vooruitkomen

Bij pleegouders wonen

JEUGDIGEN
Soms gaat het niet goed bij je thuis. Als er problemen zijn bij jou in het gezin, kijkt Rubicon jeugdzorg
altijd eerst samen met jou en je ouders of we deze thuis kunnen oplossen. Het kan zijn dat de problemen
zo groot zijn, dat het beter voor jou en / of je ouders is, dat je even niet thuis woont. Pleegzorg kan dan
een oplossing zijn. Pleegzorg betekent dat je tijdelijk, of als het nodig is voor langere tijd, in een ander
gezin gaat wonen. Pleegouders zorgen voor je zolang dat nodig is.
Tijdelijk bij iemand wonen die je kent
Je gaat nooit zomaar bij een pleeggezin wonen. Er is altijd iets aan de hand in je eigen gezin waardoor je
even niet thuis kunt wonen. Een verwijzer geeft aan of het nodig is dat je ergens anders gaat wonen. De
kinderrechter beslist hierover. Beslist de kinderrechter dat ergens anders gaan wonen nodig is, dan gaat
Rubicon op zoek naar een pleeggezin. We proberen allereerst om een plek te vinden bij iemand die je
kent. Bijvoorbeeld bij familie, buren of kennissen. Kan dat niet? Dan zoeken we een plek in een gezin dat
goed bekend is bij ons.
Stap voor stap
Meestal kun je eerst even rustig kennis maken met je pleeggezin. Als het klikt, maken we samen met jou
en het pleeggezin een paar afspraken. Bijvoorbeeld over het contact met je ouders en de dingen die we
willen bereiken de komende tijd. Natuurlijk praten we ook over de regels in het pleeggezin.

Kort of lang
Er zijn verschillende soorten pleegzorg. Zeven dagen in de week, of af en toe een weekend of alleen
tijdens vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor jou. Soms blijf je maar even in een pleeggezin wonen en kun je snel terug naar je eigen ouders. Maar soms is meer tijd nodig om de problemen
op te lossen. Rubicon zoekt dan een pleeggezin dat langere tijd voor jou kan zorgen. Je kunt tot je 21e
verjaardag in dit gezin blijven wonen, tenzij je na je 18e aangeeft geen gebruik meer van pleegzorg
te willen maken. Soms kan het ook nog langer. Dat gebeurt altijd in overleg.
Een veilig huis
Pleegouders bieden jeugdigen tot 21 jaar een veilig huis. Ze geven je aandacht en zorgen voor rust,
zodat jij even kunt bijkomen. Rubicon helpt jou, je ouders en je pleegouders. Belangrijke beslissingen
nemen jullie samen en er is zo veel mogelijk contact tussen jou en je ouders. Want het liefste willen
we natuurlijk dat je zo snel mogelijk terug naar huis kunt, als dit voor jou en je ouders goed is.

Contact
Heb je vragen of wil je meer weten over pleegzorg, neem dan contact op met Rubicon:
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

