vooruitkomen

Pleegzorg

OUDERS & OPVOEDERS
Als er problemen zijn in een gezin, kijkt Rubicon jeugdzorg altijd eerst of we deze samen met u thuis
kunnen oplossen. Zijn de problemen echter zo groot dat uw kind even niet thuis kan wonen, dan zoeken
we naar een andere oplossing. Pleegzorg is de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij
de natuurlijke gezinssituatie blijft.
Pleegzorg betekent dat uw kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of af en
toe een weekend of alleen tijdens vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor uw kind. Pleegzorg is
voor jeugdigen tot 21 jaar, tenzij de jeugdigen vanaf hun 18e jaar aangeven geen gebruik meer te willen
maken van pleegzorg.
De beste oplossing
Samen met een verwijzer bekijken we of pleegzorg de beste oplossing is. Deze verwijzer begeleidt en
ondersteunt u tijdens het gehele traject. Als pleegzorg inderdaad de beste oplossing is, dan meldt de
verwijzer uw kind bij Rubicon aan voor pleegzorg. We beginnen altijd met een voortraject waarbij we met
u kijken wat en hoe het plan voor de toekomst voor uw kind eruit gaat zien.
Plaats in een bekend gezin
Rubicon wil dat uw kind terechtkomt in een zo vertrouwd mogelijke omgeving. We proberen daarom
allereerst of we een plek kunnen vinden bij iemand in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie of
bekenden. Dit noemen we netwerkpleegzorg. Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar pleegouders
die zich bij ons hebben aangemeld. Dit noemen we bestandspleegzorg.

Verschillende vormen van pleegzorg
Soms is een korte periode voor u en uw kind genoeg om de problemen in uw gezin aan te pakken en
ervoor te zorgen dat u de opvoeding van uw kind weer aankunt. Soms is het beter als de pleegzorg
wat langer duurt. Ook kan het helpen als uw kind regelmatig een weekend of een vakantieperiode
naar een pleeggezin gaat. Samen met u wordt bepaald welke vorm van pleegzorg het meest geschikt
is voor u en uw kind.
De volgende stap
Rubicon gaat dan op zoek naar een geschikt pleeggezin. Is er geen acute crisissituatie, dan kunnen u
en uw kind vooraf kennis maken met het pleeggezin. Als de kennismaking positief verloopt, dan
maken we afspraken over het contact met uw kind, het doel van de hulp, de begeleiding en de
evaluatie. We volgen samen de ontwikkeling van uw kind en leggen dit vast in verslaglegging.

Zorg voor uw kind
U, uw kind en het pleeggezin worden begeleid door een pleegzorgwerker van Rubicon. Deze
pleegzorgwerker onderhoudt ook het contact met de verwijzer. De pleegouders dragen tijdens het
verblijf de grootste zorg voor uw kind. Dit gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg en samen met
u. We streven er naar dat uw kind weer bij u thuis komt wonen. Als dat niet mogelijk is, zoeken we
samen met u en uw kind naar een passende oplossing.
Meer informatie / contact
Heeft u na het lezen van deze folder algemene vragen over bijvoorbeeld uw rechten en plichten of de
plaatsing van uw kind? Lees dan verder op www.pleegzorg.nl/voor-ouders .
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over pleegzorg van Rubicon, neem dan gerust even contact
met ons op:
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
6085 ZG Horn
T: (0475) 588 400
E: info@rubicon-jeugdzorg.nl
I: www.rubicon-jeugdzorg.nl

