Geen tijd
voor pensioen
Eigenlijk kwamen we er heel toevallig achter: op 1 november bereikt
de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen de respectabele
leeftijd van 65 jaar. Een leeftijd die voor sommigen betekent dat zij
rustig achter de geraniums gaan zitten, genietend van hetgeen in
de voorgaande jaren is bereikt. Voor anderen is deze mijlpaal het
moment om een tweede leven te beginnen, met een andere focus en
andere prioriteiten. Voor de NVP gelden eigenlijk beide.
We kunnen terugkijken op alle dingen die in de afgelopen decennia
met, door en voor pleegouders in het kader van de NVP zijn bereikt.
Pleegouders hebben samen verbeteringen bereikt in hun rechtspositie, ze hebben ontmoetingen mogelijk gemaakt en hebben pleegouders
geholpen die in het systeem waren vastgelopen. Positieve resultaten
waarvan wij graag de essentie willen behouden.
We zijn er ook achter gekomen dat deze nieuwe tijd, met veranderende
omstandigheden en randvoorwaarden, wel vergt dat we die essentie
op een andere manier moeten bereiken. En dat vroeg en vraagt een
revitalisering van onze vereniging.
In het afgelopen jaar hebben allerlei pleegouders hun bijdrage
geleverd aan het ontwikkelen van een nieuwe NVP. Door mee te doen aan
meldacties, een nieuwe manier om inzicht te krijgen in de ervaringen
van pleegouders van veranderingen in de zorg voor jeugd. Door hun
bijdrage aan onderzoeken, bijvoorbeeld over de staat van de
ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan pleegouders. Door
hun inbreng in focusgroepen, bijvoorbeeld over het inrichten van een
virtueel platform voor pleegouders. En door hun aanwezigheid aan
themabijeenkomsten over nieuwe manieren waarop wij als landelijke
organisatie lokale ontmoeting tussen pleegouders kunnen stimuleren
en ondersteunen.
In ons 66e jaar gaan we verder met de ideeën die u ons heeft
aangereikt. Uw ervaringen zijn immers de basis voor de dingen die wij
doen. Vandaar dat wij uw verhalen graag ontvangen. Een nieuw leven is
alleen niet in een jaar gebouwd. Een ding staat namelijk wat ons betreft
vast: ervaringsverhalen van pleegouders en pleegjongeren zijn nodig
om tot vernieuwingen te komen die recht doen aan uw goede werk.
We informeren u over onze voortgang en de projecten die wij
ontwikkelen door deze Katern in de Mobiel en (als u zich daarvoor via
onze website aanmeldt) door nieuwsbrieven. Maar belangrijker nog
vinden wij uw verhaal.
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Pleegouder en
vertrouwenspersoon: een
goede match?

Netwerken van pleegouders (afl. 2)
In onze ogen kan een netwerk, of dat nou van pleegouders is of van andere mensen met een gezamenlijke interesse, pas echt
succesvol zijn als het gedragen wordt door die mensen zelf. Vaak horen we dat de pleegouders geen tijd (meer) hebben voor
dergelijke initiatieven of nevenactiviteiten. Toch zien we gelukkig in het land heel mooie initiatieven ontstaan die worden opgezet
door pleegouders. Die willen we graag met u delen in ons katern. In de eerste aflevering schonken we aandacht aan het kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’ in Poeldijk. In deze tweede aflevering is pleeggrootoudernetwerk Kompaan en de Bocht in Tilburg aan
de beurt.

Vanouds is de advisering over de rechtspositie van
pleegouders een kerntaak van de NVP. Op dit moment zijn wij,
in samenwerking met de Universiteit van Leiden, bezig een
nieuwe vraagbaak in te richten waar pleegouders met hun
juridische
vragen
terecht
kunnen.
Maar
ook
onderzoeken we hoe pleegouders op andere manieren
ondersteuning kunnen vinden. De wettelijke vertrouwenspersoon is daarvoor een van de mogelijkheden. De wet geeft
immers aan dat, naast kinderen, jongeren en ouders, ook
pleegouders een beroep kunnen doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen, die onder meer door het
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg worden aangeboden.

Op 9 juli dit jaar is de NVP op bezoek geweest bij het pleeggrootoudernetwerk van Kompaan en de Bocht. Deze groep bestaat al
ruim 10 jaar, dus de hoogste tijd om hen eens te bezoeken. Het netwerk krijgt trouwe ondersteuning van Birgit van Erp, tevens
initiator. Zij werkt bij Kompaan en de Bocht en heeft deze zes wekelijkse bijeenkomst opgezet voor grootouderopvoeders GOG
(Grootouders Ontmoeten Grootouders). Op de eerste ontmoeting waren er ongeveer 50 personen aanwezig. Uiteindelijk is er
een vaste kerngroep overgebleven van ongeveer 15 personen, die ook nieuwe grootouders verwelkomt. De groep heeft een
open en hecht karakter, maar behoudt wel de relatief kleine omvang. Naast de GOG is er ook een POP (Pleegouders Ontmoeten
Pleegouders). Bij de POP is er altijd ruimte voor een thema gerelateerd onderwerp en bij de GOG gaat het vooral om het delen
van ervaringen. Tevens worden er binnen de GOG hand-en-spandiensten verleend voor en door pleeggrootouders: een grootouder die ziek is en spoedig geopereerd moet worden krijgt bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning van een andere grootouder. Buiten de bijeenkomsten bieden grootouders ondersteuning door elkaar “een hart onder de riem” te bieden.
Het mooie van deze groep is dat er geen vaste agenda nodig is. De ervaring van de groep is dat er altijd wel wat te vertellen is
en dat er ruimte is voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen. Ook voor nieuwkomers. Het voelt goed om je ervaringen te
kunnen delen, met mensen die precies weten waar je het over hebt. Dit is een enorme verbindende factor en de mensen zijn
ontzettend blij met de steun die ze hierdoor aan elkaar hebben. Wel wordt er door enkele leden van de groep goed op gelet
dat het geen klaagcultuur wordt en dat ook dingen die juist goed gaan benadrukt worden en aandacht krijgen. Jos Verhoeven,
bestuurslid van SBPN, is actief lid van dit netwerk en kan de grootouders goed ondersteunen met kennis en hen informeren over
landelijke activiteiten.
In de groep is er duidelijk sprake van een vertrouwensband. Ze komen altijd samen op eenzelfde neutrale en plezierige locatie,
namelijk de bibliotheek in Tilburg. Tijdens het gesprek dat we met de groep hebben, valt enkele malen de term ‘beschermde
cocon’: de voorwaarde dat alles binnen de groep blijft. Ook het feit dat er ondersteuning vanuit een vaste persoon (vanuit een
organisatie) aanwezig is, zien de deelnemers als onmisbaar: het organisatorische stuk wordt geregeld, de data, de locatie en de
afstemming. De pleegzorgorganisatie speelt eveneens een rol bij de aanwas van nieuwe deelnemers.

Wij zijn met het AKJ in gesprek over de vraag wat er nodig
is om de dienstverlening van vertrouwenspersonen zo
goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van
pleegouders. Onze eerste indruk is dat de expertise van deze
vertrouwenspersonen niet altijd aansluit op de vragen die
pleegouders hebben. Pleegouders zijn immers geen cliënten
en hebben een andere positie. Heeft u (positieve of negatieve)
ervaringen met vertrouwenspersonen, dan vragen wij u
die met ons te delen, via mijnverhaal@denvp.nl. En wilt u
meedenken, neemt u contact op met Peter van der Loo
(pvanderloo@denvp.nl).
Zie ook www.AKJ.nl
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Wat geeft deze groep nu mee voor pleegouders die zelf een netwerk willen starten?
• Als je zelf een groep wilt beginnen, benader dan eerst een bestaande groep. Zij kennen de waarde van een netwerk.
• Een belangrijke voorwaarde voor een netwerk is de koppeling aan een pleegzorgaanbieder.
Die kan zorgen voor organisatorische ondersteuning en communicatie over het netwerk.
• Het is belangrijk dat deelnemers gelijkwaardig kunnen zijn en allemaal ‘deelnemer’
zijn i.p.v. gastheer/vrouw of initiatiefnemer.
• Laat een netwerkinitiatief niet te snel los na een opstart. Zorg voor continue
aanwezigheid van een facilitator. Als je een vertrouwensband
kunt opbouwen maakt dat een netwerk succesvol.
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Ambitie
inhuisplaatsen
vraagt nóg
krachtigere
pleegouders
Iedere pleegouder kan het amendement inhuisplaatsen
onderschrijven. Als een kind niet meer thuis kan blijven
wonen is een gezinsvorm zonder meer het beste alternatief
dat wij een kind kunnen bieden. Dat leidt momenteel tot een
beweging waarin we zien dat er meer innovatieve projecten ontstaan om te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven
wonen zoals steungezinnen en buurtgezinnen. Ook worden
residentiële instellingen af- en omgebouwd en neemt
de vraag naar pleeggezinnen en gezinshuizen toe. Er
worden ‘supergewone mensen’ gezocht maar ook is
er een roep om supergewone mensen die waar nodig
de kennis en vaardigheden in huis halen om zo goed
mogelijk toegerust te zijn voor het pleegouderschap.
Dat vraagt dus om te investeren in de kracht van
pleegouders! Dat is de titel van een van de projecten waar de NVP aan werkt in opdracht van Stichting
Kinderpostzegels Nederland. Het gaat over de ondersteuning
aan pleegouders gericht op het bevorderen van diens
deskundigheid. Een thema waar pleegzorgaanbieders
mee worstelen. Hoe kun je het aanbod zo inrichten dat
pleegouders er ook daadwerkelijk wat aan hebben en
het aansluit bij de behoeften? Wij deden, samen met
onderzoekspartner PIONN, eerder dit jaar uitvoerig
onderzoek naar de wensen en behoeften van pleegouders op dit vlak. Er was veel animo voor dit onderwerp. Ruim
1000 pleegouders vulden de vragenlijst in en ook voor de
focusgroepen kregen we heel veel aanmeldingen.
Zo hebben we veel informatie kunnen verzamelen over
de manier waarop pleegouders graag toegerust zouden
willen worden. Een van de aannames die we vooraf hadden is
bevestigd: er bestaat een mismatch tussen de behoeften van
pleegouders en het huidige aanbod. Bijna de helft van de
pleegouders is niet tevreden over datgene wat ze wordt
aangeboden om hun kennis en vaardigheden te vergroten.
Dat moet en kan beter dus! Daar gaat de NVP zich, samen met
partnerorganisaties voor inzetten. De resultaten van dit
onderzoek zijn zeer binnenkort voor iedereen beschikbaar.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Meldt u zich dan aan voor
onze nieuwsbrief.
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De (pleeg-)zorg
verandert
Er beweegt van alles in de zorg voor jeugd, en niet alles
beweegt dezelfde kant op. Er zijn veel partijen die hun licht
laten schijnen over de toekomst van de pleegzorg. Een van
de ambities van de NVP is om met die partijen samen op te
trekken naar een kwalitatief goede pleegzorg. Zo zijn we
landelijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
Pleegzorg Nederland in gesprek over de gevolgen van twee
grote bewegingen die wij zien in de wereld van de pleegzorg.
De ene is dat gemeenten zich oriënteren op alternatieven voor de “klassieke” pleegzorg, in de buurt of stad. Die
heten dan steungezinnen, meeleefgezinnen of een
vergelijkbare term. Vaak ingezet om een uithuisplaatsing te
voorkomen. Daarbij hebben in toenemende mate wijkteams
een rol in de uitvoering. Aanbieders van gezinsvormen huidige én nieuwe - zoeken naar manieren om in deze
schuivende panelen hun rol te spelen. Binnen die
ontwikkeling speelt de vraag waar de grenzen liggen vanuit de
veiligheid en het belang van het kind.
De andere beweging is de om- of afbouw van zware residentiële - zorg door een verschuiving naar de preventieve en lichtere vormen van jeugdhulp. Dit is een van de
belangrijkste pijlers van de transformatie, waarbij in de
nieuwe wet een centrale rol weggelegd is voor het opnemen
van kinderen met ernstige problematiek in gezinsvormen.
Welke methodes kunnen worden ingezet om pleeggezinnen
te ondersteunen bij de opvang van kinderen met zware
problematiek? En weten we of dat effectief is? Wat zijn de
ervaringen tot nu toe, wat zijn de mogelijkheden en risico’s?
Als gesprekspartner willen wij over deze ontwikkelingen in
2016 ook in de regio in gesprek met jeugdzorgaanbieders,
gemeenten en mensen die kinderen in hun gezin opvangen.
Heeft u nu al ervaringen met deze nieuwe ontwikkelingen,
dan vinden we het fijn als u ons dat laat weten via:
mijnverhaal@denvp.nl.
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