Nieuwsbrief Pleegzorg
September 2015
Uitgave van Rubicon jeugdzorg

De vakantieperiode is weer voorbij. Het was een mooie zomer met wisselend weer, zoals
het hoort in een echte Nederlandse zomer.
In juli vond in Horn het pleegzorgkamp van Rubicon jeugdzorg plaats. Het pleegzorgkamp
duurt 5 dagen en is bedoeld voor pleegkinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het wordt
jaarlijks georganiseerd in de zomervakantie voor pleegkinderen die niet met hun pleeggezin
of hun biologische ouders mee op vakantie kunnen.
We kregen deze grappige foto toegestuurd die de sfeer goed weergeeft.
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Samenstelling van de nieuwe Pleegouderraad (POR)
De 4 vacatures binnen de Pleegouderraad (POR) van Rubicon zijn opgevuld. Dinsdag 7 juli
2015 vond in Blerick de openbare telling van de stemmen plaats. Het tellen van de stemmen
is gebeurd door de verkiezingscommissie (Tiny Skrotzki en Anita en Rudy Roth) van de
POR. Als belangstellenden waren aanwezig: de heer Piet de Haas, mevrouw Margo van de
Broek en de heer Ad Burghoorn. Er zijn door de verkiezingscommissie 92 stembiljetten
ontvangen. Een ingekomen stembiljet is bij de openbare telling vernietigd omdat de
dagtekening van het stembiljet 1 juli 2015 was, dat was ruim buiten de termijn. Alle andere
91 stembiljetten voldeden aan de eis dat er op niet meer dan 4 kandidaten gestemd mocht
worden. Op sommige biljetten waren minder dan 4 stemmen ingevuld.
De uitslag van de verkiezingen is 13 juli bekend gemaakt op het extranet en is als volgt:
De heer Ad Burghoorn
Mevrouw Margo van de Broek
Familie Coenders
De heer Piet de Haas
Mevrouw Rosalinde Jong
Mevrouw Veronoka Jong
De heer Peter Niessen-Kruse
De heer Leon Verhaegen

34
52
42
36
32
34
44
48

Op basis van deze uitslag zijn gekozen voor de POR van Rubicon: mevrouw Margo van de
Broek, familie Coenders, de heer Peter Niessen-Kruse en de heer Leon Verhaegen. Samen
met Tiny Skrotski, Finy Koffijberg en familie Roth vormen zij samen de nieuwe POR.
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Mobiel en WAT?! met een online pilot in 2015
'Mobiel', het tijdschrift voor de pleegouders, ouders en beroepskrachten in de pleegzorg in
Nederland en 'WAT?!' (Wonen met een Ander Thuis), het blad voor en door jongeren in
pleeggezinnen, start dit jaar een pilot met twee online pleegzorgtijdschriften, naast de
papieren tijdschriften.
De pilot is ontwikkeld met het oog op de toekomst en de vraag vanuit een toenemend aantal
pleegzorgorganisaties én lezers om (ook) online te gaan verschijnen. Voor het slagen van de
pilot is Rubicon jeugdzorg gevraagd om mee te helpen. Omdat wij ook regelmatig de vraag
krijgen om (ook) online te communiceren, helpen wij graag daarbij. Hebben wij van u een emailadres, dan sturen wij in oktober en december 2015 'Mobiel' en 'WAT?!' via e-mail door
naar u, als pleegouders.
'Mobiel' en 'WAT?!' onderzoekt in deze pilot, samen met de stichting Augeo, of en hoe ze de
papieren tijdschriften in de toekomst kunnen combineren met online uitgaven. Op die
manier wil men een stap vooruit zetten op het gebied van deskundigheidsbevordering en
communicatie in de pleegzorg.

__________________________________________________________
Traject 'Pleegouders Versterken in Opvoeding'
Kitty Brassé, pleegzorgwerkster bij Rubicon jeugdzorg, is enthousiast over de methodiek
'Pleegouders Versterken in Opvoeding'. Het helpt pleegouders om met het gedrag van
hun pleegkind, wanneer dat uit de hand dreigt te lopen, om te gaan. Na een gedegen
opleiding van Frank van Holen, gelieerd aan de universiteit van Brussel, is Kitty voor Rubicon
aan de slag gegaan. 'Pleegouders versterken in opvoeding, in het kort PVO genoemd, is
gebaseerd op de Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet methodiek', vertelt ze. 'Nieuwe
Autoriteit/ Geweldloos Verzet is ontwikkeld door Haim Omer en zijn collega's in Tel Aviv en is
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een krachtig antwoord op probleemgedrag. Het biedt een modern antwoord op élke vorm
van escalatie. De benadering is gebaseerd op de geweldloze methodes die Gandhi, Martin
Luther King en Mandela eerder al gebruikten. Concrete interventies bieden hier een
praktische ondersteuning voor ouders, waardoor zij de situatie weer in handen krijgen'. PVO
is gebaseerd op diezelfde methodiek, maar dan speciaal ontwikkeld voor pleegouders. Het is
een individuele begeleiding binnen gezinnen met jeugdigen van 8 tot 18 jaar waarbij sprake
is van gewelddadig gedrag en/of aanhoudend probleemgedrag. 'In de PVO methode
verzetten we ons respectvol en vastberaden tegen het ontoelaatbaar gedrag van het
pleegkind', aldus Kitty. 'Voorwaarde is daarbij wel dat de pleegouders er samen met het kind
'voor willen gaan' en er tijd en energie in willen steken'.
Belgisch succes
In België is de methode een succes. Tot 1 januari 2015 zijn 149 pleeggezinnen met de
methodiek PVO geholpen. In 148 gevallen was het resultaat naar tevredenheid van de
pleegouders. De wachttijd in België voor PVO is een jaar. De methodiek heeft, naast een
actieve geweldloze manier van verzet, ook veel aandacht voor het versterken van de relatie
tussen pleegouders en pleegkind. Daar is ook gebleken dat na ongeveer 5 bijeenkomsten
het moeilijke gedrag van het pleegkind afneemt.
'We zijn goed geholpen met de methodiek, het gedrag van ons pleegkind is sterk verbeterd.
Ik heb zelf veel gehad aan het kunnen uitstellen van mijn reactie. Ik weet dat ik erop kan
terugkomen wanneer ik zelf weer rustig ben. Het maakt me sterker en vastberadener op het
moment', laat een van de deelnemers weten.
Hoe ziet de praktijk eruit?
Bij Rubicon zijn 4 pleegzorgwerkers opgeleid voor PVO, waaronder Kitty Brassé. Het
begeleidingstraject duurt ongeveer 3 maanden. Het traject bestaat uit 10 bijeenkomsten,
eenmaal per week, bij de pleegouder thuis. Die bijeenkomsten worden dus niet geleid door
de 'eigen' pleegzorgwerker, die wel de eerste en laatste bijeenkomst zal bijwonen.
PVO betekent niet alleen voor de pleegkinderen een grote verandering in houding en
gedrag, maar ook voor de pleegouder(s). Bij kinderen met zeer moeilijk gedrag blijkt de
aanpak van dat gedrag door de pleegouders tot dan toe niet effectief. Er moet een alternatief
komen. De knop omzetten is niet makkelijk, daarmee moet je toegeven dat het anders zal
moeten. Er zullen andere reacties moeten komen op escalerend gedrag.
PVO aanvragen kan bij de eigen pleegzorgwerker, die de aanvraag zal doorspelen naar
Marieke de Graaf, gedragswetenschapper bij Rubicon.
Behandeldoelen
Met behulp van de pleegouder worden 2 of 3 behandeldoelen bepaald naar aanleiding van
het gedrag van het pleegkind. Belangrijk daarbij is ook dat het eigen netwerk van het
pleegkind betrokken wordt bij het traject, iedereen moet op één lijn zitten. Door middel van
een aankondiging worden doelen aan het pleegkind kenbaar gemaakt. Er wordt duidelijk
gemaakt dat het oude gedrag niet meer geaccepteerd wordt. De pleegouders zullen het
pleegkind daarbij onvoorwaardelijk moeten steunen om zo samen tot een oplossing voor het
ongewenste gedrag te komen.
Voor PVO wordt van de pleegouders gevraagd dat zij tijd en inzet investeren, maar ook dat
ze open staan voor verandering. Niet alleen de houding van het pleegkind, maar ook die van
de pleegouder is van belang in het tot stand brengen van een verandering.
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Op tijd declareren!
Rubicon moet per maand declareren bij gemeenten, daarom willen wij u vragen om tijdig,
liefst maandelijks, te declareren. U helpt ons zo mee om onze administratie up to date te
houden. Alvast bedankt!

__________________________________________________________
Landelijke aandacht voor pleegzorg in september en oktober
Er wordt volop gewerkt aan een nieuwe landelijke pleegzorgcampagne met het motto:
gewoon is super. De campagnewebsite (www.supergewonemensengezocht.nl) gaat
binnenkort live. Dinsdag 22 september is de aftrap van deze campagne die landelijk wordt
ingezet om aandacht te vragen voor pleegzorg in Nederland en het tekort aan pleegouders.
Week van de Pleegzorg
Bovendien vindt dit jaar de eerste editie van de Week van de Pleegzorg plaats van 10 tot en
met 18 oktober. Daarvoor worden in het hele land activiteiten georganiseerd. Het doel is om
aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.
In deze week worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd door de
pleegzorgaanbieders. Medewerkers van Rubicon organiseren informatiebijeenkomsten in de
regio. En onder het motto ‘Gast aan tafel’ hebben we wethouders en ambtenaren
uitgenodigd om mee te eten bij een pleeggezin thuis. Van beide initiatieven is de organisatie
nog in volle gang. Er komt een (landelijke) actiewebsite met een overzicht van alle
activiteiten.

__________________________________________________________
Klopt uw e-mailadres nog?
Deze nieuwsbrief versturen we per post en, aan alle pleegouders
waarvan een e-mailadres bekend is, per e-mail. We merken dat
de e-mailadressen soms niet meer kloppen. Dat is vervelend
voor ons, maar zeker ook voor u.
Let erop dat u veranderingen ook aan ons doorgeeft!
Krijgt u deze nieuwsbrief per post, maar wilt u hem liever per
e-mail ontvangen, dan horen we dat ook graag.
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Financiële tegemoetkoming bij Pleegzorg
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk
geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder een contract
hebben, hebben recht op een pleegvergoeding. Gemeenten die pleegzorg inkopen, zijn
wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat pleegzorgaanbieders deze pleegvergoeding
kunnen verstrekken aan pleegouders, zoals is opgenomen in de ministeriële Regeling
Jeugdwet.
De pleegvergoeding in de regeling bestaat uit 3 elementen:
1. Het basisbedrag;
2. Toeslagen;
3. Vergoeding van bijzondere kosten.
Ad. 1 Het basisbedrag
Het basisbedrag betreft een onkostenvergoeding voor de opvoeding en verzorging van een
pleegkind. Het basisbedrag staat vast en is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Jaarlijks
worden de bedragen door het Ministerie van VWS opnieuw vastgesteld. Voor 2015 gelden
de volgende bedragen:
Basisbedrag
Leeftijd pleegkind
0 t/m 8 jaar
9 t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder

Bedrag per maand Bedrag per dag
€ 537
€ 17,66
€ 543
€ 17,86
€ 591
€ 19,45
€ 653
€ 21,47
€ 660
€ 21,70

Van het basisbedrag dienen de volgende kosten te worden voldaan:
 Voeding;
 Kosten van woninginrichting;
 Verwarming e.d.;
 Lichamelijke verzorging;
 Zak- en kleedgeld;
 Deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en ontspanning;
 Reiskosten (bijvoorbeeld voor school of weekendbezoek ouders);
 Kleine onderwijskosten (zoals pennen, agenda en schriften);
 Ziektekosten (een aantal kosten wordt nog door BJZ betaald);
 Kosten voor een WA-premie als het kind op de WA polis van pleegouders staat.
De tabel op de volgende pagina geeft een indicatie van de opbouw van de vergoeding,
gebaseerd op de kosten van kinderen (berekend door het NIBUD).
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Kleding
19%

Zakgeld/ontspanning/
kleine schoolkosten*
5%

Voeding
51%

Huisvesting/
bewassing
25%

Totaal

Leeftijd
0-8
9-11

18%

9%<

49%

24%

100%

12-15

17%

13%

47%

23%

16-17

19%

5%

51%

25%

100%
100%

100%

* Pennen, potloden, schrift, etui, agenda, etc.
Ad. 2 Toeslagen
De regeling schrijft voor dat de pleegzorgaanbieder het basisbedrag in een drietal gevallen
mag verhogen met een toeslag van maximaal € 3,51 per dag.
1. Als het pleegkind in een crisissituatie met spoed bij een pleegouder wordt geplaatst
gedurende de eerste vier weken van het verblijf van het pleegkind.
2. Bij drie of meer pleegkinderen, vanaf het derde en volgende pleegkind.
Omdat Rubicon nog uitbetaalde volgens de oude wetgeving (kind 1,2, 3 en verder kregen
daarbij toeslag) heeft dit voor de pleeggezinnen wel gevolgen voor de hoogte van de
totale toeslag. We laten de nieuwe uitbetalingsregel ingaan vanaf 1 juli jl.
3. Als het pleegkind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft.
Indien situatie 1 of 2 het geval is, heeft de pleegouder recht op de gehele toeslag.
Bij situatie 3 stelt de pleegzorgaanbieder de hoogte en duur van de toeslag vast.
Ad. 3 Vergoeding van bijzondere kosten
In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun
pleegkind maken die niet uit het basisbedrag of een van de toeslagen kunnen worden
voldaan. Alleen noodzakelijke kosten, die niet kunnen worden verhaald bij de
onderhoudsplichtige ouders en die niet op grond van een andere regeling kunnen worden
vergoed, komen voor vergoeding in aanmerking.
De wetgever verstaat onder noodzakelijke kosten in ieder geval:
 Incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling worden
vergoed;
 Reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs
niet toereikend is;
 De kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering: op dit moment loopt er nog
een regeling via BJZ. Een aanvullende verzekering is meestal gratis voor een jeugdige
wanneer de hoofdverzekerde zijn premie betaald.
In samenspraak met de gemeenten zijn voor regio Noord en Midden Limburg afspraken
gemaakt over wat wordt vergoed in het kader van de regeling bijzondere kosten en hoeveel.
Meer informatie hierover vindt u op Extranet.
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Een klacht over Rubicon?
We doen onze 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 wordt bejegend. Komt u er met Rubicon niet uit? Dan is de vertrouwenspersoon
van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) er om u te helpen. Bij haar kunt u uw
verhaal kwijt en als u dat wenst kan zij u bijstaan in het verwoorden van uw klacht richting
Rubicon. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u en voor pleegkinderen altijd geheel
kosteloos.

Uw vertrouwenspersoon is:
José Peters
Telefoon:
046 - 400 88 47
Mail:
j.peters@akj.nl
Internet:
www.akj.nl

__________________________________________________________
Wij zoeken een pleeggezin!
Voor twee broers van 11 en 9 jaar zoeken we een pleeggezin in de directe omgeving van
Venlo, waar ze kunnen opgroeien totdat ze weer terug kunnen naar hun moeder.
Ze zijn enthousiaste voetballers. Op school (reguliere basisschool) gaat het goed met hen.

Voor 3 broertjes van 1 jaar, ruim 4 jaar en bijna 6 jaar zoeken we een pleeggezin waar ze
kunnen opgroeien totdat ze weer terug kunnen naar hun ouders (vooralsnog is de uitspraak
van de rechter, dat de kinderen terug kunnen zodra ouders huisvesting hebben. Ouders zijn
al meerdere maanden op zoek, maar het is nog niet gelukt).
Het liefst vragen we een pleeggezin waar ze alle drie heen kunnen, maar we vragen ook om
reacties van pleeggezinnen waar 1 of 2 van deze kinderen heen zouden kunnen.
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Inloggen vervallen voor ons Extranet
U hoeft niet meer in te loggen om toegang te krijgen tot het Extranet. Dat maakt de toegang
tot de nieuwste zoekertjes en het laatste nieuws een stuk eenvoudiger.
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

__________________________________________________________
Colofon
Het Centraal Bureau
Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur, tel: 0475 - 588 400.
Dit is het algemene nummer. U krijgt dan medewerkers van 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.

__________________________________________________________
Redactie: Lily van Onna, PR & Communicatie
Hebt u nieuws voor deze pleegzorg nieuwsbrief, dan hoor ik het graag via:
l.vanonna@rubicon-jeugdzorg.nl of telefoonnummer: 0475-588 403

__________________________________________________________
PS. Rubicon jeugdzorg heeft een eigen YouTube kanaal.
Zie onze filmpjes op: www.youtube.com/user/rubiconjeugdzorg
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