Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor (aspirant) pleegouders

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of
af en toe een weekend of een vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Rubicon
vraagt pleegouders om de jeugdige tijdelijk op te vangen in hun huis. Pleegzorg is voor jeugdigen tot
21 jaar, tenzij jeugdigen na hun 18e jaar aangeven geen gebruik meer te willen maken van
pleegzorg.
Laat een kind tot rust komen
Een pleegkind brengt een eigen verleden mee. De jeugdige voelt zich bijvoorbeeld schuldig,
verdrietig en boos omdat hij/zij niet meer bij de eigen ouders kan wonen. Andere jeugdigen zijn juist
opgelucht omdat er eindelijk iets verandert. Deze emoties kunnen het gedrag van een jeugdige flink
beïnvloeden. Als pleegouder helpt u de jeugdige om tot rust te komen en om alles wat er is gebeurd
een plek te geven. U wordt daarbij ondersteund door de professionele hulpverleners van Rubicon.
Liefst in een bekend gezin
Het is het beste voor een jeugdige als hij of zij terecht komt in een zo vertrouwd mogelijke
omgeving. We proberen daarom allereerst of we een plek kunnen vinden in een voor hem/haar
bekend gezin. Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar pleegouders die zich bij ons hebben
aangemeld.
Contact met eigen ouders
Natuurlijk begeleidt Rubicon u bij de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. Ook de ouders van
de jeugdige worden zo veel mogelijk bij de pleegzorg betrokken, zij blijven tenslotte de ouders. Want
het beste voor de jeugdige is, als hij of zij na een tijdje weer terug kan naar de eigen ouders.
Vormen van pleegzorg
Via een verwijzing van een gemeente, (huis)arts, Centrum Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg wordt
een jeugdige aangemeld voor pleegzorg. Rubicon kijkt dan samen met de jeugdige welke pleegzorg
nodig is.

Netwerkpleegzorg of bestandspleegzorg... wat is het verschil?
• Netwerkpleegzorg
We zoeken in eerste instantie naar opvang in de eigen familie of bij bekenden van de jeugdige.

• Bestandspleegzorg
Lukt dat niet, dan zoeken we naar een ander geschikt pleeggezin.

Kortdurend, weekend en vakanties, of langdurende pleegzorg
• Kortdurende pleegzorg
In een gezin kunnen de problemen zo hoog oplopen dat een jeugdige tijdelijk niet thuis kan wonen.
Rubicon jeugdzorg zoekt dan naar pleegouders die een pleegkind willen opvangen. De eigen ouders
helpen we in die periode om de problemen aan te pakken, zodat de jeugdige zo snel mogelijk terug
naar huis kan. Soms moet door middel van deze pleegzorgopvang duidelijk worden òf het kind wel
naar huis kan. Pleegzorg voor kortere tijd is voor maximaal een jaar. Als terugkeer naar huis niet kan,
kijken we of het pleegkind voor langere tijd bij u kan blijven of zoeken we naar een andere plek.

• Pleegzorg tijdens weekend en vakantie
Jeugdigen die bij Rubicon wonen en geen familie hebben waar ze regelmatig naar toe kunnen,
komen in aanmerking voor pleegzorg van Rubicon tijdens weekends en vakanties. Ook ouders die
een kind hebben dat veel aandacht of zorg vraagt, hebben soms een moment nodig om op adem te
komen. Om deze ouders af en toe te ontlasten, zoekt Rubicon voor weekenden en vakanties een fijn
pleeggezin voor de jeugdige. De ouders kunnen zo (langer) voor hun eigen kind blijven zorgen.

• Pleegzorg voor langere tijd
Soms kan een jeugdige lange tijd niet thuis wonen. Rubicon zoekt dan een pleeggezin dat langdurig,
langer dan een jaar, voor de jeugdige kan zorgen. Als pleegouder zorgt u voor rust, veiligheid en
vertrouwen. Daarnaast zorgt u bij langdurige pleegzorg ook voor de opvoeding van het pleegkind. Er
wordt niet langer toegewerkt naar herstel van de oorspronkelijke gezinssituatie. Wel blijven ouders
ook bij langdurige pleegzorg betrokken bij het kind.
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