Nieuwsbrief Pleegzorg
April 2014
Uitgave van Rubicon jeugdzorg

Voorwoord
De Limburgse pleegzorgdag komt eraan! We zijn druk met de organisatie om er weer een
spetterend feest van te maken. U komt hopelijk toch ook? Verder zijn er nieuwe
ontwikkelingen in de Pleegoudervoogdij, hebben we een ambassadeur voor de Limburgse
kleurrijke pleegzorg gevonden én mag Rubicon een workshop geven tijdens het landelijke
symposium pleegzorg. Een hele eer waar we trots op zijn. U leest er alles over in deze
nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
De redactie

PS. Rubicon jeugdzorg heeft een eigen Facebook-account.
Volg het laatste nieuws op: www.facebook.com/Rubiconjeugdzorg
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Nieuws - 2

Ambassadeur Limburgse kleurrijke pleegzorg
In Limburg vinden we het erg belangrijk om pleegzorg ook binnen de allochtone
gemeenschap bekendheid te geven. Wij noemen dit ‘kleurrijke pleegzorg’. In samenwerking
met organisaties zoals Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) proberen wij zoveel
mogelijk te vertellen over jeugdzorg, en pleegzorg in het bijzonder. Daarbij hebben wij nu uit
heel bijzondere hoek hulp gekregen. We hebben namelijk de Marokkaanse schrijver / tvmaker Salaheddine bereid gevonden om ambassadeur te worden voor de Limburgse
kleurrijke pleegzorg!
Over Salaheddine
Salaheddine Benchikhi (1980) werd geboren in Casablanca. Als baby kwam hij naar
Nederland en groeide hij op in de buurt van Rotterdam. Salaheddine ontpopte zich als een
creatief multi-talent. Zo schrijft hij columns en korte verhalen en is hij sportjournalist.
Daarnaast heeft hij de weg naar de televisie gevonden. Hij schrijft scenario’s en
presenteerde twee seizoenen het NPS-programma Ab & Sal. Ook produceert hij
programma’s speciaal voor de Marokkaanse gemeenschap. Daarnaast is Salaheddine
inmiddels ook te zien in het theater. Zijn debuutshow Salaheddine Live! was een groot
succes. Met name in de Nederlands - Marokkaanse gemeenschap is hij een bekende
persoonlijkheid.
Ambassadeurschap
Met zijn ambassadeurschap hoopt Salaheddine het onderwerp pleegzorg ook binnen de
allochtone gemeenschap zoveel mogelijk bekendheid te geven, en het uit de taboesfeer te
halen. Op zijn Youtube-kanaal plaatst Salaheddine met enige regelmaat filmpjes. Inmiddels
is ook zijn eerste filmpje over pleegzorg te bekijken en die heeft al voor heel wat roering
gezorgd! Bekijk het filmpje hier.

Pleegoudervoogdij
Op Extranet hebben we een nieuwe brochure geplaatst over Pleegoudervoogdij. Deze is
bedoeld voor u als pleegouder, indien u wilt weten wat de (juridische) gevolgen en
mogelijkheden zijn als u de voogdij over een pleegkind op u neemt. Als het perspectief voor
het pleegkind op terugkeer naar de eigen ouders niet meer aanwezig is, dient de vraag zich
aan of het kind permanent bij u in het gezin kan blijven. Als het antwoord daarop ja is, dan
ligt het voor de hand om na te denken over de vraag of u ook het gezag over uw pleegkind
zou willen dragen. Voordat u hierover kunt beslissen, wilt u natuurlijk weten wat de gevolgen
zouden zijn, als u het gezag over het kind aanvraagt. Deze brochure geeft antwoord op
veelvoorkomende vragen. Mocht u na het lezen van de brochure nog meer willen weten,
kunt u contact opnemen met de begeleider pleegzorg van Rubicon.
Brochure pleegoudervoogdij:
http://www.rubicon-jeugdzorg.nl/pleegouders/extranet
Gebruikersnaam: pleegouders
Wachtwoord in: rubicon11

Praktijkverhaal - 3

Bron: Trompetter Midden-Limburg

Agenda - 4

17 mei
Limburgse pleegzorgdag
Op zaterdag 17 mei van 10.30 tot 16.30 uur vindt de ’Limburgse pleegzorgdag’ plaats.
Bijgaand treft u de uitnodiging voor dit gratis uitstapje
voor alle pleegkinderen en hun pleeggezin.
Daarnaast zijn ook belangrijke mensen uit het
netwerk van het pleegkind van harte welkom. De
pleegzorgdag wordt gehouden in Avonturenpark
Valdeludo te Echt. Hier kunnen de kinderen nog écht
spelen, zoals dat vroeger ook gebeurde in de
bossen. Denk aan o.a. klimmen, klauteren, ravotten
en dammetjes bouwen in de speelrivier. Ook worden
er diverse leuke activiteiten georganiseerd zoals het
Pleegzorg LK voetbal en de roofvogelshow én we
mogen gebruikmaken van de lasergame-arena.
Schrijf dus snel in!

28 juli
Rubicon pleegzorgkamp
Ook dit jaar wordt er door Rubicon weer een pleegzorgkamp georganiseerd dankzij de hulp
van vrijwillige pleegouders, medewerkers en sponsors! Het pleegzorgkamp is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en wordt
georganiseerd in week 31:
maandag 28 juli t/m 1 augustus.
Kosten ongeveer €65
De locatie is nog een verrassing, maar het
belooft in ieder geval een gezellig samenzijn te
worden met veel aandacht voor sport en spel!
Hou het Extranet in de gaten voor het
inschrijfformulier!

Agenda - 5

19 juni
Symposium Pleegzorg
Het jaar 2015 nadert snel. Ook pleegzorg maakt zich op voor een nieuw wettelijk kader, de
vorming van een nieuw jeugdhulpdomein en de overdracht van de verantwoordelijkheid naar
de gemeenten. Het zesde Symposium Pleegzorg, dat op 19 juni 2014 in de Reehorst in Ede
plaatsvindt, staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie. Met het thema 'Waar
blijft het kind?' wordt duidelijk gemaakt dat in alle drukte niet uit het oog mag worden verloren
waar het nu eigenlijk om draait: Het Kind.
Rubicon geeft workshop
Rubicon en XONAR zullen gezamenlijk op dit symposium één van de
workshops te verzorgen over Pleegzorg Limburg. Een hele eer en een
mooie gelegenheid om onze naam en professionaliteit voor het
voetlicht te zetten. In de workshop die we gaan verzorgen wordt de
visie achter Pleegzorg Limburg uitgelegd. Hierdoor wordt ook duidelijk
op welke manier in onze werkwijze het kind daadwerkelijk centraal
wordt gesteld, en waarom dit leidt tot meer stabiliteit en continuïteit in
de situatie van het kind en zijn gezin. Belangrijke onderdelen zoals
sociale netwerkstrategieën, familienetwerkberaad, het plan voor de toekomst en een
actieteam rondom het kind worden in de workshop uitgelicht. Specifieke aandacht gaat ook
uit naar tienerpleegzorg. Ook een vrij recente ontwikkeling, ‘pleegzorg in het voortraject' komt
aan bod. Dit houdt in dat pleegzorg in een heel vroeg stadium bij de hulpverlening vanuit
Bureau Jeugdzorg betrokken wordt op het moment dat ambulante hulp ontoereikend lijkt.
Voor inschrijven en informatie is een speciale symposiumwebsite gemaakt, zie:
http://symposium.pleegzorg.nl/symposium2014/
Rubicon vergoedt de kosten voor uw entreebewijs en uw reis per trein of auto. U kunt
hiervoor een declaratieformulier invullen.

Oproepjes - 6

Vrijetijdspassen
Als het goed is, heeft u begin dit jaar een Vrijetijdspas ontvangen. Met deze Vrijetijdspas
krijgt u (maximaal 5 personen) korting op de entree van diverse dierenparken, vakantie- en
attractieparken, etc. Ook mooie stadswandelingen, diverse workshops door het hele land en
allerlei culturele uitstapjes ontbreken niet. Het assortiment is enorm en wordt nog verder
uitgebreid. Zie de website: www.vrijetijdspas.nl
Mocht u de Vrijetijdspas niet hebben ontvangen, kunt u (zo lang de voorraad strekt) er een
aanvragen via a.banziger@rubicon-jeugdzorg.nl

Maakt u gebruik van de Servicedesk Pleegzorg?
De Servicedesk Pleegzorg is een gezamenlijk initiatief van pleegzorgorganisaties in Limburg.
Hier kunt u terecht met al uw vragen over pleegzorg. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
vragen over vergoedingen, fiscale aspecten, als er reisplannen zijn, wat de wet zegt over
bepaalde zaken, enzovoort. Ook de Pleegzorgvergoeding 2014 vindt u bijvoorbeeld hier.
De Servicedesk bestaat uit drie onderdelen:
- de website www.pleegzorglimburg.nl met de veelgestelde vragen over pleegzorg en de
antwoorden daarop
- e-mail (www.pleegzorglimburg.nl/contact.htm). Hier kunt u een specifieke vraag te stellen.
- telefoonnummer 043 - 6045881 op de volgende tijdstippen: maandag tussen 18:00 en
21:00 uur, woensdag tussen 12:00 en 15:00 uur en vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur. Een
servicedesk medewerker staat u dan graag persoonlijk te woord.
De Servicedesk wordt bemand door medewerkers van Rubicon en XONAR. De
medewerkers zullen zich buigen over de moeilijke en situatiegebonden vragen en die zoveel
mogelijk persoonlijk beantwoorden. Op sommige vragen kunnen de medewerkers geen
antwoord geven omdat instanties zoals de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank
geen privacygevoelige gegevens vrijgeven aan de instellingen. De medewerkers van de
Servicedesk zullen in dergelijke gevallen u in contact brengen met de juiste deskundigen.

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 pleegzorgbegeleider, 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 José 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!
Uw huidige contactpersoon is:
AKJ Limburg – José Peters
Telefoon
: 046 – 4008847
Mail
: j.peters@akj.nl
Internet
: www.akj.nl

Tips - 7

Recept: Flapjack
Een flapjack is een soort koek, die gebakken wordt van
boter, suiker en havermout. Eventueel kan er nog honing of
muesli worden gebruikt. Het is een traditioneel gerecht dat
in Groot-Brittannië wordt gegeten bij de thee als de
kinderen uit school komen.
Wat heb je nodig?

boter

suiker

havermout

bakpoeder

bakvormpjes
Aan de slag:
Flapjacks worden gemaakt door boter in een pan te smelten, en daar de suiker in op te
lossen tot een siroop ontstaat. Hierin wordt havermout gemengd met een beetje bakpoeder
of zelfrijzend bakmeel. Het deeg dat zo ontstaat, wordt in een vorm gestort zodat een plak
van ongeveer een centimeter dik ontstaat. Dit wordt een kwartier in de oven gebakken en
vervolgens gesneden als het nog warm is. Zodra de flapjacks afgekoeld zijn, worden ze
hard, vergelijkbaar met een mueslireep.

Zoekertjes - 8

Wij zoeken een pleeggezin!
Loek
Voor Loek, een bijna 16-jarige jongen, zoeken wij een vakantiepleeggezin. Hij woont in het
interne gezinshuis van Rubicon en heeft een vakantiegezin nodig als het gezinshuis
vakantiedagen opneemt. Dit houdt in, dat er voor ongeveer 5 weken per jaar en af en toe
een weekend opvang nodig is. Loek is wat groter dan de gemiddelde 15 jarige. Ook zijn
gedragingen, woordkeuzes en interesses maken dat hij ouder lijkt. Loek is een sportieve
jongen (zit op rugby) met een dosis humor. Hij is eerlijk en oprecht. Hij is actief, graag met
iets bezig.
Nicole
Voor Nicole, een ruim 13-jarig pubermeisje, wordt een pleeggezin gezocht waarin ze èn
consequente grenzen krijgt aangereikt èn enige speelruimte krijgt om te leren omgaan met
meer zelfstandigheid. Nicole kan af en toe wat materialistisch en dwingend overkomen, maar
heeft zeker ook aardige en leuke kanten. Het liefst wil ze in een niet al te groot pleeggezin
(zonder jonge kinderen), met gezellige pleegouders waar ze haar mening kwijt kan en met
wie ze kan praten (en discussiëren). Huisdieren zouden leuk zijn, maar zijn geen must.
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 meer informatie per zoekertje kunt u op Extranet terecht.
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.

Colofon - 9

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

Miriam Ruis, Ronald Jeurissen, 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.
Blijf op de hoogte van de nieuwste zoekertjes en het laatste nieuws via het Extranet:
Extranet inloggegevens
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.

