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Voorwoord
Rubicon timmert druk aan de weg. De organisatieverandering is een feit. We werken met
zelfsturende regioteams met verschillende locaties door Noord- en Midden-Limburg. De
pleegzorg begeleiders volgen trainingen om pleegzorgplaatsingen nog meer kans van slagen
te bieden en we laten aan de buitenwereld veel meer zien waar we mee bezig zijn. In deze
editie leest u het laatste Rubicon nieuws, een artikel over de Pleegouder-Pleegkind
Interventie, en nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Nieuws - 2

Hoe houden we contact?
We communiceren op steeds meer manieren met u. Uiteraard persoonlijk, maar ook via
allerlei andere middelen. Dat maakt dat er minder berichten overblijven voor de reguliere
Pleegzorg nieuwsbrief, maar geen zorgen deze blijft vooralsnog bestaan. Toch vinden we
het belangrijk om ook op andere manieren contact met u te houden. Onderstaand een
overzicht van de communicatiemiddelen die we veel gebruiken. Uiteraard hoeft u niet alles te
volgen, maar kies wat u zelf prettig vindt.
Extranet
Wilt u optimaal geïnformeerd blijven, dan kunt u het beste regelmatig inloggen op het
Extranet. Daar worden (belangrijke) nieuwsberichten als eerste geplaatst.
Zo kunt u het Extranet bekijken:
1. Open de Internet browser
2. Ga naar www.rubicon-jeugdzorg.nl
3. Klik in het linker menu op Pleegouders
4. Klik in het linker menu op Extranet
5. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders
6. Geef uw wachtwoord in: rubicon11
Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig.

E-mail
Aanbiedingen en uitnodigingen sturen we meestal via de mail. Heeft u een mailadres, maar
heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij ons? Laat het weten! Stuur een mailtje naar
a.banziger@rubicon-jeugdzorg.nl, met in de onderwerpregel: ‘Aanmelding digitale
communicatie’. Dan voegen wij uw mailadres toe aan ons bestand.
Servicedesk Pleegzorg Limburg
Voor pleegzorg vragen en informatie kunt u terecht bij de Servicedesk Pleegzorg. Op de
website www.pleegzorglimburg.nl vindt u de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet bij
staat, kunt u bellen of mailen naar een servicedeskmedewerker.
Rubicon In(ter)Actie nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een digitale Rubicon nieuwsbrief met nieuws over onze organisatie
en ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. U kunt zich hierop inschrijven via:
http://eepurl.com/uG9Bz
Social media
In deze tijd waarin meer dan 90% van de jongeren en de meeste
volwassenen werken met social media, is ook Rubicon actief met
diverse accounts, te weten:
www.twitter.com/Rubicon_jeugd
www.facebook.com/Rubiconjeugdzorg
www.linkedin.com/company/rubicon-jeugdzorg
www.youtube.com/rubiconjeugdzorg
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Pleegzorgkamp
Het is alweer even geleden, maar we wilden u deze mooie reacties niet onthouden! Het
thema van dit jaar was: Cowboys/ Cowgirls & Indianen.
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En waar zou deze foto nu genomen zijn?
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Omdat kleintjes groot worden...
Uit onderzoek blijkt dat binnen pleegzorg veel plaatsingen voortijdig worden afgebroken.
Helaas zien we dit ook terug in onze eigen dagelijkse pleegzorgorganisatie. Veelal spelen
gedragsproblemen een cruciale rol en zijn daarbij zowel de oorzaak als het gevolg van
afgebroken plaatsingen. Gedragsproblemen hebben negatieve invloed op de interactie
tussen kind en pleegouders. Bovendien worden gedragsproblemen in de regel groter,
naarmate het kind groter wordt.
Gedragsproblemen verminderen
Om een pleegzorgplaatsing meer kans van slagen te geven, hebben we ervoor gekozen om
de interventie VIPP-SD te implementeren. VIPP-SD staat voor Video Feedback Intervention
to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline. Van deze interventie is de effectiviteit
wetenschappelijk aangetoond. De interventie is bedoeld voor jonge kinderen van 1 tot en
met 5 jaar. VIPP-SD is gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van de
disciplineringstrategieën van opvoeders. Het einddoel is het bevorderen van positieve
interacties tussen opvoeder en kind en daarmee het verminderen of voorkomen van
gedragsproblemen. Het VIPP-SD programma wordt uitgevoerd bij pleeggezinnen thuis en
omvat zes bezoeken van ongeveer anderhalf uur. Tijdens de bezoeken worden eerst videoopnames gemaakt van opvoeder en kind en daarna worden de opnames met de opvoeder
bekeken en besproken.
Interventies
De interventie bestaat uit drie fasen van steeds twee sessies, waarbij de 1ste fase gericht is
op het perspectief van het kind, waarin er samen met de opvoeder geoefend wordt in het
observeren van het gedrag van het kind en in de inleving in het kind. Ook worden in deze
fase strategieën besproken die kunnen helpen om het kind een alternatief te geven voor
ongehoorzaam gedrag en worden opvoeders aangemoedigd om het kind meer positieve
beloningen zoals complimentjes te geven. In de tweede fase wordt actief gewerkt aan het
opvoedgedrag door te laten zien wanneer positief opvoedgedrag effectief is. Ook wordt
besproken hoe dit opvoedgedrag in andere situaties kan worden toegepast en worden tips
aangereikt over omgaan met driftig gedrag. De derde fase bestaat uit twee herhalingssessies
waarin alle thema's nog eens aan de orde komen.
De pleegzorgmedewerkers die bij VIPP-SD zijn betrokken, zijn erg positief. En omdat deze
interventie ook voor cliënten uit andere hulpvormen helpend kan zijn, nemen ook
gedragswetenschappers uit de ambulante teams en van de behandelgroep jongere jeugd
deel aan de training die hen voorbereidt op het werken met VIPP-SD.
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Actie Pepernoot afgelast
Al vele jaren organiseert het Nationaal Fonds Kinderhulp rond Sinterklaastijd de ‘Actie
Pepernoot’. Een actie waarbij ze kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg een
cadeaubon geven om ze zo een ‘heerlijk avondje’ te bezorgen. Vorig jaar zijn de regels om
aanspraak te kunnen maken op een cadeaubon al flink aangescherpt. We hebben er toen
achter de schermen hard aan gewerkt om het toch mogelijk te maken. Dit jaar heeft
hoofdsponsor V&D zich helaas teruggetrokken en kunnen we geen gebruik meer maken van
de cadeaubonnen. We betreuren dit uiteraard ten zeerste. Hopelijk wordt er voor volgend
jaar een nieuwe oplossing gevonden.

Het omgangshuis
Sinds september is een pand op ons terrein aan de Bergerweg in Horn omgetoverd tot
'omgangshuis'. Dit in het kader van onze deelname aan het Limburgse project BOR
(Begeleide OmgangsRegeling, met beschikking van de rechter) In het omgangshuis bieden
we begeleiding in de omgang tussen ouders en kinderen in een (vecht)scheiding. Het doel is
dat kinderen onbelemmerd contact kunnen hebben met de ouders in een huiselijke
omgeving. Een goede begeleiding en omgangsregeling zijn onontbeerlijk. In Limburg zijn
ieder jaar ongeveer 4.600 kinderen betrokken bij een
(vecht)scheiding. Zo’n 10% hiervan loopt trauma’s op als gevolg
van de scheiding. Begeleide omgang kan voor deze kinderen en
hun ouders een oplossing zijn.
Het omgangshuis wordt ook door pleegzorg gebruikt voor
bezoeken tussen pleegkinderen en ouders. Een pleegzorgwerker
vertelt: "Het is een hele verademing om gebruik te kunnen maken
van een gezellige ruimte met speelhoek. Vandaag ben ik er
geweest met een jarige moeder en haar kind. Het was heerlijk.
Iedereen was zeer enthousiast en veel meer ontspannen dan
gewoonlijk. Ik heb geen enkel zeurgeluidje van het kind gehoord.
Het omgangshuis is heel prettig om individueel met elkaar om te
kunnen gaan zonder dat de bezoekers zich bekeken voelen."
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Pleegouder-Pleegkind-Interventie
Ruim een jaar geleden is Rubicon begonnen met Pleegouder-Pleegkind-Interventie.
Een vorm van hulp voor pleegouders die een kind van 0-4 jaar oud opvangen. Doel is
de relatie tussen pleegouders en pleegkinderen optimale kansen te bieden. Samen
met pleegouders kijken we naar de werking in de praktijk.
PPI helpt pleegouders en pleegkinderen elkaar beter te begrijpen en aan te voelen. Het helpt
bovendien de onderlinge band te bevorderen en de gevoelens van veiligheid bij het kind te
vergroten.
Video-opnames
PPI bestaat uit 6 sessies in de thuisomgeving. Gedurende het traject worden er drie keer
video-opnames gemaakt. Het voordeel van het gebruik van video-opnames, kort nadat een
kind in een pleeggezin is geplaatst, is dat de pleegouders kunnen “zien” wat er tussen hen
en het pleegkind gebeurt en in de beginfase van de plaatsing al beter op het kind kunnen
afstemmen. Kinderen en pleegouders voelen zich sneller en beter begrepen.

Pleeggezin Daamen
Koen en Sandra hebben een zoon Roy (6jr). Ruim een jaar geleden kwam daar pleegkind
Karin (3jr) bij. Naar verwachting zal Karin in het gezin kunnen opgroeien. Zij waren een van
de eerste pleeggezinnen waarbij PPI werd ingezet. Hun ervaring:
"We begonnen PPI met een video-opname. Naar aanleiding van de film werd er
geëvalueerd. Het was best confronterend, maar ook heel leerzaam. In een persoonlijk
gesprek zie je niet altijd wat je pleegkind doet of welke gezichtsuitdrukking het heeft. Soms
ben je wat afgeleid of kijk je even weg. Met de video-opname zie je het wel en leer je hoe je
dingen anders kunt doen. Dankzij de video-opname begrepen we onze pleegzorg begeleider
ook beter omdat we precies zagen wat hij bedoelde. Het heeft veel invloed gehad op onze
relatie met Karin. Omdat Karin een grote woordenschat heeft, hebben wij haar in de eerste
instantie te hoog ingeschat. Tijdens de PPI zijn wij erachter gekomen dat ze wel een grote
woordenschat heeft maar de woorden niet begrijpt of in een verkeerde context gebruikt.
Daardoor ontstonden veel communicatieproblemen. Wij hebben toen de lat lager gelegd.
Ook keken we naar ons eigen gedrag en hebben geleerd om kortere, duidelijke zinnen te
gebruiken en haar maar 1 vraag tegelijk te stellen. We zijn blij dat we hebben meegedaan
aan PPI. Het gaat nu goed. Wij leven met de dag en elke dag is anders. We hopen dat Karin
zolang mogelijk bij ons mag blijven."
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Pleeggezin Evers
Ook bij Eddy en Dana werd PPI gebruikt ter bevordering van de onderlinge relatie. Ze
hebben 3 pleegkinderen. Sanne (13jr) en Vera (7jr) komen in de weekenden. Puck (3 jr)
woont langdurig in het pleeggezin. Toen Puck twee dagen oud was, werd ze in het gezin
geplaatst. Na een paar weken werd er al begonnen met PPI. Hun ervaring:
"Een baby kan zichzelf - logischerwijs - nog niet uiten. Maar we probeerden de kleine
tekenen die ze gaf zo goed mogelijk te lezen en erop te reageren. Denk bijvoorbeeld aan de
tekenen van honger, aandacht en contact zoeken, maar ook kleine stresssignalen. De videoopnamen waren een handig instrument om gedrag duidelijker te zien en te analyseren. We
merkten dat we stress sneller konden herkennen, en we zagen eerder of het ernstig was of
een normale vorm (op deze leeftijd) van aandacht vragen. Dankzij de opnamen kon ik vooral
ook mijn eigen angsten en valkuilen onder ogen zien. Je leert als pleegouder je eigen
gevoelens onderkennen. Ook ik ben af en toe kwaad of verdrietig. Dat hoort erbij. Wij denken
dat met PPI mensen sneller en meer accuraat kunnen reageren op het gedrag van een kind.
Inmiddels is gebleken dat de PPI ook breed ingezet kan worden bij oudere kinderen en bij
terugplaatsing van een kind naar ouders. Ik denk ook dat het helpend is als er sneller op
stresssignalen kan worden ingespeeld. Daardoor kunnen veel zorgen en angsten al in het
begin bij een kind worden weggenomen."
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Studiemiddag ‘Kleurrijke Pleegzorg'
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) organiseert in samenwerking met
pleegzorgmedewerkers van Rubicon en XONAR een studiemiddag over ‘Kleurrijke
Pleegzorg'. U bent van harte welkom op donderdag 12 december van 12.30 - 16.30 uur in
Foroxity Filmarena Roermond, Kazerneplein 4 in Roermond (Designer Outlet Center).
Kitlyn Tjin A Djie (bekend van het boek/programma ‘Beschermjassen’) geeft een lezing over
het onderwerp. Het tweede gedeelte van de middag nemen enkele ervaringsdeskundigen
zitting in een panel onder leiding van Kitlyn Tjin A Die.
Aan de deelname zijn
infosmkk1@gmail.com

geen

kosten

verbonden.

u

kunt

zich

aanmelden

via

Een klacht over Rubicon?
We doen ons uiterste best om goede jeugdzorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u
niet tevreden bent over uw pleegzorg begeleider, de ondersteuning die u krijgt of de manier
waarop u bejegend wordt. Komt u er met Rubicon niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon
van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (kortweg AKJ) er om u te helpen. U kunt te
allen tijde uw verhaal bij haar kwijt en als u dat wenst kan Lotte u bijstaan bij het verwoorden
van uw klacht richting Rubicon. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd geheel
kosteloos. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen!

Lotte den Heijer
vertrouwenspersoon AKJ Limburg
Wilhelminastraat 36
6131 KR Sittard
046-4008847
06-27085070
E-mail: l.denheijer@akj.nl
Website: www.akj.nl
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Recept: Taai-taai poppetjes
Wat heb je nodig?

300 g bloem

1 tl bakpoeder

4 el gestampte muisjes (pakje 230 g)

2 tl koek- en speculaaskruiden (bakje 20 g)

1 tl kaneel

175 ml vloeibare honing

1 ei, gesplitst

1 el citroenlimonadesiroop (fles 750 ml)

5 el poedersuiker bakpapier
Aan de slag:
1. Zeef de bloem en het bakpoeder boven een kom. Meng de muisjes, de kruiden en de
kaneel erdoor. Maak een kuiltje in het mengsel en schenk de honing en het eiwit erin.
Klop met de mixer op de laagste stand tot kruimelig deeg. Vorm een bal en leg in
vershoudfolie 30 min. in de koelkast.
2. Verwarm de oven voor op 160 °C. Maak 15 poppetjes van 1/2 cm dik van het deeg. Leg
op een met bakpapier beklede bakplaat, bestrijk met de eidooier en bak in 12 min. gaar.
Laat 30 min. afkoelen.
3. Meng de siroop en de suiker tot glazuur. Vouw een cornetje (spuitzak) van bakpapier,
vul met glazuur, knip het puntje af en versier de taaitaai. Laat 1 uur drogen.
Bron: Allerhande
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Wij zoeken een pleeggezin!
Don en Merel
Don is 12 jaar oud en zijn zusje Merel is 9 jaar oud. Op dit moment wonen zij bij hun opa
(vaderszijde). De kinderen hebben veel meegemaakt. Opa is 74 jaar oud en draagt de zorg
voor zijn kleinkinderen alleen. Oma is kort geleden overleden. Uit voorzorgmaatregel en om
opa te ontlasten, wordt een gezin gezocht waarmee de kinderen een band kunnen
opbouwen voor de toekomst. Misschien komt ooit de vraag om voltijd voor de kinderen te
gaan zorgen. Don kan heel enthousiast worden over zaken die hij interessant vindt. Over
Merel wordt verteld dat ze een echt meisje/meisje is.
Voor het volledige profiel kunt u op Extranet terecht.
Ook zijn we op zoek naar weekend- en vakantiegezinnen. Een aantal jongeren verblijven
voor langere tijd in een behandelgroep of gezinshuis. Het zou prettig zijn als er voor die
jongeren een extra opvangadres is. Daarom zoeken we gezinnen, echtparen of
alleenstaanden die een jongere willen opvangen tijdens een aantal weekenden per jaar en of
een vakantieperiode.
Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft kunt u dat kenbaar maken bij Miriam Ruis: m.ruis@rubicon-jeugdzorg.nl
en bespreek de optie met uw pleegzorgwerker.
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Adressen en telefoonnummers
Het Centraal Bureau
Bereikbaarheid werkdagen van 08.30 – 17.00 uur, tel: 0475-588400
Dit is het algemene nummer. U krijgt dan de receptie aan de telefoon. Zij kunnen u
doorverbinden met uw eigen pleegzorgwerker of de pleegzorgwerker die op dat moment
bureaudienst heeft. U kunt bij deze pleegzorgwerker terecht voor al uw vragen.
Meldpunt Acute Zorg
Buiten kantooruren kunt u bellen naar het Meldpunt Acute Zorg (MAZ). Tel: 077–3870088
Het MAZ is voor dringende opvoedvragen die niet kunnen wachten tot kantoortijden, het
melden van weggelopen pleegkinderen en overleg bij crisissituaties. Als u het MAZ belt,
krijgt u direct een medewerker van het MAZ aan de lijn.

Colofon
Redactie

Anouschka Bänziger

Met dank aan

Arno Derikx, Susan Julicher, Miriam Ruis, Rob
Verheyen, Annemarie van Kruijssen, Natalie
Sevriens

Kopij aanleveren

U kunt kopij voor deze nieuwsbrief pleegzorg
aanleveren via a.banziger@rubicon-jeugdzorg.nl.

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen i.s.m. XONAR.

