Voor het eerst plaatst de Nederlandse Vereniging voor
Pleeggezinnen (NVP) een katern in Mobiel. In 2015 zullen er nog
verschillende volgen. Een manier om een grote groep pleegouders
te laten zien wat de NVP concreet doet om in het veranderende veld
van jeugdhulp bij te dragen aan een pleegzorg van kansen, waarbij
we het goede behouden en in het nieuwe verbeteren. Een ambitie
waaraan wij vanuit het perspectief van pleeggezinnen onze bijdrage
leveren.
De transitie was en is voor iedereen een forse klus, ook voor de NVP.
Ook wij hebben een grote reorganisatie achter de rug en starten met
nieuwe plannen. In deze katern zullen onderwerpen als netwerkvorming, meldacties en ombudsteam de revue passeren. Bij al die plannen
realiseren wij ons dat nogal wat mensen de pleegzorg een warm hart
toedragen en er een bijdrage aan leveren, in lang bestaande maar ook
in nieuwe initiatieven. Er moet veel gebeuren en ieder heeft daarin zijn
of haar eigen rol, en zijn eigen belangen. Als NVP denken wij dat de
gezamenlijke ambitie veel coalities mogelijk maakt en we zoeken daar
actief naar. Deze samenwerking met Mobiel is daarvan ook een uiting.
Zoals gezegd: wij denken en doen vanuit het perspectief van pleegouders en pleeggezinnen. Dat betekent ook dat het contact met u als betrokkenen bij pleegzorg voor ons heel belangrijk is. Mocht deze katern
u aanleiding geven tot opmerkingen of wilt u ons werk steunen door
lid te worden van onze vereniging, ook daarover vindt u informatie in
deze katern.
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Verbinding, belangenbehartiging en kennis. Dát is waar de
NVP zich hard voor maakt. Dit alles om de kwaliteit van
pleegzorg in Nederland te verbeteren. De weerbaarheid van
pleegouders vergroten we door hen in de gelegenheid te
stellen hun eigen situatie te onderzoeken en te beoordelen,
hun eigen positie te formuleren en actie te ondernemen. De
NVP heeft veel ambitieuze plannen klaarstaan om dit te bewerkstelligen en op de achtergrond zijn we hier al druk mee
bezig. Uw steun betekent veel voor ons, maar ook voor u als
pleegouders. Als lid kunt u samen met de NVP werken aan
betere pleegzorg. U wordt uitgenodigd voor
ontmoetingsdagen en bijeenkomsten, zodat we uw mening
over pleegzorg kunnen horen. Tevens staan we voor u klaar
met telefonisch advies of persoonlijke begeleiding.
Samen kunnen we de kwaliteit van pleegzorg verbeteren!

Nieuwe versie startwijzer
‘Een pleegkind in huis, wat nu’
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen heeft samen
met pleegouders en medewerkers van Lindenhout, Entréa
en Pactum, en met financiering van de provincie Gelderland, een Startwijzer gemaakt voor pleegouders. Doel van
de startwijzer is om pleegouders praktische handvatten te
geven en nuttige informatie voor het wenproces. Het is een
spannende tijd als er een pleegkind in je gezin komt.
De Startwijzer ‘Een pleegkind in huis, en nu?’ is ontwikkeld
als hulpmiddel bij dit wenproces om de plaatsing goed te
laten verlopen. Uit onderzoek is gebleken dat een goede start
van de plaatsing erg belangrijk is bij het laten slagen van de
pleegzorgplaatsing.

Kijk op de website van de NVP voor meer informatie
en aanmelding.

Er is nu een nieuwe versie van deze startwijzer beschikbaar
voor alle pleegouders. De nieuwe versie is helemaal
aangepast op de wetswijzigingen ten gevolge van de
transitie jeugdzorg. Het document is te downloaden van de
website van de NVP.
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Netwerken van Pleegouders
Online en offline verbinding
Het zorgen voor het kind van iemand anders is een
uitdagende taak. Je hoeft maar een pleegouder te spreken
en je krijgt een glimp van wat daar allemaal bij komt kijken:
omgang met biologische ouders, soms heftige
gedragsproblemen en het vinden van de juiste
ondersteuning daarbij, onzekerheid over het perspectief van
het kind, afstemming met (gezins)voogden over belangrijke
beslissingen, rechtszaken, hulpverleningsplannen en noem
maar op. Voor een buitenstaander soms moeilijk voor te
stellen dat er nog zoveel meer bij komt kijken dan bij het
opvoeden van je eigen kind. Voor pleegouders is het daarom
fijn om in contact te zijn met andere pleegouders.
Zij begrijpen elkaar en kennen de moeilijkheden, frustraties
maar ook de mooie momenten die er bij komen kijken.
Sommige pleegouders (38%) hebben regelmatig contact met
andere pleegouders in informele ontmoetingen. Via internet
hebben slechts 6.7% van de pleegouders wel eens contact
met elkaar.
De NVP gelooft dat het in het belang is van de kwaliteit van
pleegzorg dat meer pleegouders in verbinding zijn met
elkaar. Pleegouders hebben samen een ontzettende
hoeveelheid kennis en ervaring over het pleegouderschap.
Zij kunnen onderling veel voor elkaar betekenen door het
geven van erkenning en het uitwisselen van ervaringen en
kennis. Daarom is de NVP gestart met een project om de
verbinding van (netwerken van) pleegouders te stimuleren,
ondersteunen en versterken. Naast de onderlinge
ondersteuning is het in deze tijd van transformatie ook van
belang dat de stem van pleegouders gehoord wordt op
alle niveaus. Netwerken van pleegouders kunnen op lokaal
niveau meepraten over de beleidsvorming op het gebied van
pleegzorg. Op nationaal niveau gaan wij de geluiden uit alle
regio’s bundelen en laten weten wat er leeft en speelt binnen
de pleegzorg. Zo zorgen we samen voor goede pleegzorg!
Netwerken van pleegouders kunnen zowel offline als online
tot stand komen. Wij hebben met pleegouders gesproken
over hun ideeën met betrekking tot online uitwisseling en
verbinding. Daaruit weten we dat er niet alleen behoefte is
aan onderlinge contacten, maar dat een eventueel platform
gekoppeld zou moeten worden aan een plek waar
kwaliteitsinformatie op maat te vinden is. Pleegouders willen
niet online contact met iedere pleegouder maar zijn op zoek
naar relevante sociale contacten, ook willen ze graag via
internet contact met experts kunnen leggen. Om aan deze
kwaliteitseisen te kunnen voldoen is er een nationale ‘hub’
(schakel) voor pleegouders nodig. De NVP is op dit moment
op zoek naar samenwerkingspartners om dit te kunnen
realiseren.

Belangenbehartiging
Uit de achterkamertjes…

Hoe zit het nu echt…

We komen eigenlijk nog zelden werkelijk in
achterkamertjes. Toch is de lobby voor de belangen van
pleeggezinnen een belangrijke taak voor onze
vereniging. Niet altijd even zichtbaar, en soms is dat ook
de bedoeling. In deze katern zullen wij u daarom een
indruk geven van wat die belangenbehartiging inhoudt.
Hopelijk een stimulans om ons te informeren over uw
eigen ervaringen.

Pleeggezin ben je vaak in een complexe omgeving van
hulpverleners, eigen ouders van het pleegkind, overheden
en andere betrokkenen. Ondersteuning van pleegouders bij
het bepalen en ook soms verdedigen van hun positie in “het
systeem” van hun pleegkind is vanouds een kerntaak van de
NVP. Ook hier zoeken we naar een nieuwe invulling.

Onze belangenbehartiging begint bij uw ervaringen en
verhalen, en bij de punten van verbetering die daaruit
blijken. We hebben, samen met collega-organisaties, in 2014
veel energie gestoken in overleg met ministerie,
gemeenten en pleegzorgorganisaties over de transitie
jeugdzorg. Dit overleg leidde tot een nieuwe regeling voor
pleegzorgvergoedingen en een handreiking voor
gemeenten daarover. In 2015 bleek in de praktijk toch veel
discussie te bestaan over toeslagen en de uitvoering van
bijzondere kostenvergoedingen. We hebben
hierover gesproken met ambtenaren van VWS, met
Jeugdzorg Nederland en met Kamerleden. Een brief die wij
hierover (samen met het Landelijke Overleg van
Pleegouderraden) naar de Tweede Kamer stuurden, heeft
geleid tot vragen van Kamerleden. Op het moment spelen
ook (onbedoelde) gevolgen voor sommige pleegouders van
een vereenvoudiging van toeslagregelingen voor
opvoeders, die ook op 1 januari 2015 is ingevoerd. In de
nieuwe situatie is het recht op bepaalde toeslagen
gekoppeld aan de kinderbijslag. In de praktijk betekent dat
dat deze pleegouders daarop geen beroep meer kunnen
doen en daardoor financieel nadeel hebben. Ook hiervoor
hebben we de politieke aandacht gevraagd. We houden een
vinger aan de pols.
Veel aandacht zal in de komende tijd gaan naar de
fundamentelere veranderingen die de jeugdhulp in de
komende jaren zal doormaken. Als NVP zijn wij een
pleitbezorger voor goede pleegzorg. Pleegzorg waarin, na
een goed matchingsproces, pleegkinderen en pleegouders
gebruik kunnen maken van de hulp die zij nodig hebben.
Gemeenten zijn hierbij belangrijke nieuwe spelers, die
zich vaak nog bewust moeten worden van wat pleegzorg
betekent. Eind juni organiseren wij samen met Jeugdzorg
Nederland en VNG een landelijke bijeenkomst voor
pleegzorgorganisaties, gemeenten en pleegouders om
over veranderingen na te denken. Daarna is het belangrijk
om die discussie in het najaar lokaal voort te zetten. Het is
daarbij een illusie dat wij in alle gemeenten van Nederland
als NVP de belangenbehartiging zouden kunnen invullen.
We stimuleren dan ook dat (netwerken van) pleegouders
initiatieven nemen om de stem van de pleegouder te laten
horen in de vorming van lokaal beleid. De NVP zal daarbij
graag een stimulerende en informerende platformfunctie
hebben. Heeft u hierover ideeën of kent u initiatieven?
We horen het graag.

Zoals past in de huidige tijd dragen we bij aan de “eigen
kracht” van pleegouders: de weerbaarheid van pleegouders
vergroten door hen in de gelegenheid te stellen hun eigen
situatie te onderzoeken en te beoordelen, hun eigen positie
te formuleren en actie te ondernemen. “Belangrijk is dat
de pleegouder niet afhankelijk blijft (of wordt) van derden”
schreef men in Zeeland. Dat begint volgens ons met goede
informatie. Wij gaan aan het werk om via internet
juridische informatie aan te bieden die aansluit bij de wereld
van de pleegouders.
Daarnaast gaat de NVP de mogelijkheid uitbreiden om als
pleegouder via web en telefoon vragen te stellen. Deze
vragen zouden door een inhoudelijk deskundig team
moeten worden beantwoord.
Verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld
universiteiten en kennisinstituten, en netwerken spelen
hierin een rol, of kunnen dat gaan doen. Zo zijn er lokale
en regionale netwerken die pleegouders de mogelijkheid
bieden om met andere hun situatie te bespreken.
Daarnaast zijn er organisaties en individuen die al
pleegouders ondersteunen, zoals regionale organisaties en
de ook voor pleegouders wettelijk beschikbare
vertrouwenspersonen. Wij doen ons best om de
samenwerking in dit systeem zó op te zetten dat
pleegouders de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Na de zomer vertellen we u over de concrete stappen die
wij gaan zetten.

Meldactie
In 2015 organiseert de NVP elk kwartaal een meldactie voor
pleegouders. Deze meldacties hebben als doel de ervaringen,
vragen en zorgen van pleegouders met betrekking tot de
transitie en transformatie jeugdzorg in kaart te brengen. Met
de resultaten gaan wij op regionaal en nationaal niveau in
gesprek met
overheden, organisaties en belangenbehartigers.
Aan de eerste actie in januari en de tweede in mei deden
veel pleegouders mee. De derde meldactie staat gepland in
de ‘Week van de Pleegzorg’ van 10 t/m 18 oktober. De vragen
op het meldformulier zullen verdiepend ten opzichte van de
vorige meldacties zijn, zodat we een nóg beter beeld kunnen
geven van wat er leeft bij pleegouders. Zo krijgen we zicht
op dat wat er al goed gaat en dat wat er nog beter kan. We
hopen dat u dan weer meedoet!
Bent u nieuwsgierig geworden naar de uitkomsten van
de eerste twee meldacties of wilt u zich opgeven voor de
eerstvolgende meldactie, kijk dan op:
denvp.nl/projecten/meldactie/

