Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor professionals

Pleegzorg
Kort of lang naar een pleeggezin
Soms zijn de problemen bij de jeugdige thuis zo groot, dat thuis wonen - tijdelijk - niet mogelijk is.
Pleegzorg van Rubicon kan dan een oplossing zijn. Door de inzet van sociale netwerkstrategieën
(SNS) en vraaggericht werken, kijken we hoe en op welke wijze pleegzorg ouders kan ondersteunen
en hun maximaal regie geeft bij een uithuisplaatsing van hun kind.
Netwerk- op bestandspleeggezin
Bij voorkeur gaat de jeugdige zo snel mogelijk weer terug naar de eigen ouders. We zoeken in eerste
instantie naar opvang in de eigen familie of bij bekenden van de jeugdige (een netwerkpleeggezin).
Lukt dat niet, dan zoeken we naar een ander geschikt pleeggezin (een bestandspleeggezin). Aan de
werving en selectie van pleeggezinnen en het matchen van een jeugdige met pleegouders wordt
heel veel aandacht geschonken.
Meer over Kortdurende pleegzorg
Bij Kortdurende pleegzorg zoekt Rubicon 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 de pleegouders kan blijven of zoeken
we naar een andere plek.
Meer over 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.

Meer over 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. De pleegouder zorgt voor rust, veiligheid,
vertrouwen en 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.
De pleegzorgplaatsing wordt steeds door een pleegzorgwerker begeleid. De begeleiding omvat
zowel de ouders als de pleegouders. Daarnaast is intensievere ambulante ondersteuning mogelijk,
wanneer de pleegzorgbegeleiding niet voldoende is.
Aanmelden
Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts
of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar onderstaand mailadres.
Meer weten?
info@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 400.
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