plaats voor pleeggezinnen

Vereniging voor en door pleeggezinnen
Een citaat uit een gesprek met een pleegouder: ‘Ik heb in vijf jaar zes verschillende voogden zien komen en gaan. Zaken die
aan het begin van de plaatsing geregeld zouden worden, waren na vijf jaar nog niet geregeld. Vlak voordat mijn pleegzoon
achttien werd, hebben we het zelf via de Kinderombudsman en een bijzondere curator geregeld. Beloften werden keer op keer
niet waargemaakt.’
Gelukkig kom je dit niet tegen bij iedere pleegzorgplaatsing.
Héél veel gaat goed en het is goed om je bewust te zijn van
de mooie kanten van het pleegouderschap: je biedt een kind
een fijne plek om op te groeien. Maar uit verhalen zoals deze
blijkt dat het pleegouderschap niet altijd makkelijk is en er
nog altijd verbeterpunten zijn.
De NVP zet zich ervoor in om het pleegouders makkelijker
te maken. Dat doen we onder andere beleidsmatig door
lobby-activiteiten en landelijke projecten. Dat voelt misschien
‘ver van je bed’, maar we zijn er juist ook voor jou. Onze helpdesk staat je bijvoorbeeld bij met informatie en advies, we

Pleegouders
steunen
pleegouders
Als je het even niet meer redt in je eentje, of als je behoefte
hebt aan iemand met wie je ervaringen kunt delen en die
aan een half woord genoeg heeft, is het fijn als je een beroep
kunt doen op andere pleegouders. Daarvoor kun je terecht bij
pleegoudernetwerken door heel het land. Op onze website
vind je een kaart met de bij ons bekende groepen van pleegouders. We hebben de kaart weer helemaal bijgewerkt, dus
kijk snel of er bij jou in de buurt ook al een netwerk is!

ondersteunen pleegoudergroepen met leuke materialen
voor bijeenkomsten en geven je handige pleegzorgtips.
We kunnen de hulp van pleeggezinnen daarbij goed
gebruiken, want pleegouders versterken pleegouders. Wil jij je
kennis en ervaring delen met andere pleegouders, heb je
een goede pleegzorgtip, wil je andere pleegouders ontmoeten bij jou in de buurt of meedenken om de pleegzorg te
verbeteren? Lees snel verder op de volgende pagina’s en
neem contact op als je mee wilt doen!
Samen kunnen we de pleegzorg nóg verder verbeteren!

Nieuw
Gespreksspel Vertel Verder
Dit gespreksspel is ontwikkeld om met andere
pleegouders in gesprek te gaan over het pleegouderschap: wat is mooi, lastig, fijn of grappig?
Gespreksstof gegarandeerd!

Helpdesk NVP:
‘een goed gesprek is de eerste stap’
Evelien is juriste en werkt als medewerker belangenbehartiging voor
de NVP. Daar helpt zij dagelijks pleegouders die vragen hebben of
advies nodig hebben. Evelien: “Het komt voor dat pleegouders zich
afvragen: waar helpen ze me wél?”
“De meeste vragen van pleegouders komen voort uit
onduidelijkheden. Dat kunnen zowel praktische als
juridische zaken zijn. Maar de juridische kennis is bij pleegouders of hun begeleiders niet altijd voorhanden. Ik kreeg
laatst bijvoorbeeld een vraag van een pleegouder over een
rechtszitting die een advocaat niet wist te beantwoorden.
Hoe moet een pleegouder het dan wel weten? Wij helpen
pleegouders door uit te zoeken wat je rechten zijn in een
bepaalde situatie en hoe je het beste kunt handelen.”

Duidelijkheid
“Wat ik vaak hoor is dat pleegouders er niet uitkomen met
instanties om zich heen. Het komt voor dat pleegouders
zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Een groot
deel gaat eerst zelf op onderzoek uit. Zij zoeken vooral
iemand om hen te ondersteunen en mee te denken. Pleegouders willen duidelijkheid, bijvoorbeeld over bijzondere

kosten. Wat moet er uit een pleegzorgvergoeding betaald
worden en wat wordt vergoed uit de bijzondere kostenregeling? Die duidelijkheid is er niet altijd.”

De beste oplossing voor het kind
“Een goed gesprek is de eerste stap. Dat is een advies
dat vaak opgaat. Ga in gesprek met je pleegzorgwerker,
gezinsvoogd of met de pleegzorgmanager als er onenigheid of een geschil is. Ook als je het niet met elkaar eens
bent, moet je een goede samenwerking nastreven. Je wilt
uiteindelijk allemaal hetzelfde: de beste oplossing voor het
kind.”

Heb jij een vraag
aan onze helpdesk?
Je kunt de helpdesk bereiken door
te mailen naar info@denvp.nl of
vul het contactformulier in op
denvp.nl/helpdesk

“Ons pleegkind (16) is drie maanden geleden vrijwillig bij ons
geplaatst door de ouder. Nu heeft moeder spijt en wil haar kind
terug. De pleegzorgaanbieder gaat misschien een melding
doen bij de Raad voor de Kinderbescherming omdat een terugplaatsing onverstandig is: het gaat niet goed in het gezin. Wij als
pleegouders maken ons ook ongerust over de terugplaatsing; wij
denken dat het niet in het belang van onze pleegdochter is om
nu terug naar huis te gaan. Wat kunnen wij doen en wat zijn
onze rechten?”
Evelien: “Bij een vrijwillige plaatsing korter dan één jaar mag
de ouder met gezag ervoor kiezen om de plaatsing te
beëindigen en zelf weer voor het kind te zorgen. Je kunt je
als pleegouder niet beroepen op het blokkaderecht. Als
de Raad voor de Kinderbescherming na onderzoek de
rechtbank niet verzoekt om een ondertoezichtstelling, ben
je als pleegouder zelf bevoegd de ondertoezichtstelling te
verzoeken. Je kunt daarnaast overwegen om bij de rechter
een bijzondere curator voor je pleegkind aan te vragen, die
de belangen van het pleegkind gaat behartigen.”

Even bellen mag natuurlijk
ook op 030 293 1500

Nieuws over de NVP
“Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen”
Kinderen zo thuis mogelijk op laten groeien, dat is wat de Jeugdwet voorschrijft op het moment dat een kind even niet meer
thuis kan wonen. Om gemeenten te helpen bij die opdracht, schreef de NVP samen met Jeugdzorg Nederland, VNG en het
NJi een handreiking. Daarmee kunnen gemeenten aan de slag om jeugdhulp in gezinsvormen een goede plek te geven in
hun beleid. De volgende stap in het project is het concretiseren van de plannen om gemeenten te helpen het denkkader te
implementeren.

Symposium pleegzorg en gezinshuizen
Op 1 juni was het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen in Ede, waarvan de NVP medeorganisator was. We verzorgden
bijdragen op het symposium over pleegoudernetwerken, over samenwerkingen tussen pleegouders, pleegzorgaanbieders
en gemeenten om de kwaliteit van pleegzorg te verbeteren en over het onderwerp complexe problematiek bij pleegkinderen.

Verbeteragenda Pleegzorg
Vorige maand bracht de NVP de eerste Verbeteragenda
Pleegzorg uit. We vroegen pleegouders in een meldactie
wat lastig te regelen is voor een pleegkind en hoe dit
opgelost kan worden. Met de uitkomsten maakten we de Verbeteragenda. Het openen van
een bankrekening voor je pleegkind blijkt
het lastigst te regelen: dat onderwerp werd
verreweg het meest genoemd. We willen
dit probleem graag aanpakken en daar
hebben we jouw hulp bij nodig! Er zijn vast
Openen bankrekening:
pleegouders die bij een bank werken of
“De biologische ouder kan alles van de
die mensen kennen die een goede ingang
rekening halen wat ik samen met mijn
hebben in het bankwezen. Deze mensen
pleegkind gespaard heb.”
willen we uitnodigen om met ons mee te
denken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Wat zou het makkelijker
maken, hoe pakken we dat aan, welke stappen moeten
we zetten en bij wie moeten we daarvoor zijn?

E

Ben jij de expert die wij zoeken of ken je
iemand die kan helpen om dit knelpunt
aan te pakken? Stuur ons een bericht op
info@denvp.nl en we nemen contact
met je op!
Deze maand start een nieuwe meldactie.
Kijk op de website om mee te doen!

56%

19%
Verlengde pleegzorg:
“Onze biologische kinderen zetten
we ook niet met achttien jaar de
deur uit, maar bij pleegzorg vindt
men dat heel normaal.”

38%
Vergoeding kosten:
“Lastig? Ik krijg nooit iets.
Volgens mijn pleegzorgwerkster
is alles wegbezuinigd.”

41%
Vakantie in het buitenland:
“Door vakantie kun je herstellen en energie
opdoen zodat je het weer aankunt.
Kom daaraan tegemoet.”

Investeren
in de kracht van
pleegouders

Vrijdagmiddag, half 3, de telefoon gaat. Pleegzorg belt:
‘We hebben crisis, kunnen jullie de zorg voor een pleegkind
op je nemen? Ja, het liefst vanmiddag nog. Het kind vertoont wel behoorlijk agressief gedrag.’ Deze situatie is niet
ondenkbaar als je crisispleegouder bent. Je maakt snel een
afweging, overlegt met de rest van je gezin, gooit je weekendplannen overboord en hakt de knoop door of het kind
kan komen. Maar: hoe ga je het beste om met het agressieve gedrag?
Soms wil je als pleegouder zo snel mogelijk informatie over
een bepaald onderwerp, maar is de eerstvolgende training
of cursus bij jou in de buurt pas maanden later. Ook online
vind je niet altijd de informatie die is toegespitst op pleegzorg. Dan zou het mooi zijn als je toegang hebt tot bijvoorbeeld een online cursus of informatie. En misschien zijn er
wel andere pleegouders of specialisten op het onderwerp
die kennis met je kunnen delen.
De NVP werkt samen met Jeugdzorg Nederland aan de
verbetering van het scholingsaanbod voor pleegouders. Het
programma richt zich op het realiseren van een landelijke
samenwerking tussen aanbieders van deskundigheidsbevordering. Samen kunnen zij een breder en kwalitatief beter
aanbod realiseren dat inspeelt op de behoeften van pleegouders. Het doel is dat je als pleegouder snellere toegang
hebt tot informatie, kennis en ondersteuning op het moment
dat je daar behoefte aan hebt.
In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet
om te komen tot een gezamenlijk plan. Daarvoor hebben
er focusgroepen plaatsgevonden met pleegzorgwerkers,
beleidsmedewerkers, pleegzorgmanagers en pleegouders.
Op 22 juni is er een startbijeenkomst in Utrecht.
Wat denk jij dat er nodig is om optimaal te investeren in de
kracht van pleegouders? Laat het weten aan Maartje via
mgardeniers@denvp.nl. Voor meer informatie over het
project kun je ook bij haar terecht.

PleegzorgTIPS
Om ervaringen en tips van pleegouders uit te wisselen,
versturen we sinds kort elke twee weken een pleegzorgtip. De ene keer een praktische tip, de andere keer een
handig weetje. Wil je de pleegzorgtip voortaan in je mailbox
ontvangen? Schrijf je in op www.denvp.nl/pleegzorgtips
Heb je zelf een goede tip voor andere pleegouders?
Laat het ons weten via de link hierboven!

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!

Volg de NVP:
facebook.com/pleeggezinnen
Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-2931500
www.denvp.nl | info@denvp.nl

