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pleegzorg
Ieder kind heeft het recht om in een gezin op te groeien
Het grootbrengen van kinderen is waardevol, vormend en uitdagend. Mooie en minder mooie momenten
wisselen elkaar af. Iedere ouder krijgt daarbij met moeilijke situaties te maken. Dat hoort bij het ‘normale leven’.
Soms raken de draagkracht en de draaglast van ouders uit balans. Ouders hebben dan extra ondersteuning
nodig. Vaak vinden zij hulp en steun bij familie, vrienden of andere mensen in hun directe omgeving.
Als het nodig is kunnen zij ook een beroep doen op hun
gemeente. Het sociaal wijkteam/toegangsteam van de
gemeente verzorgt lichte ondersteuning of verwijst naar
passende vormen van jeugdhulp (licht waar het kan en
zwaar als dat nodig is), zodat het gewone leven zich zo
snel mogelijk herstelt.
In sommige situaties is hulp en steun onvoldoende en
wordt, al dan niet met instemming van de ouder(s),
besloten dat het kind voor korte of langere tijd elders

zal verblijven. Voor een dagdeel in de week, een weekend
in de maand of misschien wel permanent. Er wordt dan bij
voorkeur een beroep gedaan op andere gezinnen, al dan
niet uit het eigen netwerk. Deze gezinnen bieden een
plek aan het kind en een professionele organisatie
ondersteunt hen daarbij. Er zijn verschillende
soorten gezinnen binnen jeugdhulp, van
lichte en kortdurende ondersteuning
naar intensieve en langdurige opvang.
klik hier voor
Lees hier meer.
meer info

Ontwikkelingen
We zijn in de Regio Hart van Brabant hard aan het werk
om de toeleiding naar pleegzorg stevig neer te zetten
samen met de wijkteams/toegangsteams. Er is een
duidelijk infoblad gemaakt en in alle gemeenten zijn
er aandachtsfunctionarissen pleegzorg actief.
Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat
we minder crisisplaatsingen pleegzorg
hebben en weer meer reguliere instroom.

Maar we zijn er nog niet, er valt nog een hoop te ontwikkelen. De gemeenten zijn in gesprek met de pleeg
zorgaanbieders over een aantal ontwikkelthema’s zoals
pleegzorg 18+, meer variatie/differentiatie in pleegzorg
aanbod waardoor er meer kinderen in pleegzorg een
plekje kunnen krijgen als alternatief voor intramurale
leefgroepen, en nieuwe vormen van pleegzorg werving,
want het aantal nieuwe pleegouders daalt.
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Week van de pleegzorg
In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd; dit jaar van
1 t/m 8 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen
op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard
nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 19.000
pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en
achttien jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis
wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe
pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald.

zoveel mogelijk scholen een
banner aan het schoolhek hangen met een oproep
om pleegouder te worden.
Alle scholen zullen hiervoor benaderd worden, er zijn
minimale kosten aan verbonden €20,-. Heb je zelf een
kind in de schoolleeftijd, en hangt er nog geen banner
buiten in november, attendeer de school zeker op
deze actie. Want in onze regio wachten er op dit
moment 20 kinderen op een passend pleeggezin!

Dit jaar speelt in de week van de pleegzorg de actie
‘doneer je schoolhek’ een grote rol. De bedoeling is dat

Rapport pleegouder worden
Er is een rapport uitgekomen met de beweeg
reden om pleegouder te worden of om hier
vanaf te zien. Interessant om eens door te
nemen. Het kan helpend zijn in je gesprek met
ouders en pleegouders. Via deze link kom je
bij de samenvatting van het rapport.

samen-

vatting

Ben je benieuwd naar het gehele rapport?
Kijk dan hier.
Het rapport

Thema trauma en hechting
Tijdens de bijeenkomst over pleegzorg op 30 mei jl is het thema trauma en hechting besproken.
Kompaan en de Bocht verzorgde tijdens deze bijeenkomst een mooie presentatie over dit onderwerp.
Op 29 juni is dit onderwerp ook uitgebreid besproken tijdens de ontbijtsessie (aan-tafel) van Fontys
Hogeschool Pedagogiek met de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten, wil je hierover meer lezen,
klik dan op deze link.

Aan Tafel
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Nieuwe werving pleegouders via Facebook
Kompaan en de Bocht lanceert in de week van de pleegzorg een nieuwe vorm van werven van pleegouders in
Midden-Brabant: ‘Jolanda en Vivian zoeken een pleeggezin’. Wanneer in het directe netwerk rondom een kind
geen opvang mogelijk is, gaan Jolanda en Vivian aan de slag met deze gerichte werving op facebook om een
goede plek te vinden. Hiertoe zetten we Facebook in als wervingsmiddel. Er wordt een anoniem kindprofiel
op Facebook geplaatst.

Middels het plaatsen van dit anonieme profiel wil
Kompaan en de Bocht mensen over pleegzorg na laten
denken en specifiek na laten denken of ze iets voor dit
pleegkind willen betekenen. Hierdoor borgen we de
privacy van het kind en zijn ouders, maar benutten we
tegelijkertijd de kracht van sociale media om pleegzorg
meer bekend te maken en nieuwe potentiele gezinnen
voor pleegkinderen te vinden.
Mensen kunnen het bericht delen om zo het profiel
onder veel mensen kenbaar te maken waardoor de
kans op een passend gezin vergroot wordt en/of
mensen zelf reageren op het kind waarvoor zij zelf
denken iets te kunnen betekenen.
In dat laatste geval nemen ze contact met
Jolanda of Vivian op per mail, telefonisch
of via een privé bericht op facebook.
Hierdoor kan op laagdrempelige wijze
contact ontstaan en kunnen Jolanda en
Vivian per situatie samen met de
geïnteresseerde mensen kijken welke
mogelijkheden en wensen er zijn.
De privacy van kind en ouders staan centraal.
Het kindprofiel bevat een geanonimiseerde foto
(van een reclamebureau) van een kind in dezelfde
leeftijd als het kind waar we een gezin voor zoeken.
De tekst is summier en vrij algemeen bijvoorbeeld
over hobby’s van het kind.
Op reacties zal niet inhoudelijk over het kind
gecommuniceerd worden maar zal verwezen worden
naar een persoonlijk bericht via facebook, mail of
belcontact.

Een vervolgstap zal een huisbezoek zijn waar
Jolanda of Vivian nader kennis komen maken.
Jolanda en Vivian beheren de facebookpagina en
reageren op de reacties.
Dit project is geïnspireerd op andere succesvolle
projecten van andere pleegzorgaanbieders in het land
en is een van de nieuwe projecten waarmee Pleegzorg
Kompaan & de Bocht een (tijdelijke) vervangende gezinsen opvoedsituatie voor een kind wil vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op
7 november kennis te maken met Jolanda en
Vivian, tijdens de meet&greet. Zie de
bijlage voor de uitnodiging (bijlage 1).

Klik hier voor
bijlage 1
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Wist je dat…
De William Schrikker Stichting een gevarieerd aanbod biedt voor
ondersteunende activiteiten aan pleeg- en adoptieouders. Lees hieronder meer:
Preventieve Interventie voor Pleeg- en Adoptieouders (PIPA
De plaatsing van een pleeg- of adoptiekind is het startpunt van een beginnende relatie
tussen de pleeg- of adoptieouders en het kind. Zeker bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid is
het essentieel dat dit een veilige relatie is, dit om het risico op afbreuk van een plaatsing te minimaliseren.
Om pleegouders te ondersteunen in het opbouwen van deze veilige relatie heeft William Schrikker Pleegzorg (WSP)
in samenwerking met andere zorgaanbieders, de training ‘Preventieve Interventie voor Pleeg- en Adoptieouders’
(PIPA) ontwikkeld.
Lees meer >>
Perspectiefonderzoek bij Pleegzorg
Voor elk kind zoekt de William Schrikker Pleegzorg de beste woonomgeving. Voor een succesvolle plaatsing in een
pleeggezin is de samenwerking tussen ouders en pleegouders zeer bepalend. Daarom besteden zij veel tijd en
aandacht aan een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders. Dit doen zij onder andere door het uitvoeren
van een perspectiefonderzoek.
Lees meer >>
Video-interactiebegeleiding
Meestal verloopt de ontwikkeling van een kind goed, maar dit geldt vaak niet voor een kind dat een slechte start
heeft gehad. Veel pleegkinderen hebben een ingewikkelde, vaak traumatische voorgeschiedenis die van invloed
kan zijn op het gedrag van het pleegkind. Daardoor kunnen er problemen ontstaan in de interactie met als gevolg
gedragsproblemen en opvoedingsstress bij de pleegouders. Dit beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen en vaak
ook het functioneren op school negatief, wat het risico op een afgebroken plaatsing vergroot. Om dit te voorkomen
zet William Schrikker Pleegzorg in verschillende vormen video-interactiebegeleiding in.
Lees meer >>

Pleegzorg 18+
Op het moment dat een jongere 18 jaar wordt en dus
meerderjarig is, stopt in principe de pleegzorg. Voor de
meeste pleegkinderen is dat geen probleem: zij
beginnen op hun achttiende aan een zelfstandig leven.
Soms is een pleegkind nog gebaad bij een tijdelijke
verlening van pleegzorg om zich nog verder te
ontwikkelen. Dit noemen we verlengde jeugdzorg.

Een deel van de pleegkinderen kan ook als 18jarige nog
niet zelfstandig wonen. Zij hebben de veiligheid en de
bescherming van het pleeggezin nog hard nodig. Het is in
sommige situaties mogelijk om pleegzorg 18+
aan te bieden. Zie voor meer informatie de
folder in de bijlage. (bijlage 2).
Klik hier voor
bijlage 2
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Boekentips
Wil je een gezin meer laten lezen over pleegzorg, of ben je zelf leergierig en wil je meer achtergrond informatie.
Kijk eens naar de onderstaande leestips:
Kinderen:
• “je hoeft niet te kiezen”
• “Hier woon ik”
• De WAT krant.

Volwassenen:
• Mobiel, tijdschrift Pleegzorg
• Zorgen voor getraumatiseerde kinderen
• Slapende honden wakker maken

Bijlage 1

Jolanda en Vivian zoeken een pleeggezin!

Kompaan en de Bocht pleegzorg gaat starten met
(geanonimiseerde) kindgerichte werving via Facebook
Waarom?
Minder (pleeg)kinderen op de wachtlijst
Het sneller vinden van een passend gezin
Een goede, passende en snelle voorbereiding voor een specifiek kind aanbieden
Minder kinderen die wonen of verblijven in (behandel) groepen maar meer kinderen die in een
gezinsvorm kunnen opgroeien
De bekendheid en betrokkenheid van mensen bij Pleegzorg vergroten
Ervaring in het land leert dat deze methode integriteit en privacy kan waarborgen en heel effectief
pleeggezinnen kan opleveren.
Voor elk kind een veilig thuis:
Ieder kind heeft het nodig om in een warm en veilig thuis op te groeien. Soms is dat bij de eigen
ouders (tijdelijk) niet mogelijk.
Pleegzorg Kompaan en De Bocht zoekt dan pleegouders waar een kind tot rust kan komen en zich
kan ontwikkelen. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig. Zie ook
https://www.pleegzorg.nl/nieuws/aantal-nieuwe-pleegouders-neemt-af/
https://www.pleegzorg.nl/nieuws/aantal-nieuwe-pleegouders-neemt-af/
Kompaan en De Bocht staat voor veiligheid en ontwikkeling van jeugd en volwassenen. Een van de
activiteiten is pleegzorg. Kompaan en De Bocht werft en begeleidt pleeggezinnen in Midden-Brabant.
In Midden-Brabant wonen ruim 700 kinderen in een pleeggezin.

Pleegzorg Kompaan en de Bocht lanceert in de week van de pleegzorg een nieuwe vorm van werven
van pleegouders in Midden-Brabant: ‘Jolanda en Vivian zoeken een pleeggezin’.
Wanneer in het directe netwerk rondom een kind geen opvang mogelijk is, gaan Jolanda en Vivian
aan de slag met deze gerichte werving op facebook om een goede plek te vinden. Hiertoe zetten we
Facebook in als wervingsmiddel. Via facebook kunnen veel informele kanalen betrokken worden bij
het zoeken van een passend gezin voor het kind, zoals sportclubs, verenigingen, scholen, etc.
Jolanda en Vivian zorgen ervoor dat mensen die geïnteresseerd zijn om een kind in hun huis op te
nemen een uitgebreide voorbereiding op maat krijgen.
Hoe gaan we dit doen?
De facebookpagina gaat een onderdeel van de manier van werken worden van Kompaan en de
Bocht. Middels het plaatsen van dit anonieme profiel wil Kompaan en de Bocht mensen over
pleegzorg na laten denken of ze iets voor dit pleegkind willen betekenen. Hierdoor borgen ze de
privacy van het kind en zijn ouders, maar benutten ze tegelijkertijd de kracht van sociale media om
pleegzorg meer bekend te maken en nieuwe potentiele gezinnen voor pleegkinderen te vinden.
Mensen kunnen het bericht delen om zo het profiel onder veel mensen kenbaar te maken waardoor
de kans op een passend gezin vergroot wordt en/of mensen zelf reageren op het kind waarvoor zij
zelf denken iets te kunnen betekenen.
In dat laatste geval nemen ze contact met Jolanda of Vivian op per mail, telefonisch of via een privé
bericht op facebook. Hierdoor kan op laagdrempelige wijze contact ontstaan en kunnen Jolanda en
Vivian per situatie samen met de geïnteresseerde mensen kijken welke mogelijkheden en wensen er
zijn.
Privacy:
De privacy van kind en ouders staan centraal.
Het kindprofiel bevat een geanonimiseerde foto (van een reclamebureau) van een kind in dezelfde
leeftijd als het kind waar we een gezin voor zoeken. De tekst is summier en vrij algemeen
bijvoorbeeld over hobby’s van het kind.
Op reacties zal niet inhoudelijk over het kind gecommuniceerd worden maar zal verwezen worden
naar een persoonlijk bericht via facebook, mail of belcontact. Een vervolgstap zal een huisbezoek zijn
waar Jolanda of Vivian nader kennis komen maken.
Jolanda en Vivian beheren de facebookpagina en reageren op de reacties.
Dit project is geïnspireerd op andere succesvolle projecten van andere pleegzorgaanbieders in het
land.

18+ Pleegzorg
bij William Schrikker
Pleegzorg

Bijlage 2

Ieder kind dat 18 jaar wordt, is voor de wet volwassen. In ons werk zien en ervaren we elke
dag dat bij onze pleegkinderen gedrag en kennis niet overeenkomt met de kalenderleeftijd.
De pleegkinderen voor wie werken zijn vaak jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
gecombineerd met een ingewikkelde achtergrond en bijkomende problematiek.
Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Niet alleen vóór, maar ook na hun 18e verjaardag.
18 jaar oud en dan?
Wanneer een jeugdige 18 jaar wordt, en dus vanaf
dat moment meerderjarig is, stopt in principe de
plaatsing in het pleeggezin en de begeleiding voor
de pleegouders vanuit de pleegzorginstelling. Ook
vervalt de maatregel en is er derhalve geen jeugdzorgwerker/ gezinsvoogd meer die de jeugdige begeleidt. Jeugdigen met een LVB en een belast verleden
zijn dan echter vaak nog onvoldoende in staat om
de stap naar een vorm van (begeleid) zelfstandig
wonen te maken. Hun kwetsbaarheid maakt dat zij
de bescherming en veiligheid die het wonen in een
pleeggezin biedt ook na hun achttiende verjaardag
nodig hebben.
Daarnaast komt er na de meerderjarigheid heel veel
op jeugdige en pleegouders af wat betreft aanvragen,
verzekeringen, en specifieke regelzaken met betrekking tot de beperking.
Waarom is 18+ pleegzorg noodzakelijk?
Dat de jeugdigen voor wie wij werken extra kwetsbaar zijn, heeft meerdere redenen:
• Bij jeugdigen met een LVB komt de kalenderleeftijd niet overeen met hun cognitieve ontwikkelingsleeftijd. Deze jongeren functioneren op
cognitief gebied vaak op het niveau van een zestot twaalfjarige.

• Jeugdigen die in een pleeggezin wonen hebben
over het algemeen een belast verleden. Zij hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt zoals
verwaarlozing, mishandeling, misbruik, huiselijk
geweld en uithuisplaatsing(en). Hierdoor hebben
zij vaak een forse beperking in hun sociaalemotionele ontwikkeling, soms functioneren deze
jeugdigen sociaal emotioneel zelfs op kleuter- of
peuterniveau.
• De jeugdigen hebben vaak bijkomende
problematiek zoals gedragsproblemen, psychische
en/of psychiatrische problematiek.
• Uit huis geplaatste jeugdigen met een LVB kunnen
vaak niet rekenen op (voldoende) ondersteuning
van hun ouders of een sociaal netwerk.
Voortzetting van de pleegzorgplaatsing kan voor
deze jeugdigen noodzakelijk zijn om veilig voorbereid te worden op de volgende levensfase. We
werken samen eraan om te voorkomen, dat zij (nog)
zwaardere persoonlijkheidsproblematiek ontwikkelen en enkele jaren later alsnog een beroep doen op
zwaardere en duurdere vormen van hulpverlening.
Daarnaast is de ervaring, dat deze jongeren, zonder
de juiste begeleiding, eerder overlast veroorzaken of
strafbare feiten plegen.

Waarom bij William Schrikker Pleegzorg?
Jeugdigen met een LVB en belast verleden hebben
een complexe opvoedingsvraag. Het opvangen van
deze kwetsbare jeugdigen doet een groot beroep op
opvoedingsvaardigheden, geduld, begrip, inlevingsvermogen en flexibiliteit van pleegouders. Het is
belangrijk dat pleegouders ondersteuning en begeleiding krijgen zodat zij in staat blijven hun pleegkind
de zorg, stabiliteit, veiligheid, structuur, continuïteit
en bescherming te kunnen blijven bieden die het
pleegkind nog zo hard nodig heeft.
Bij William Schrikker Pleegzorg (WSP) werken
gespecialiseerde pleegzorgwerkers die in staat zijn
om deze kennis te delen met pleegouders en hen
handvatten te bieden om de jeugdige in zijn ontwikkeling zo optimaal mogelijk te steunen, te stimuleren
en bescherming te bieden waar nodig. De pleegzorgbegeleiding kenmerkt zich door veel aandacht
te besteden aan het verhoogde risico dat deze kwetsbare jeugdigen lopen op het gebied van veiligheid.
De begeleiding van 18+ jeugdigen en hun
pleegouders kan plaatsvinden in twee modules
qua intensiteit:
I. Reguliere module, begeleidingsintensiteit is
gelijk aan 0-18. De pleegzorgwerker richt de
begeleiding met name op de pleegouders,
die zelf in staat zijn hun pleegkind te begeleiden
bij de veranderde levensdomeinen netwerk,
wonen, werk, scholing of dagbesteding.

II. Intensieve module, de begeleidingsintensiteit is
hoger in verband met de specifieke problematiek
van de jeugdige en/of de draagkracht van de
pleegouders (bijv. oudere pleegouders of lager
opleidingsniveau).
De pleegzorgwerker stemt de bezoekfrequentie
af op de hulpvragen in het pleeggezin en begeleidt
ook daadwerkelijk de jeugdige bij noodzakelijke
acties ten aanzien van de levensdomeinen netwerk,
wonen, werk, dagbesteding of scholing.
De intensieve module kan worden aangeboden
gedurende het eerste half jaar na het bereiken van
de 18 jarige leeftijd. Vervolgens kan de begeleiding
worden voortgezet in een reguliere module.
In beide modules wordt extra aandacht besteed aan
het uitbreiden van zelfredzaamheid, het uitbreiden
en versterken van een eigen netwerk en het ondersteunen bij het voortzetten/ starten van een opleiding
of hebben van een dagbesteding.

Over ons
William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk
werkende organisatie die regionaal werkt. WSP biedt
pleegzorg specifiek voor kinderen met een (licht)
verstandelijke beperking en/of een ernstige, soms
terminale chronische ziekte. Ook zij hebben recht
op een passend pleeggezin als ze om wat voor reden
dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Kijk voor
meer informatie op www.williamschrikkerpleegzorg.nl
of neem contact op met het Servicepunt Pleegzorg via
088 5260 000. Heeft u vragen, wij horen het graag!

