegouder kan je dat mogelijk maken.

”

Pleegouders staan niet alleen
Pleegouder bent u niet alleen, Jeugdzorg ondersteunt pleegouders. De
jeugdzorgprofessional maakt samen met u en het biologische gezin
een plan van aanpak voor het kind. De jeugdzorgprofessional is ook het
aanspreekpunt voor opvoedvragen en ondersteunt u bij praktische zaken.
Bij specifieke problemen kan een kinderpsycholoog of kinderpsychiater
gespecialiseerde begeleiding bieden.
Elk jaar organiseert Jeugdzorg ook trainingen en bijeenkomsten voor
pleegouders, over actuele onderwerpen in de pleegzorg. Drie keer per
jaar is er het “Pleegzorgcafé” waar pleegouders hun ervaringen delen en
nieuwe kennis opdoen.

Pleegzorgvergoeding
Als pleegouder heeft u extra kosten. Daarom ontvangt u een bijdrage in de
kosten voor de verzorging van een pleegkind. Met deze vergoeding moet
u alle kosten voor het pleegkind betalen. Bijvoorbeeld voor schoolspullen,
eten en drinken, sport, zakgeld en vakantie. De hoogte van de vergoeding
is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.

“

Ik ben pleegmoeder omdat onze kinderen onze
toekomst zijn. Elk zaadje dat we nu zaaien, kan
leiden tot een mooie oogst. Het ene moment is
moeilijker dan het andere, door wat mijn pleegkind
heeft meegemaakt. Maar als ik haar glimlach zie
en zie hoe zij zichzelf kan zijn, dan weet ik weer
waarvoor ik het doe.

”

Hoe word ik pleegouder?
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan pleegouders moeten voldoen:
•

U bent minimaal 21 jaar;

•

U kunt jaarlijks een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG)
overleggen;

•

U ontvangt een Verklaring van
Geen Bezwaar (VGB) van de
Voogdijraad CN. Jeugdzorg
vraagt deze verklaring aan;

•

U werkt mee aan een screening
door Jeugdzorg, bestaande
uit informatieve gesprekken,
interviews en een huisbezoek;

•

U geeft aan bij wie referenties
opgevraagd kunnen worden.
Bijvoorbeeld bij de school als u
al een kind op de lagere school
heeft, of bij familie, vrienden,
werkgever e.d. De informatie die
referenten geven, wordt altijd
met u besproken.

•

U volgt de voorbereidende
‘Stap Training’ voor aspirantpleegouders. Deze training duurt
drie dagdelen. In deze training
leert u meer over verschillende
thema’s die met pleegzorg
te maken hebben, zoals
achtergronden en ontwikkeling
van pleegkinderen, hechting,
gedragsproblemen en contact
met biologische ouders;

•

U staat open voor
samenwerking met Jeugdzorg
en biedt ondersteuning
bij de uitvoering van het
hulpverleningsplan voor uw
pleegkind.

“

Ik ben pleegouder omdat het
mooi is om een kind de kans te
geven om op te groeien in een
liefdevolle en stabiele omgeving.
Mijn allermooiste herinnering is
dat ons pleegkind voor het eerst
‘ons huis’ zei.

”

Wanneer ben ik gesc
U biedt een kind een stabiele en veilige omgeving
Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend. Daarnaast hebben
pleegkinderen vaak spanningen of moeilijke situaties meegemaakt en
zijn ze opvoedkundig tekort gekomen. Het is daarom belangrijk dat u een
stabiele en veilige leefomgeving kunt bieden, zodat het kind zich veilig en
beschermd voelt. U voedt op zonder daar iets voor terug te verwachten.

U voedt een kind op zonder hem of haar pijn te doen
Het is van wezenlijk belang dat u geen lichamelijk of geestelijk geweld
gebruikt. U geeft het kind aandacht en liefde en helpt zo het kind zijn
gedrag te veranderen. Pleegkinderen hebben vaak door moeilijke
gebeurtenissen in hun leven schade opgelopen. Het is ontzettend
belangrijk om deze cirkel te doorbreken en zo te zorgen dat pleegkinderen
(weer) vertrouwen in volwassenen krijgen en leren om conflicten zonder
verbaal en lichamelijk geweld op te lossen.

U helpt een kind een positieve kijk op zichzelf te
ontwikkelen
Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, gaan zichzelf vragen stellen.
Wie ben ik eigenlijk? Bij wie hoor ik thuis? Ze ervaren gevoelens van verlies
en rouw. Ook geven kinderen vaak zichzelf de schuld van de problemen
in hun gezin of van de uithuisplaatsing. U moet hier goed mee om
kunnen gaan en het kind kunnen helpen zich goed te voelen over zichzelf.
Jeugdzorg helpt u hiermee door het bieden van trainingen en begeleiding.

chikt als pleegouder?
U bent open, positief en duidelijk in contact met anderen
Als pleegouder onderhoudt u contact met ouders, familie, leerkrachten en
andere personen in de omgeving van het pleegkind. Soms zijn dit mensen
die door hun levenservaring, cultuur of waarden en normen een andere
kijk op zaken hebben dan uzelf. Het is belangrijk dat u hier goed mee
kunt omgaan.

U werkt goed samen en kunt het ouderschap delen
Als pleegouder deelt u de opvoeding vaak met de ouders en familie. Ook
deelt u de zorg en de planning rondom kinderen met de jeugdprofessional
van Jeugdzorg en soms met andere hulpverleners. Voor het kind is het
belangrijk dat u goed met alle partijen weet samen te werken.

U kunt goed inschatten welke uitwerking het
pleegouderschap op uw eigen situatie heeft
Zorgen voor een pleegkind heeft invloed op ieder lid van uw gezin. Als u
al kinderen heeft, dient u bijvoorbeeld uw tijd te verdelen over uw eigen
kinderen en het pleegkind.
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Overweegt u pleegouder te
worden of heeft u vragen na
het lezen van deze folder?
Neem dan contact met ons op.

Jeugdzorg Caribisch Nederland
E-mail: info.jgcn@jeugdzorgcn.com
•

Bonaire
Kaya Prinses Marie 7, Kralendijk, +599 715 7201
Inloopspreekuren:
Maandag & woensdag 08:00-12:00 / Dinsdag & donderdag 13:30-17:00

•

Sint Eustatius
Fort Oranjestraat 12, Oranjestad, +599 318 3104 / 318 3105

•

Saba
Gladiolastraat 1, The Bottom, +599 416 3718 / 416 3819
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