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Voorwoord
We hebben een aantal prachtige weken met mooi zomerweer achter de rug. Hopelijk hebben
u en uw gezin er ook flink van kunnen profiteren en komen er nog veel meer zonnige dagen.
Veel collega's genieten van een paar weken vrij en ook veel pleeggezinnen gaan er even
tussenuit. We wensen jullie natuurlijk allemaal een heel fijne zomer. Maar ondertussen gaan
de bedrijven gewoon door. In deze editie leest u het laatste Rubicon nieuws, een artikel over
de nieuwe methodiek voor omgaan met probleemgedrag bij jongeren, een praktijkverhaal
over differentiatie- en fasetherapie bij hechtingsstoornissen en nog veel meer.
Veel leesplezier!
De redactie

PS. Rubicon jeugdzorg heeft een eigen LinkedIn-account. Zullen we linken?
Volg het laatste nieuws op: www.linkedin.com/company/rubicon-jeugdzorg
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De nieuwsberichten en oproepjes worden ook verspreid via het Extranet. Mis het niet en log
regelmatig in!
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Wet Verbetering Positie Pleegouders
Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat per 1 juli de wet op de
jeugdzorg is aangepast. Dat betekent dat er voor u als pleegouder
een aantal zaken veranderen. Recent heeft u hierover een folder
ontvangen waarin de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij zijn
gezet. Eén van de zaken die merkbaar voor u zal zijn, is de
Pleegouderverklaring. Uiterlijk eind september ontvangt u van ons de
Pleegouderverklaring ter ondertekening. Deze zal als bijlage bij uw
huidige pleegzorgcontract gevoegd worden. Voor vragen kunt u
terecht bij onze Pleegzorg Servicedesk: www.pleegzorglimburg.nl

Tevredenheidstoetsen
In september gaan we ook aan de slag met de tevredenheidstoetsen. U kunt van ons een
pleegouder-tevredenheidstoets (P-toets) verwachten. Dit is een vragenlijst waarmee wij door
middel van een aantal vragen graag uw oordeel/mening willen weten over verschillende
onderdelen van pleegzorg. Daarnaast kunt u voor pleegkinderen ouder dan 12 jaar ook een
cliënt-tevredenheidstoets (C-toets) verwachten. De tevredenheidstoetsen wordt anoniem
afgenomen. We willen u vragen uw pleegkind te stimuleren/ helpen deze in te vullen, zodat
we ook een goed beeld krijgen van hoe zij de hulpverlening ervaren. In november 2013
verwachten we de vragenlijsten verwerkt te hebben en gaan we een plan van aanpak maken
om met de resultaten aan de slag te gaan. Bij voldoende animo willen we de resultaten in
een pleegoudervergadering presenteren en samen met u bekijken welke acties ondernomen
kunnen worden op de verbeterfuncties.
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Verkiezingen Pleegouderraad
De datum voor de POR verkiezingen zijn bekend. Op 15 november 2013 zullen we
verkiezingen houden. Drie POR-leden stellen hun zetels beschikbaar, waarvan er twee
hebben aangegeven in ieder geval weer verkiesbaar te zijn. Graag willen we de POR
vernieuwen met deze zetels en zoeken daarom pleegouders die in overleg met de
clusterleider het beste uit pleegzorg willen halen. Alle pleegouders die op de datum van
bekendmaking van de verkiezingen een pleegzorgvergoeding ontvangen, kunnen zich
verkiesbaar stellen. Ook de wachtende (op pleegkind/ pleegvergoeding), maar door Rubicon
geaccepteerde pleegouders kunnen zich verkiesbaar stellen.
Dat kan uiterlijk tot 2 september 2013. Voor vragen of voor aanmelding kunt u terecht bij:
Margo van de Broek, voorzitter POR ,via wm.vandenbroek@gmail.com
Annemarie van Kruijssen, clusterleider Pleegzorg, via a.vankruijssen@rubicon-jeugdzorg.nl

Jaarbericht online
In 2012 zijn er grote ontwikkelingen geweest binnen de
organisatie. We hebben gewerkt aan veel innovatieve
projecten, er was veel aandacht voor kwaliteit en
deskundigheidsbevordering en er was tijd voor leuke events
voor onze cliënten. Lees het allemaal in ons online
jaarbericht 2012:
www.rubicon-jeugdzorg.nl/over-rubicon/rubiconnieuws/jaarbericht-2012-online
Aanmelden nieuwsbrief
Met enige regelmaat brengen we een algemene
nieuwsbrief uit: Rubicon In(ter)Actie. Er komen allerlei
interessante items, nieuws en ontwikkelingen aan bod die
te maken hebben met onze organisatie. Ook u kunt zich
abonneren op deze nieuwsbrief, zodat u optimaal op de
hoogte blijft! http://eepurl.com/uG9Bz
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Omgaan met probleemgedrag bij jongeren
Leen Hermkens en Carla Stals resp. gezinstherapeute en projectleider bij Rubicon zijn
enthousiast over een nieuwe methode die we gebruiken om (pleeg)ouders, leerkrachten en
hulpverleners te ondersteunen bij het opvoeden
van jongeren: Geweldloos Verzet, Nieuwe
Autoriteit.
Vertel iets over deze methode?
Leen: “Geweldloos Verzet, Nieuwe Autoriteit is
tien jaar geleden ontwikkeld door de Israëlische
hoogleraar Haim Omer. Hij werd geconfronteerd
met de machteloosheid van ouders. Hij stelde
vast dat de oude autoriteit (‘Omdat ik het zeg’)
niet meer werkte. Hij ontwikkelde een gezag dat
Links: Leen Hermkens, rechts: Carla Stals
gebaseerd is op de verbinding onderling en
samenwerking van het netwerk rondom een kind. Herkenbaar was ook het isolement van
ouders en leerkrachten. Ze staan er vaak alleen voor."
Hoe brengen jullie deze methode in praktijk?
Carla: “Ik ben o.a. bezig met een team om de samenwerking met het onderwijs en Rubicon
te verstevigen. Wij hebben scholen gevraagd naar de pijnpunten. De ervaring van
handelingsverlegenheid kwam duidelijk naar voren. Wij hebben op concrete moeilijkheden
met kinderen ingespeeld en zijn aan de slag gegaan met bijvoorbeeld pestgedrag. We
hebben een helder kader van diverse stappen die we opvolgen. We verwachten van ouders
en leerkrachten motivatie en dat ze naar hun eigen gedrag kijken. Onze ondersteuning
bestaat uit huis- en schoolbezoeken, telefonische sessies en we starten met oudergroepen."
Wat is jouw rol?
Carla: “Het netwerk wisselt ervaringen uit en ik kijk mee. Het komt voor dat ik een of twee
keer meeloop in een klas en de situatie observeer. Ik praat met de leerkracht over wat er
speelt en hoe het anders zou kunnen. De methode is gericht op de gezagsdrager en minder
op het kind. De gezagsdrager leert zelfcontrole, zelfbeheersing. Door zijn opstelling gaan
jongeren uiteindelijk ander gedrag vertonen.”
Noem de vier belangrijkste punten van aanpak?
Leen: “A: Routine (een structuur ), B: Aanwezigheid (gericht op de relatie niet op controle),
C: Zelfcontrole (niet laten provoceren) D: Werken met een netwerk (gezagsdragers kunnen
het niet alleen).”
Wie vormen een netwerk?
Leen: “Het is voor ouders en leerkrachten moeilijk om toe te geven dat ze het niet alleen
kunnen. Het is vaak een taboe dat het niet goed gaat thuis of in de klas. Als dat geheim
doorbroken wordt, is de eerste stap gezet. Ze kunnen hulp vragen, dat is een voorwaarde bij
deze methode. Het netwerk kan bestaan uit: grootouders, buren, familie, leerkrachten,
teamleiders en directie van scholen. Eigenlijk is dit de manier van vroeger, terug naar samen
opvoeden en een team vormen dat een kind begeleidt It takes a village to raise a child.”
Voor meer informatie: http://www.rubicon-jeugdzorg.nl of neem contact op met Carla Stals:
0475-588400
Bron: De Trompetter
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Differentiatie- en fasetherapie bij hechtingsstoornis
Het is een drukke en gezellige boel bij pleegouders Jacqueline en Fred. Hun gezin telt maar
liefst tien leden! Dat zijn acht kinderen dus, waarvan drie pleegkinderen. Niet alle acht wonen
ze meer thuis. De twee oudste meiden van 21 en 22 zijn al de deur uit. Vandaag zijn we te
gast in dit gezin met een reden. En die reden is pleegzoon Jeroen*. Hij is elf jaar oud en heel
bijzonder. Want Jeroen heeft een hechtingsstoornis.
Sinds zijn vierde woont Jeroen bij Jacqueline en Fred. Nu zeven jaar dus. “Toen hij bij ons
geplaatst werd, zat Jeroen op het MKD”, herinnert Jacqueline zich. “Hij had veel last van
gedragsproblemen. Zo klein als hij was, zo goed was hij al in het uitdagen van zijn moeder
en ons. Ook vond hij het moeilijk om aangeraakt te worden. Dat was praktisch gezien wel
lastig, bijvoorbeeld bij het in bad doen en bij het aankleden.”
Hechtingsstoornis
Met het MKD en met de pleegzorginstelling bespraken de pleegouders Jeroens gedrag.
Gezocht werd naar een mogelijke verklaring, een diagnose. Jacqueline: “het MKD dacht aan
een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD. Zelf had ik het gevoel dat het iets anders
moest zijn. Eén van mijn eigen kinderen heeft ADD en het gedrag dat ik bij Jeroen zag was
echt anders. Uiteindelijk ben ik naar Virenze gegaan en daar werd officieel de diagnose
hechtingsstoornis gesteld.” Vervolgens gebeurde er eigenlijk niet zoveel. De deskundigen bij
Virenze vonden dat Jacqueline en haar man Jeroen op de juiste manier benaderden. “Wij
keken erg naar wat hij nodig had en lieten hem bijvoorbeeld met rust als dat nodig was. We
probeerden niet alle aandacht op hem te vestigen,
want daar leek hij niet zo goed tegen te kunnen”, legt
Differentiatie- & fasetherapie zijn
Jacqueline uit.
twee therapievormen voor
kinderen en jongeren met
Regulier basisonderwijs
hechtingsproblemen. Op een
Na het MKD zou Jeroen eigenlijk naar het speciale
gecontroleerde en gefaseerde
basisonderwijs (SBO) gaan. Dit wilden zijn
manier worden corrigerende
pleegouders liever niet. Jacqueline: “In het SBO is er
ervaringen opgedaan rond zorg,
veel meer focus op elk kind dan op een normale
vertrouwen in anderen en denken
basisschool. Wij wisten inmiddels dat het Jeroen juist
over jezelf.
geen goed deed als alle ogen op hem gericht zijn.
Liever ging hij wat anoniemer op in de groep. Daarom wilden wij dat hij naar een gewone
basisschool ging. De gedragsproblemen die Jeroen had bleven eigenlijk een beetje op
hetzelfde niveau doorkabbelen. Mijn man en ik maakten ons wel al een beetje zorgen over
hoe dat zou gaan als Jeroen in de puberteit zou komen. We merkten dat hij erg moeilijk iets
van ons als opvoeders aannam. Hoe zou dat zijn als hij straks een jaar of twaalf was?”
Zoektocht
“Hoewel ik normaal gesproken geen voorstander ben van het ‘zelf wijsheden bij elkaar
googelen’, ging ik in dit geval toch via internet op zoek manieren waarop Jeroen geholpen
zou kunnen worden met zijn gedragsproblemen”, vertelt Jacqueline. “Zo kwam ik uiteindelijk
uit bij de zogeheten Fasetherapie. Dit bleek een officiële therapievorm te zijn, die
aangeboden werd door de RIAGG. In overleg met de pleegzorginstelling meldde ik Jeroen
hiervoor aan en al snel kregen we een psycholoog toegewezen.”
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Onderscheid leren maken
“Fasetherapie kent een aantal stappen, die achtereenvolgens doorlopen moeten worden. De
therapie wordt zo heel gericht opgebouwd”, legt Jacqueline uit. “We begonnen met stap één:
het leren differentiëren.” Hechtingsgestoorde kinderen hebben vaak moeite met het maken
van onderscheid, bijvoorbeeld het onderscheid tussen verschillende volwassenen. Zij zijn
een allemansvriend of willen juist met helemaal niemand een relatie aangaan. De bedoeling
is dat zij leren dat bijvoorbeeld je ouders, pleegouders of verzorgers heel dicht bij je staan en
andere mensen wat verderaf. Daarom richt het eerste gedeelte van de Fasetherapie zich op
het leren maken van onderscheid. Een ander woord daarvoor is differentiatie.
Complimentjes
Jacqueline: “In deze fase, die in totaal zes maanden duurde, leerde Jeroen langzaam het
verschil tussen uitersten op een schaal en ook wat de consequenties daarvan zijn. Dat
begon echt heel basaal met het verschil tussen hard en zacht, warm en koud, zoet en zuur,
boos en blij. We moesten heel bewust deze dingen gaan benoemen. Dat voelde soms een
beetje vreemd, want je gaat ervan uit dat een bijna tienjarige wel het verschil kent tussen
warm en koud. Elke keer als Jeroen iets bijgeleerd had beloonden wij dat. Heel belangrijk
was dat dit niet een materiële beloning was zoals snoepgoed of speelgoed. Het doel achter
deze therapie is namelijk het op een gezonde manier leren aangaan van relaties en dat is
een niet-materiële zaak. Hechtingsgestoorde kinderen kunnen vanuit hun overlevingsdrang
erg op materiële dingen gericht zijn. De beloning moest nu dan ook juist bestaan uit een
compliment of een ander woord van waardering.”
"Jeroen rende opeens naar mij toe om mij een knuffel te geven. Hij vertelde hoe het ging op
school. Hij kwam sámen met ons op de bank zitten. Dat deed hij eerder nooit."
Volgende stap
Na deze eerste fase volgde een periode waarin Jeroen veel gesprekken had met zijn
psycholoog. Daarna legde de psycholoog aan Jeroen en aan zijn pleegouders uit wat de
volgende stap zou zijn: de eigenlijke Fasetherapie. Hij vroeg Jeroen of hij het oké vond om
hiermee te starten. Wat Jeroen betrof was dat goed, en zo volgde de volgende stap. In deze
volgende stap werd Jacqueline eigenlijk een soort co-therapeut, want de Fasetherapie speelt
zich thuis af. “Het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen”, zegt Jacqueline, “maar de
opdracht is eigenlijk dat we alle fasen van Jeroens leven opnieuw doorlopen, en dan
bekijken of hij de nabijheidsvorm die bij elke leeftijdsfase hoort kan verdragen. De
gedachtegang is dat alle voorgaande nabijheidsvormen ervaren moeten zijn, vóórdat de
nabijheidsvorm van zijn huidige leeftijd prettig voelt voor Jeroen.”
Babyspel
Gestart werd met de babyleeftijd. Twee of drie keer per week deed Jacqueline voor het
slapengaan ‘babyspel’ met Jeroen. Ze luisterden samen naar een muziekdoosje, Jeroen
dronk appelsap uit een babyflesje, ging bij Jacqueline op schoot zitten en samen deden ze
kiekeboe. Na een maand of twee werden bemoedigende resultaten zichtbaar. Jacqueline:
“Jeroen ging opeens enthousiast naar mij toe rennen om mij een knuffel te geven. Dat had
hij nog nooit gedaan! Geweldig dat hij nu opeens wél dat vertrouwen in mij heeft, dat
eigenlijk ook heel normaal is.”
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Samen op de bank
Nu doorlopen Jeroen en zijn pleegouders de volgende levensfasen en de nabijheidsvormen
die daarbij horen. Mét het gewenste resultaat. Jacqueline: “Het is niet zo dat alle
gedragsproblemen van Jeroen opeens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat zou ook een
irreële verwachting zijn. Maar toch zien en merken we al duidelijk verschil. Zo vertelt Jeroen
ons sinds kort bijvoorbeeld uit zichzelf hoe het gaat op school. Dat moesten we eerder altijd
uit hem trekken. Hij komt spontaan bij ons op de bank zitten. En dan niet in de functionele zin
van: toevallig zitten we op hetzelfde meubelstuk. Nee, hij komt echt bíj ons zitten, we zitten
er sámen. Hij zoekt ons veel meer op. Omdat hij dat zelf wil. Ik weet het, dat klinkt heel
gewoon. Maar voor Jeroen en voor ons is het best een beetje bijzonder. Jeroen zit nu al veel
beter in zijn eigen vel. En dan is de therapie nog bezig. We hebben er vertrouwen in dat het
alleen nog maar beter zal gaan in de toekomst. Deze aanpak heeft onze pleegzoon goed
geholpen. Misschien hebben andere pleegouders iets aan onze ervaring. ”
* Om privacyredenen is de naam van Jeroen gefingeerd.

Meer lezen over Fasetherapie?
Boekentip: Behandeling van hechtingsproblemen (Anniek Thoomes – Vreugdenhil)
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Pleegzorgcafé
Pleegzorg Advies Nederland organiseert in samenwerking met Rubicon en XONAR een
Pleegzorgcafé. De mobiele Pleegzorg Academie komt op 17 september naar Horn. Het
thema van die dag zal zijn: Tienerpleegzorg.
Onderzoek wijst uit dat veel tienerplaatsingen eerder dan bedoeld afgebroken worden.
Tienerpleegzorg vraagt blijkbaar om een andere aanpak dan pleegzorg voor jonge kinderen.
Tieners zijn mondiger, hebben vaak veel meegemaakt en ontwikkelen (en uiten) zich op een
manier die makkelijk tot spanningen in het pleeggezin kan leiden. Hoe kunnen we meer grip
krijgen op het pleegzorgproces? Hoe belangrijk is een goede match? Heb je als pleegouder
voor tieners bijzondere gaven nodig? Kun je het leren? Wij nodigen u van harte uit om langs
te komen, mee te praten en u samen met de andere Pleegzorgcafébezoekers, afkomstig uit
alle gelederen van de pleegzorg, te verdiepen in deze en andere vragen. Dit alles onder het
genot van een hapje en drankje.
Via http://www.pleegzorg-academie.nl kunt u zich inschrijven voor deelname.
Locatiegegevens krijgt u toegestuurd samen met de inschrijfbevestiging.

Ontdek de pleegouder in je buurt
In Nederland is er nog steeds een algemeen tekort aan pleegouders. Ook is pleegzorg vaak
onderbelicht en juist in de aanloop naar de transitie is het belangrijk dat we bij een breed
publiek het belang van pleegzorg laten zien. Daarom organiseren we dit jaar voor de tweede
keer onder het motto ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ een
ontmoeting met pleegouders. Dit vindt plaats op:
Zaterdag 5 oktober 2013
Van 14.00 tot 17.00 uur
Honderd pleeggezinnen openen op deze dag door heel
Nederland hun deuren voor het grote publiek. Deze keer is er
niet alleen open huis bij pleegouders thuis, maar is er ook de
mogelijkheid om op andere locaties pleegouders te ontmoeten
en te spreken. Dit om de drempel te verlagen. Vorig jaar was
één van de conclusies m.b.t. het lage bezoekersaantal dat de drempel om bij pleegouder
thuis langs te gaan best wel hoog is. Daarnaast zal er dit jaar meer ruchtbaarheid aan
gegeven worden en worden pleegouders beter gefaciliteerd om zelf bezoekers uit te
nodigen.
We hopen dat ook u aan deze actie wilt meedoen! Bij interesse of voor meer informatie
kunt u mailen naar: a.banziger@rubicon-jeugdzorg.nl
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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 hulpverlener, 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. Uw
vertrouwenspersoon is Lotte den Heijer, maar vanwege zwangerschapsverlof wordt zij
tijdelijk vervangen door Jose Peters. U kunt te allen tijde uw verhaal bij haar kwijt en als u dat
wenst kan Jose 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

Jose Peters
vertrouwenspersoon AKJ Limburg
Wilhelminastraat 36
6131 KR Sittard
046-4008847
06-27085076
E-mail: j.peters@akj.nl

Website: www.akj.nl

Uitleen winkel
Op het terrein in Horn is een klein 'winkeltje'. Hier bieden we kostenloze uitleen van baby- en
kinderbenodigdheden. Wat hebben we in het winkeltje? Heeeel veel speelgoed voor baby's,
boeken (oud en nieuw) voor alle leeftijden, CD's, DVD's, veeeel puzzels en spellen, houten
speelgoed, knuffels, auto's, badspeelgoed, prullaria, knutselspul, een bak vol nieuwe minikadootjes, barbies+kleding, veel boerderijtjes, huisjes en garages. Als u nog speelgoed of
iets anders nodig heeft voor uw pleegkind, kunt u dat -indien beschikbaar- uit het winkeltje
lenen. U kunt dat via uw pleegzorgwerker regelen. Graag krijgen we het weer terug als het
niet meer nodig is en het er nog goed uitziet. Als u zelf speelgoed of andere spullen over
hebt dat in het winkeltje kan, laat het de pleegzorgwerker dan aub even weten.
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Recept: Poffertjes spiesjes
Wat heb je nodig?
 1 Appel
 Aardbeien
 Poedersuiker
 8 lange satéprikkers
 24 poffertjes (kant-en-klaar of zelf gemaakt)
Aan de slag:
Was het fruit en snijd de appel in stukjes. Als je kant en klare poffertjes gebruikt verwarm je
deze zoals beschreven op de verpakking. Laat ze een beetje afkoelen en prik dan telkens
een poffertje en een stukje fruit aan de prikker. Als ze allemaal klaar zijn bestrooi je ze met
een beetje poedersuiker. Deze spiesjes zijn ook heerlijk met stukjes banaan, mango of kiwi
bijvoorbeeld. Een ideale snack voor kinderen met poffertjes en fruit, tevens ook leuk als
traktatie.

Moppen
Wat krijg je als je lord omdraait?
Drol
Wat krijg je als je drol omdraait?
Lord
Mis, dan krijg je vieze handen!
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Wij zoeken een pleeggezin!
Voor Richard, een jongen van bijna 12 jaar, zoeken we met spoed een partieel pleeggezin
voor liefst 2 weekenden per maand en (delen van) de vakanties. Richard is een
enthousiaste, levendige jongen die makkelijk contact maakt. Hij wil graag dingen samen
doen en kan zichzelf moeilijk alleen vermaken. Hij kijkt graag tv, wil computeren (dan is hij
rustig) en onderneemt ook graag dingen. Hij vindt het moeilijk om met jonge kinderen om te
gaan. Hij wil dan bepalen en als dat niet lukt, doet hij dingen stiekem. Ook met dieren is de
omgang wat moeilijk.
Momenteel zijn er nog enkele zoekertjes waarvoor eerst bij de huidige aspirant-pleegouders
naar een goede match wordt gezocht. Maar waarschijnlijk zullen binnenkort weer nieuwe
zoekertjes worden geplaatst op het Extranet. Hou het Extranet daarom goed in de gaten!
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.

Knip bovenstaand kader uit en bewaar het bij uw computer!
Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft in een van de zoekertjes, kunt u dat kenbaar maken bij Miriam Ruis:
m.ruis@rubicon-jeugdzorg.nl en bespreek de optie met uw pleegzorgwerker. Vaak zijn er
ook vakantievragen, die wij meestal pas op het laatste moment weten. U kunt zich op de
vakantielijst laten zetten door u te melden bij Miriam Ruis.

Colofon - 11

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.
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