plaats voor pleeggezinnen

Een dreigend tekort,
wat kunnen we eraan doen?
Minder nieuwe pleegouders, tekort dreigt. Dit soort berichten kwamen de laatste tijd vaak voorbij. Vorig jaar stopten
er meer pleegouders dan erbij kwamen. Om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen op te vangen, zijn nieuwe
pleegouders hard nodig én moeten de huidige pleegouders behouden blijven. De NVP zet zich daarvoor in. Samen
met zoveel mogelijk pleegouders.
Om pleegouders te behouden moeten de randvoorwaarden
van het pleegouderschap verbeterd worden. Pleegouders
ervaren nu te vaak dat er weinig tijd en aandacht is voor
begeleiding en ondersteuning van hun gezin. Ook trage
besluitvorming en bureaucratie zijn een probleem. En dan
zijn er nog praktische zaken, zoals het meenemen van een
pleegkind naar het buitenland, die lastig te regelen of onduidelijk zijn. Door knelpunten aan te pakken, haken pleegouders minder snel af. Dat mes snijdt aan twee kanten, want
zo maak je het pleegouderschap ook aantrekkelijker voor
nieuwe pleegouders.

Signaleren en agenderen
Bij de NVP doen we ons best om dit soort knelpunten aan
te pakken. Eén van onze belangrijkste activiteiten is het signaleren van de onderwerpen die spelen bij pleegouders
en ervoor te zorgen dat die onder de aandacht worden gebracht bij de juiste personen. Daarbij richten we ons op de
landelijke overheid, maar ook op de lokale overheden waar
de verantwoordelijkheid voor pleegzorg ligt. Samen met

partnersorganisaties werkten wij het afgelopen half jaar aan
het ‘Actieplan Pleegzorg’. In het plan is aandacht voor breakdowns in pleegzorg, 18+-problematiek en ondersteuning
en toerusting van pleegouders. Ook de rol van gemeenten
komt in het plan aan bod. Op deze manier behartigen we de
belangen van pleegouders. Naast dit lobbywerk voeren wij
ook activiteiten en projecten uit om pleeggezinnen te ondersteunen. Daarover lees je meer op de volgende pagina’s.

Laat je stem horen
De belangen van pleegouders kunnen we niet alleen behartigen. Als vereniging van pleeggezinnen hebben wij jouw
hulp daarbij nodig. Wat je kunt doen? Het belangrijkste is
misschien wel om je stem te laten horen. Doe daarom mee
met onze meldactie. Of ga, net als pleegvader Jan, praten
bij je bank waarom het openen van een bankrekening voor
je pleegkind nou eigenlijk zo ingewikkeld is. Je kunt ook zelf
eens met mensen van jouw gemeente in gesprek gaan over
hoe dingen verbeterd kunnen worden. Met elkaar kunnen
we zo het pleegouderschap nog mooier maken.

Volg de NVP via facebook.com/pleeggezinnen!
Kom online koffiedrinken
met andere pleegouders!

Je kunt aanschuiven op één van de volgende momenten:
van 10-11 uur: dinsdag 12 september, maandag 18 september,
vrijdag 22 september of donderdag 28 september.

Ben jij benieuwd of het iets voor jou is om
andere pleegouders te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen? We bieden je een mogelijkheid om eens
te kijken of dit iets voor jou is. Doe daarvoor mee met
een online-koffie-drink-meeting in september!

Stuur een mail naar pleegoudernetwerken@denvp.nl en
reserveer je plek. Per online-ontmoeting is er plek voor
zeven pleegouders. Een paar dagen voor de online-meeting
ontvang je van ons de benodigde gegevens om te kunnen
inloggen. Kun je niet op deze tijdstippen omdat je bijvoorbeeld moet werken? Als de bijeenkomsten een succes zijn,
organiseren we ze vaker en op andere tijdstippen.

Meedoen?
Om mee te doen heb je een computer of laptop met internetverbinding nodig. Koffie moet je zelf even zetten, die kunnen
we helaas niet digitaal versturen.

Wil je aansluiten bij een offline pleegoudergroep? Die zijn
er steeds meer. Je vindt ze op www.denvp.nl/ontmoeten

Pleegouders in contact met de gemeente:

doe je mee?

Belangenbehartiging volgens de Van Dale:
‘het zich inzetten voor iets dat belangrijk is voor iemand.’
Wat is belangrijk voor jou als pleegouder? Veel van wat
je als pleegouder doet, doe je gewoon. Je bent
het gewend. Je weet wat erbij komt kijken en
wat ervoor nodig is om een kind veilig op
te laten groeien. Maar misschien zijn er
soms dingen die niet helemaal lekker
lopen of die niet gaan zoals jij het wilt. Of
vind jij dat iets beter anders aangepakt
had kun worden?

Belangenbehartiging
De gemeente kan bij veel dingen helpen.
Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt als verantwoordelijken voor jeugdhulp. Weet je wat je
moet doen als je jouw gemeente wilt laten weten wat er
speelt en tegen welke problemen je aanloopt die opgelost
moeten worden? Als je de goede wegen weet te bewande-

len, kun je in gesprek komen met de beleidsmedewerker of
wethouder. Dan kun je je eigen verhaal vertellen en duidelijk
maken waar zaken verbeterd kunnen worden. Dat kun je alleen doen, maar ook samen met andere pleegouders
uit jouw gemeente. Samen weten jullie nog beter te vertellen wat er speelt en samen sta je
sterker. Dat is belangenbehartiging.
In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een uitgelezen kans
om in jouw gemeente te laten merken waar je als pleegouder behoefte
aan hebt en wat extra aandacht moet
krijgen in de gemeenteraad. Persoonlijke
benadering werkt vaak het beste. Heb je
al contacten? Benut ze! Heb je ze nog niet?
Probeer er in je eigen netwerk achter te komen
via wie je in contact kan komen. Wij kunnen je daarbij
helpen. Lees hieronder verder over de workshops belangenbehartiging die we dit najaar organiseren.

Workshops
belangenbehartiging
Om je een handje te helpen, organiseert de NVP dit najaar een aantal
hands-on workshops, verspreid over het land. In deze workshops komen
de beginselen van belangenbehartiging aan bod: waar moet je aan
denken, wat kun je doen? De workshops zijn gratis en duren één avond.
Het wordt een combinatie van theorie en praktijk en je gaat naar huis
met concrete handvatten om in te zetten in jouw gemeente.

Interesse
om erbij
te zijn?

Stuur een e-mail onder
vermelding van workshop
belangenbehartiging
naar info@denvp.nl
en we houden je op de
hoogte van de data
en locaties!

Deel jouw
ervaringen over
pleegoudervoogdij
in de meldactie
Van 16 augustus tot 1 september organiseert de NVP een
meldactie voor pleegouders: Pleegoudervoogdij, hoe gaat
dat (bij jou)? Deel jouw ervaringen met pleegoudervoogdij,
ook als je zelf niet de voogdij hebt over je pleegkind(eren)!

Hoe zit het met pleegoudervoogdij?

Van melden naar verbeteren

Bij de helpdesk van de NVP krijgen we veel vragen over
pleegoudervoogdij. We merken dat het voor veel pleegouders en professionals niet altijd duidelijk is welke gevolgen
het heeft als je de voogdij krijgt over een pleegkind. En wanneer moet je er nou wel of juist niet voor kiezen?

Op basis van de resultaten maken we een verbeteragenda,
waarin we eventuele knelpunten bespreken en mogelijke
oplossingen aandragen. Dat deden we ook met de resultaten van de vorige meldactie waaruit een aantal praktische
problemen naar voren kwamen, zoals het regelen van toestemming voor de vakantie met je pleegkind. Deze verbeteragenda overhandigden we onder andere aan de Tweede
Kamerleden die over jeugdzorg gaan. Zo kwamen deze
knelpunten op de politieke agenda.

We zijn benieuwd naar jouw overwegingen om wel of geen
pleegoudervoogd te worden. Weet je wat
de consequenties zijn als je pleegoudervoogd wordt? En wat zijn jouw
ervaringen met de begeleiding
Doe vóór
die je krijgt? Deel jouw ervarin1 september mee met de
gen in de meldactie. Zo creëmeldactie ‘Pleegoudervoogdij,
ren we samen meer inzicht in
hoe gaat dat (bij jou)?’ Ga naar
de thema’s die spelen rondom
www.denvp.nl/meldactie
pleegoudervoogdij.
en vul de enquête in!
Meedoen kost maximaal
tien minuten van je tijd.

Naar aanleiding van die verbeteragenda ging ook een
aantal pleegouders aan de slag met het meest genoemde onderwerp: het openen van een bankrekening voor een
pleegkind. Op verschillende plekken lopen er nu gesprekken met banken om dit aan te pakken. We laten je weten
wat daar uitkomt!

Pleegouders werven pleegouders: een goed idee?
Ja		
Nee

87%
13%

Een tekort aan pleegouders dreigt. Naast inzetten op het
behoud van pleegouders, blijven ook nieuwe pleegouders
hard nodig. Hoewel de NVP niet gaat over de werving van
nieuwe pleegouders, waren we benieuwd of pleegouders
hierin een rol voor zichzelf zien.
Hoe ben jij pleegouder geworden? Hebben mensen in
jouw omgeving die een pleegkind hebben daar invloed
op gehad? Of heb je zelf weleens iemand verteld over het
pleegouderschap en meldde die persoon zich ook aan?

Pleegouders kunnen een rol
spelen in de werving van
nieuwe pleegouders. Of
dat een goed idee is, legden we voor aan onze
volgers op Facebook. Zij
waren het in ieder geval
eens: bijna 90% gaf aan
dat dit een goed idee is.

‘Ik werd
geïnspireerd door
pleegouders in
mijn omgeving en nu
inspireren mijn
verhalen een
vriendin’

Investeren in de
kracht van pleegouders:

wat gaan
we doen?
Om kinderen die niet meer thuis
kunnen wonen een fijne plek in een
pleeggezin te bieden, is het belangrijk dat
pleegouders het vol kunnen houden. Daarvoor is het belangrijk dat zij toegang hebben tot kennis en informatie
die past bij hun behoeften en die beschikbaar is op het
moment dat zij het nodig hebben. De NVP werkt hieraan, onder andere in het programma ‘Investeren in de
kracht van pleegouders’. Dankzij financiering van het
ministerie van VWS kunnen we samen met Jeugdzorg
Nederland het aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden en
scholing voor pleegouders structureel verbeteren. Dit aanbod kan namelijk nog veel beter aansluiten bij wat pleegouders aangeven nodig te hebben.
In de vorige Mobiel schreven we over de eerste fase van
dit programma. Die fase sloten we af met een werkconferentie op 22 juni. Samen met pleegouders, pleegzorgwerkers, managers, beleidsmakers en meedenkers gaven we
inhoud aan de plannen om de kracht van pleegouders te
versterken. Tijdens de zomer werkt het programmateam dit
verder uit. Hierbij alvast een sneak preview van wat je onder
andere kunt verwachten:
• 	We ontwikkelen een ondersteuningsaanbod dat beter
aansluit bij de levensloop van pleeggezinnen. Zo krijgen
beginnende pleegouders een ander aanbod dan meer

ervaren pleegouders en is er meer
ondersteuning op maat;
• We werken aan meer en betere uitwisseling
	
tussen pleegzorgaanbieders. Zij kunnen ondersteuningsmogelijkheden voor pleegouders delen en samen
ontwikkelen;
•	We ontwikkelen nieuwe scholingsvormen die aansluiten bij de behoeften en wensen van pleegouders. Denk
bijvoorbeeld aan vormen waarbij pleegouders op
verzoek en naar behoefte in groepjes coaching en
intervisie krijgen. Of mogelijkheden om samen te leren
met je pleeggezinbegeleider en/of de eigen ouders van
het pleegkind;
• 	
We breiden de digitale mogelijkheden uit voor
pleegouders om op een moment dat hen past toegang te krijgen tot kennis, informatie, digitale hulp,
aanbod van scholingsmodules, et cetera;
•	We vergroten het aanbod van goede trainers door een
train-de-trainers-programma.
Lijkt dit je ook zinvol? We kunnen de hulp van pleegouders,
pleegzorgbegeleiders, adviseurs, managers en anderen
goed gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Wil je een bijdrage leveren? Laat het weten door een mailtje te sturen
naar mgardeniers@denvp.nl.
Meer lezen? Kijk op www.denvp.nl/investeren

Word lid!
Wil jij de NVP ondersteunen en deel uitmaken
van het netwerk van pleeggezinnen in Nederland? Word lid van de NVP!
Als je nu lid wordt, krijg je het boek ‘Paraplu voor pleegouders’ cadeau.
Kijk op www.denvp.nl/word-lid om te zien welke andere voordelen
een lidmaatschap biedt!
Pleegzorgvragen? Stel ze aan de helpdesk!
Voor al je vragen over pleegzorg kun je terecht bij de NVP. Op onze website
vind je het antwoord op bijna honderd veelgestelde vragen. Wil je liever persoonlijk advies?
Neem dan contact op via denvp.nl/helpdesk of bel naar 030 293 1500.

