Nieuwsbrief Pleegzorg
April 2015
Uitgave van Rubicon jeugdzorg

Voorwoord
Het is een turbulente tijd. De confrontatie met de nieuwe werkelijkheid was hard. Voor ons is
het zoeken, maar zeker ook voor de gemeenten. De bureaucratische last die op ons afkomt,
is enorm. Elke gemeente doet het op zijn eigen manier. Daarnaast is de doorverwijzing naar
de gespecialiseerde jeugdzorg lang niet overal goed geregeld. Van ons wordt flexibiliteit
verwacht. Onze mensen inzetten waar het nodig is. Het behoeft geen betoog dat we alert
zullen blijven, ons werk goed blijven doen en onze cliënten met de juiste zorg moeten
bedienen. Samen met u worden de zaken stevig opgepakt. U voelt dezelfde
verantwoordelijkheid en de wil om samen de mouwen op te stropen. Die constatering is voor
ons in elk geval prettig en geeft vertrouwen.
De redactie

PS. Rubicon jeugdzorg heeft een eigen YouTube kanaal.
Zie onze filmpjes op: www.youtube.com/user/rubiconjeugdzorg
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Nieuws - 2

Op tijd declareren!
In verband met wijzigingen in de financiële afhandeling bij gemeenten geldt per 01-01-2015
voor alle pleegouders dat declaraties (o.a. reiskosten, kosten pleegoudervoogdij,
peuterspeelzaal/ kinderdagopvang) die gemaakt zijn, de volgende maand voor de 5de
doorgegeven moeten zijn. Dus kosten die gemaakt zijn in april moeten uiterlijk 5 mei bij
Rubicon binnen zijn. Pleegouders die partiële pleegzorg bieden of pleegouders waarvan hun
pleegkind partieel in een ander pleeggezin verblijft, moeten maandelijks voor de 5 de de
partiële dagen doorgeven. Opsparen van dagen en dit per kwartaal doorgeven kan dus NIET
meer.

Werving nieuwe pleegouders
Rubicon voert regelmatig campagne om pleegouders te werven. Nieuwe pleegouders blijven
namelijk hard nodig om voor elk kind een goede match te kunnen maken. Denk aan tvcommercials, social media en het genereren van aandacht voor pleegzorg in de pers: 'free
publicity'. In december en januari waren onze tv-commercial en informatiefilm op L1-tv te
zien. Deze tv-campagne was mogelijk gemaakt door Admesy in Ittervoort. Zij hebben vorig
jaar de MKB Innovatieprijs Limburg gewonnen en daarmee kregen ze voor 10.000 euro aan
advertentieruimte op L1. Omdat zij voornamelijk buitenlandse klanten hebben, was dit voor
hun niet zo interessant. Daarom hebben ze deze prijs aan Rubicon overgedragen. Wij zijn er
uiteraard heel erg blij mee!! Naast regionale campagnes sluiten we aan bij grote landelijke
acties om pleegouders te werven. Momenteel wordt met de animatiefilm ‘Luna zoekt
pleegouders’ landelijk campagne gevoerd om dit jaar 3.500 nieuwe pleegouders te werven
voor kinderen die, net als Luna, wachten op een fijne plek in een pleeggezin. Voor meer
informatie: www.pleegzorg.nl/ik-ben-luna

Spreekbeurt - 3

De spreekbeurt van Geertje
Mijn naam is Geertje van Roij. Ik zit in groep 7 en ben 10 jaar. Ik heb mijn spreekbeurt
gehouden over pleegzorg. Ik had van tevoren allerlei informatie opgevraagd bij pleegzorg. Ik
woon al vanaf mijn geboorte in dit pleeggezin. Tijdens het maken van mijn spreekbeurt heb
ik veel met mijn pleegmoeder gesproken over hoe ik hier ben komen wonen. Ik wilde de klas
namelijk ook vertellen waarom ik in een pleeggezin woon. Dat was niet makkelijk en ik vond
het ook een beetje eng, maar wilde dit wel heel graag. Ik krijg namelijk veel vragen van
klasgenoten hierover. Omdat ik het toch wat griezelig vond, heb ik mijn pleegzorgwerkster
Monique, gevraagd of zij bij mijn spreekbeurt wilde zijn. Zij deed dit graag voor mij. Ik ben blij
dat ik dit gedaan heb en ik ben trots op mezelf. Iedereen vond het dapper van mij dat ik dit
deed en ik heb een 9 gekregen als punt. Ook ben ik het zonnetje van de week geworden.
Hieronder de reacties van mijn klasgenoten:
Evi: "Een super leuke spreekbeurt! Zelf wil ik ook graag pleegmoeder worden. Ik ben er heel
veel te weten van gekomen, en ik was benieuwd hoe het bij pleegkinderen thuis is. Is het
hetzelfde als bij ons, of is het totaal anders? Geertje heeft er veel over verteld. Echt knap dat
ze voor 31 kinderen durft te praten over zichzelf! Het was ook leuk dat ze haar
pleegzorgwerker (Monique) meenam, en dat Monique ook wat over haar werk vertelde.
Super gedaan Geertje!
Noa: "Een super leuke spreekbeurt van Geertje! En ik vond het knap dat ze over zichzelf
durft te vertellen. Als je erover vertelt voel je je misschien verdrietig want je praat over jezelf
en over je verleden, maar Geertje heeft het toch gedaan. Ze heeft soms ook contact met
haar eigen ouders. Ze heeft ook een pleegzorgwerker, die begeleidt ook meerdere kinderen.
Een pleegzorgwerker kijkt of alles goed is en Geertje mag haar altijd bellen of mailen. Soms
zijn er ook uitstapjes en ik ben een keer mee geweest naar de dierentuin. Dat was een
pleegzorgdag. Af en toe is het best wel druk in het huis maar daar is Geertje aan gewend.
Daan: "Geertje is heel moedig want ze durft haar spreekbeurt over haar leven te houden.
Dat durven niet veel mensen. Ze had zelfs iemand meegenomen: Monique haar
pleegzorgwerker. Geertje kreeg pleegouders, want haar moeder was
waarschijnlijk toen pas 16 jaar. Daarom moest ze ergens anders heen.
Haar opa bood aan om haar op te vangen, maar dat mocht niet. Ze ging
daarom naar haar pleegouders Marlie en Thijs. Ben jij een pleegkind en ben
jij net zo dapper als Geertje? Houd je spreekbeurt dan over pleegzorg. Veel
succes alvast en groot respect.
Juf Melissa: "Vaak houden leerlingen een spreekbeurt over hedendaagse onderwerpen die
ze interessant vinden. Geertje besloot echter een spreekbeurt te houden over pleegzorg.
Een dappere keuze, omdat zij zelf ook een pleegkind is. Het is natuurlijk niet niks om aan 31
kinderen te vertellen wat je zelf hebt meegemaakt. Geertje deed dit hartstikke goed. De
leerlingen waren erg onder de indruk van het verhaal van Geertje. Dit verdient natuurlijk een
groot compliment, en mede daardoor is Geertje nu ook ‘het zonnetje van de week’. Geertje,
je mag erg trots zijn op jezelf!

Brief POR - 4

Beste collega pleegouders,
Graag willen wij jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van het feit dat de
pleegouderraad (POR) samen met de heer Ward Vijgen (bestuurder van Rubicon) een
mediaton traject in gaat. Graag hadden wij gewild dat dit niet nodig zou zijn geweest, maar
we zijn gezien de omstandigheden erg blij dat dit wel gaat gebeuren.
Al een paar jaar probeert de pleegouderraad de belangen van de pleegouders met verve te
behartigen. In de ledenvergadering van afgelopen december hebben wij uitgebreid uitgelegd
welke onderwerpen er het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest.
Tijdens deze ledenvergadering kwam ook weer naar voren dat er onder pleegouders een
angstcultuur heerst. Niet de angst dat de kinderen bij ons weggehaald worden. We zijn
immers niet adoptief ingesteld. Kinderen horen bij hun biologische ouders thuis mits ze daar
in een gezonde en veilige omgeving op kunnen groeien. Wel de angst dat onze
pleegkinderen die weer bij hun biologische ouders gaan wonen niet in een veilige en
gezonde omgeving terecht komen.
En daarbij helaas ook de angst dat we als pleegouders niet zo goed of zelfs helemaal niet
onze mening durven te geven over tal van zaken omdat we bang zijn dat de pleegkinderen
bij ons weg worden gehaald omdat we te kritisch zijn of omdat er dan wellicht in de toekomst
geen kinderen meer in ons gezin geplaatst worden.
Deze angst is in het verleden ook al een aantal malen de reden geweest waarom
pleegouders geen lid wilden worden van de pleegouderraad. De leden van de
pleegouderraad zijn natuurlijk wel behoorlijk kritisch, zeker wanneer wij zaken aan de orde
stellen die in onze ogen niet goed geregeld zijn voor de pleegouders en hun pleegkinderen.
Denk hierbij aan een goede verzekering die de schade dekt die pleegkinderen veroorzaken
bij de pleegouders thuis, aan bijzondere kosten die zeker kinderen met een beperking met
zich meebrengen, maar die vaak niet worden vergoed, het anonimiseren van enquêtes zodat
de (kritische) antwoorden die zijn gegeven niet herleidbaar zijn naar het desbetreffende
pleeggezin en velerlei andere zaken die wij aan de orde hebben gesteld.
Zo hebben wij in het verleden in een stuk in de nieuwsbrief geschreven over Prima
Pleegzorg dat nu inmiddels Pleegzorg Limburg heet. Dit was een zeer opbouwend, net stuk
maar wel met een kritische kanttekening naar Prima Pleegzorg toe. En wij zijn kritisch naar
Prima Pleegzorg blijven kijken omdat wij zagen dat kinderen door de rigide toepassing van
Prima Pleegzorg de dupe konden worden en dit is ook gebleken.
Verder hebben we ook in het verleden, naar aanleiding van het weghalen van kinderen uit
een pleeggezin, met Rubicon afgesproken dat dit in de toekomst nooit meer mocht gebeuren
zonder “hoor en wederhoor”. Helaas is dit recentelijk wederom gebeurd bij een pleegouder.
In de rechtszaak die inmiddels heeft plaatsgevonden zag de rechter géén aanleiding om
deze pleegouder te diskwalificeren. Deze hele affaire is uiteraard behoorlijk traumatiserend
voor de kinderen die dus de dupe zijn. Maar laten we ook even stilstaan bij deze pleegouder
die na zoveel jaren van pleegouderschap zeer gekwetst is en geschoffeerd. En dit vinden wij
als pleegouderraad zeker anno 2015 niet kunnen.

Brief POR - 5

Naar aanleiding van deze casus vinden wij het als pleegouderraad zeer belangrijk dat er
goed gekeken wordt wat de consequenties zijn van het feit dat je als pleegouder in de
nieuwe wet wel al vanaf dag één belanghebbende bent, maar dat je niet altijd ook
uitgenodigd wordt voor een rechtzitting, hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben. We
komen hier onder andere tijdens de later in dit stuk vermelde inloopavonden op terug.
Eerder afgelopen jaar heeft een van de POR leden een stuk geschreven en dit naar derden
gestuurd. Bij deze pleegouder worden door Rubicon in de toekomst geen kinderen meer
geplaatst. Op de brief die wij hierover hebben geschreven, ondertekend door alle POR leden
is tot op heden niet inhoudelijk gereageerd. En aangaande het bovenstaande is in de
vergadering van de pleegouderraad met Rubicon op 3 maart 2015 door Rubicon gesteld dat
indien een van de andere POR leden/pleegouders een dergelijk stuk zouden schrijven bij
hem/haar ook de kinderen weggehaald kunnen worden of dat zij /hij ook geen plaatsingen
meer krijgt.
Uiteraard zijn wij erg geschrokken van deze stellingname. Wanneer dit het geval is dan
moeten we als POR lid toch heel goed nadenken of we in het belang van onze
pleegkinderen nog wel POR lid kunnen blijven. Immers welk risico loop je als
pleegouderraad lid? In de daarop volgende vergadering op 24 maart 2015 is de bestuurder
aangesloten en heeft hij zich gedistantieerd van de notulen die gemaakt zijn van de
vergadering op 3 maart 2015. Dit is op zijn minst vreemd te noemen omdat de
vertegenwoordiger van Rubicon die deze opmerking heeft gemaakt volledig mandaat heeft
van de bestuurder m.u.v. de financiën. Wij vragen ons dan ook af wat dit mandaat waard is.
Verder vinden wij het nogal wat dat wij in onze vrijheid van meningsuiting beknot worden. Dit
is nota bene een recht dat in onze grondwet is vastgelegd, een heel groot goed in een
democratisch land.
Daarbij hebben wij herhaaldelijk moeten constateren dat zaken die wij aandroegen in het
belang van de pleegouders niet naar tevredenheid werden opgepakt. Daarbij voelen wij ons
in het geheel niet gelijkwaardig behandeld en kunnen wij slechts constateren dat de afstand
tot de werkvloer, (tot de pleegouders) erg groot is. Hetgeen natuurlijk erg triest is aangezien
wij pleegouders het werk doen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, jaar in jaar uit.
Wij hebben tot aan onze dood de morele verantwoordelijkheid voor onze pleegkinderen en
wij willen ook graag het vertrouwen van Rubicon in ons merken en voelen.
En het is niet meer dan logisch dat Rubicon het ook voor ons op neemt zodat wij ons bij deze
organisatie veilig voelen en dat we gelijkwaardig en respectvol behandeld worden.
Pleegouders zijn de semi professionals met vaak vele jaren ervaring. Zij maken de kinderen
iedere dag mee en zijn volgens ons de beste ervaringsdeskundigen. Het is dus niet meer
dan logisch dat wij serieus genomen willen worden.
Na een gesprek tussen onze voorzitter en de bestuurder is in ieder geval van beide kanten
uitgesproken dat zowel Rubicon als de POR er alles aan zullen doen om tot een goede
samenwerking te komen in het belang van de kinderen. Het mediaton traject is momenteel in
voorbereiding en wij spreken de oprechte hoop uit dat we er samen uit zullen komen.
Wij begrijpen het heus wel dat geld, macht en banen vaak de prioriteit hebben maar wij, de
leden van de POR vinden dat dit streven nimmer ten koste van kinderen mag gaan.
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Graag willen we hierover in gesprek met onze achterban en jullie ook verder informeren.
We hebben dan ook 4 inloopavonden op twee verschillende locaties georganiseerd om
iedere pleegouder de kans te geven om met ons te praten over alles wat jullie bespreekbaar
willen maken.
Deze avonden zijn gepland op 18 mei in het gebouw van Rubicon, Plataanstraat 5, Venray
19 mei in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Venlo-Blerick
29 juni in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Venlo-Blerick
30 juni in het gebouw van Rubicon, Plataanstraat 5, Venray
Vanaf 19.30u kunt u binnenlopen en de avond duurt tot uiterlijk 22.30u.
Wij stellen het op prijs wanneer u ons uiterlijk een week van te voren op het onderstaande email adres kunt laten weten of u komt. Dit i.v.m. het regelen van een natje en een droogje en
de ruimte.
Mocht u op het allerlaatste moment toch nog willen komen en u heeft geen mailtje gestuurd,
dan geen nood, ook dan bent u van harte welkom. Wij hopen dat velen van u tijd vrij kunnen
maken om naar een van deze avonden te komen.
Graag tot ziens, namens de pleegouderraad,
Margo van den Broek,
Voorzitter van de POR
wm.vandenbroek@gmail.com

Reactie op brief POR - 7

Beste pleegouders,
Als bestuurder van Rubicon vind ik het jammer dat onze POR bovenstaande brief aan haar
achterban schrijft. Uiteraard ben ik op de hoogte van de verstoorde verhouding tussen de
POR en Rubicon. Laat ik het zo zeggen: “Ook voor Rubicon is de omgang met de POR geen
sinecure”.
Neemt niet weg dat ik steeds weer voor verrassingen sta. De inhoud van de brief raakt me
omdat met een beschuldigende vinger naar Rubicon en onze medewerkers wordt gewezen.
Indien door Rubicon fouten worden gemaakt, moeten we daar open over kunnen spreken en
daar waar nodig aanpakken.
Bij een verstoorde verhouding zijn er altijd twee kanten aan de zaak. Niet alles is wat het lijkt.
Zoals u zult begrijpen kan Rubicon, vooral uit het oogpunt van privacy, nauwelijks op zaken
ingaan. Ik heb me ook de vraag gesteld of dat wel wijs is. Rubicon is er op gericht om de
betrekkingen met de POR te normaliseren en het vertrouwen te herstellen. Over elkaars
hoofden brieven naar onze pleegouders sturen, draagt daar niet toe bij.
Wat me erg treft, is dat de POR gewag maakt van een angstcultuur bij onze pleegouders. Dit
is iets wat we echt niet willen! Rubicon heeft grote waardering voor pleegouders. Onze
pleegouders doen belangrijk werk en vervullen een cruciale rol in het leven van de aan hen
toevertrouwde pleegkinderen. Indien er sprake is van een angstcultuur, dan vind ik dat heel
erg. Dat verdient u niet en ook onze pleegkinderen verdienen dat niet. Ik wil alles doen wat in
mijn vermogen ligt om dit te voorkomen. Hierbij roep ik u dan ook op om dit aan mij te
melden. U kunt mij via de mail bereiken (w.vijgen@rubicon-jeugdzorg.nl).
Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt u ook een afspraak maken via
telefoonnummer 0475 588 403. Uiteraard mag u ook aangeven dat u wel tevreden bent over
Rubicon. We zijn zelfkritisch en willen ons graag verbeteren, maar zijn net als gewone
mensen, gevoelig voor een compliment.
Ward Vijgen
(Bestuurder van Rubicon jeugdzorg)
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Zorgen voor getraumatiseerde kinderen
De kinderen en jongeren die bij Rubicon terechtkomen, hebben vaak een of meerdere
traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Het vraagt nogal wat van ouders of opvoeders
om hiermee om te gaan en de kinderen de best mogelijke begeleiding te bieden. Daarom zijn
we gestart met de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. De eerste trainingen zijn
aan pleegouders gegeven en de ervaringen zijn erg positief.
Erwin en Thirza op het Roodt hebben geen eigen kinderen, maar bieden sinds 2010
pleegzorg. Momenteel hebben ze één pleegdochter van 17 jaar in huis en er komt een
meisje van 13 jaar maandelijks en in de vakanties logeren.
Waarom wilden jullie de training volgen?
Erwin en Thirza: "Wij vinden het belangrijk om onze kennis te blijven vergroten. Deze training
sprak ons in het bijzonder aan omdat we tot ons grote verdriet één van onze pleegkinderen
uit huis hebben moeten laten plaatsen omdat het echt niet meer ging. Dus toen we deze
training aangeboden kregen, hebben we de kans met beide handen aangenomen."
Ronald en Dayna Stoop hebben een jongen uit Colombia geadopteerd en bieden daarnaast
pleegzorg aan twee zusjes van 8 en 6 jaar en aan een jongetje van 6 maanden.
Was er een bepaald kind waarvoor jullie de training nodig hadden?
Ronald en Dayna: "Beide meisjes zijn getraumatiseerd op een ander vlak. Die tegenstelling
waardoor je ze anders moet behandelen, is soms moeilijk. De een heeft een zeer lage
eigenwaarde en heftige verlatingsangst. Ook benadert zij de wereld wat negatief. De ander
heeft een te hoge basisspanning en ontploft erg snel. Het lijkt alsof ze hier weinig controle
over heeft."
Hoe ging de training in de praktijk?
Erwin en Thirza: "We waren met een zeer gevarieerde groep cursisten: van zéér ervaren
pleegouders tot opa's en oma's die hun eigen kleinkind(eren) opvangen. Dat resulteerde in
het heel veel delen van problemen, visies en oplossingen! Buiten de lesstof om was dit één
van de fijnste dingen. We kregen het gevoel er niet alleen voor te staan."
Welke onderwerpen kwamen in de training aan bod?
Erwin en Thirza: "We hebben het onder andere gehad over de verschillende soorten
trauma’s en het begrijpen van wat dit nou eigenlijk doet met een kind. Hoe het werkt in de
hersenen en over het herstel hiervan door een veilige omgeving te creëren, hoe om te gaan
met de gevoelens en (misschien vooral) het gedrag. En hoe belangrijk het is dat je een
pleitbezorger bent van je pleegkind."
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Werkt het? Merkt u verschil?
Ronald en Dayna: "In de training werd het hele spectrum behandeld, van ouders naar
ontwikkeling van de hersenen van het kind tot aan voor jezelf zorgen. In de dagelijkse
praktijk konden we alles goed toepassen. We hebben geleerd hoe we beter kunnen reageren
en begrijpen de afwijkende gedragingen van de kinderen beter. Ook hebben we geleerd
goed voor onszelf te zorgen en dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Mede hierdoor
hebben we besloten professionele hulp in te roepen voor 1 van de meisjes."
Wat hebben jullie geleerd en doen jullie nu anders dan voorheen?
Erwin en Thirza: "Veel dingen wisten we wel, al is het vaak gevoelsmatig of instinct. Maar het
was fijn om dit bevestigd te krijgen. Soms zaten er ook echte eyeopeners tussen. Een
voorbeeld: we kregen 5 lege briefjes en daar moesten we op schrijven welke mensen of
dingen erg belangrijk voor ons waren: partner…kinderen…familie…werk…etc. We zaten
daar een beetje over te kletsen toen de cursusleiders achter ons langs liepen en zomaar een
stuk of 3 van onze "belangrijke mensen/dingen" uit onze handen trokken. Je zag een vlaag
van besef door de hele groep gaan. Zo voelt een pleegkind zich dus…ineens zijn de
belangrijkste mensen/dingen in het leven verdwenen."
Zou u de training aanraden aan andere ouders of opvoeders?
Ronald en Dayna: "Absoluut. Sterker nog, we zouden de training verplicht willen stellen aan
alle pleegouders. Alleen al dat je je bewust wordt van hoe de hersenen werken en dat het
gedrag van een kind ooit nut heeft gehad. Dat geeft zoveel informatie."
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Samen Transformeren - de volgende stap
Met professionals, beleidsmedewerkers en cliënten willen we graag gezamenlijk de volgende
stap zetten in de transformatie van de jeugdhulp. Dat doen we door samen te praten over
thema's en uitkomsten van de Transformatiemeter.
Doel van de bijeenkomst is een inhoudelijke dialoog over jeugdhulp zodat...
1. ... cliënten aan de basis staan van vernieuwing van jeugdhulp,
2. ... gemeenten straks iets te kiezen hebben en voor kwaliteit kunnen gaan,
3. ... jeugdhulp organisaties het beste uit zichzelf kunnen halen.
Om de transformatie te stimuleren introduceert CliC ook WIM - de Wegwijzer Inspraak en
Medezeggenschap - en de recent ontwikkelde participatietool "Eigen Regie".
donderdag 30 april
Roermond, van 10.00 - 12.00 uur
Sittard, van 14.00 - 16. 00 uur
Aanmelden
Via welkom@cliclimburg.nl. Vermeld ook of u naar Sittard of Roermond komt. U ontvangt
dan van CliC per e-mail de locatie met routebeschrijving en het programma van de
bijeenkomst.

Rubicon In(ter)actie dag: Innovatie en Co-creatie!
Voor het derde jaar op rij organiseren wij voor onze relaties de Rubicon In(ter)actie dag. Het
thema van dit jaar is 'Innovatie en Co-creatie'. De transitie is in volle gang. Het zijn turbulente
tijden die vragen om samenwerken, vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen.
Woensdag 3 juni 2015
We nodigen u op woensdag 3 juni tussen 14.30 en 20.00 uur van harte uit. We hebben een
verrassende, centrale activiteit in petto waarmee we willen laten zien wat out-of-the-box
denken voor onze jongeren betekent. Rond 17.30 uur wordt voor een hartige hap gezorgd. U
bent welkom op elk willekeurig tijdstip en kunt zo lang of kort blijven als u wilt!
Locatie
RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie)
Beekstraat 27
6001 GG Weert
AANMELDEN
Aan deelname zijn géén kosten verbonden.
U kunt zich tot 18 mei aanmelden via het aanmeldformulier: http://goo.gl/forms/rP0Z7aYxMr
Meer informatie en de volledige uitnodiging vindt u op het Extranet.
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Pleegzorgkamp 2015: Olympische Spelen
Het is weer zover... Ook dit jaar gaan we weer gezellig op pleegzorgkamp!
En niet zomaar een kamp. Wij nodigen jullie bij deze uit voor de Olympische Spelen 2015!
Dus dat wordt een week vol toffe spellen, sportieve activiteiten, Olympisch vuur, feest,
muziek, medailles en erepodia, strijdlust, bijzondere opdrachten en vooral heel veel plezier
met elkaar. Ben je stiekem niet zo sportief... geen paniek! Want ook andere talenten zijn hard
nodig om die felbegeerde medailles te winnen met jouw team...
Dus heb jij er net als wij heel veel zin in om samen met jouw landen-team veel lol te maken
en medailles te veroveren? Geef je dan snel op, want er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

Alle pleegkinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan deze Olympische Spelen.
Het kamp is van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli
Het Olympisch Dorp bevindt zich op ons terrein in Horn.
De eigen bijdrage is € 65 per kind.
Je kunt je opgeven via je pleegzorgwerker of bij de coördinator van het kamp:
Climmy Lommen via c.lommen@rubicon-jeugdzorg.nl. Ook bij vragen kun je bij haar
terecht.
Graag willen we voor 1 mei weten of je meegaat!
Na aanmelding volgt vanzelf meer informatie over het kamp.
De leiding van het Olympisch dorp kijkt er naar uit jullie te verwelkomen en hoopt op vele
enthousiaste inschrijvingen!
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Verkiezingen Pleegouderraad (POR)
Beste pleegouders,
De pleegouderraad (POR) geeft een stem aan de pleegouders van Rubicon. De
Pleegouderraad bestaat uit vijf tot zeven leden.
In de week van 22 juni 2015 vinden er verkiezingen voor de POR plaats. Binnen de POR
zijn 4 vacatures. Volgens het rooster van aftreden, treden dit jaar mevr. Margo van de Broek,
dhr. Ad Burghoorn en mevr. Veronica Jong af. Alle aftredende leden hebben aangegeven
zich weer verkiesbaar te stellen.
We zijn op zoek naar actieve en betrokken pleegouders die zich kandidaat willen stellen voor
de POR. Mocht u nadere informatie willen over het zich kandidaat stellen dan kunt u via de
mail contact opnemen met de familie Roth: rothaft@hetnet.nl. Deze pleegouders kunnen u
informatie geven over de procedure en u meer vertellen over de taken van de POR.
Uiterlijk 10 mei 2015 moeten alle kandidaatstellingen binnen zijn. De kandidaatstelling moet
schriftelijk. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het mailadres rothaft@hetnet.nl. U krijgt
dan alle verdere informatie over de kandidaatstelling.

Laat u stem horen !!!!
In het kort iets over de werkwijze van de POR. De pleegouderraad vergadert twee keer per
maand. Een keer per maand is onderling overleg en een keer per maand is overleg met het
bestuur van Rubicon. De POR heeft onder andere adviesrecht (met gebruikmaking van de
besluitvormingscirkel) bij de profielschets bij de aanstelling van de Divisiemanager Zorg van
de instelling. Bovendien heeft de POR onder andere instemmingsrecht (met gebruikmaking
van de besluitvormingscirkel) over het beleid en regelingen met betrekking tot klachten.
We horen graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
namens de verkiezingscommissie van de POR
Familie Roth
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Enquête investeren in de kracht van pleegouders
Zoals u mogelijk weet werkt de NVP samen met PIONN aan het project ‘investeren in de
kracht van pleegouders'. Dat is er op gericht om het aanbod aan deskundigheidsbevordering
voor pleegouders beter aan te laten sluiten bij de leerwensen en -behoeften die pleegouders
hebben. Het doel van het project is om een kennisplein te ontwerpen waarbij een overzicht
wordt geboden van professionele trainingen, werkwijzen, instrumenten en interventies voor
pleegouders. Daarnaast biedt het een overzicht van de mogelijkheden om kennis te delen,
zoals koffieochtenden en e-learning. Voor de realisatie van het kennisplein is uw hulp nodig.
Op dit moment wordt er een enquête onder pleegouders gehouden om meer zicht te krijgen
op de behoeften die u heeft.
Lees meer via deze pagina op de website van de NVP. Daar kunt u meer informatie vinden
over het project en de vragenlijst openen. (in te vullen tot en met vrijdag 17 april)

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 pleegzorgbegeleider, 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. U kunt te
allen tijde uw verhaal bij haar kwijt en als u dat wenst kan José 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!
Uw huidige contactpersoon is:
AKJ Limburg – José Peters
Telefoon
: 046 – 4008847
Mail
: j.peters@akj.nl
Internet
: www.akj.nl

Korting Walibi
Walibi Holland heeft voor Kinderhulp een speciale webshop geopend waarbij met korting
kaarten voor Walibi kunnen worden besteld. De korting bedraagt 10 euro, dus is zeker de
moeite waard. Daarnaast schenkt Walibi een deel van de opbrengst aan Kinderhulp.
Iedereen komt in aanmerking voor deze kaarten: cliënten, pleegouders,
(familie van) medewerkers, vrijwilligers, noem maar op. Maak er gebruik
van of als u er iemand anders blij mee kunt maken, stuur de link dan aub
door!
De webshop is www.walibi.nl/kinderhulp
Veel plezier bij Walibi!
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Recept: Nutella pizza's met fruit
Wat heb je nodig?
 4 eetlepels Nutella
 1 banaan
 2 eetlepels hazelnoten, grof gehakt
 Stuk of 10 aardbeien
 Poedersuiker
 125 gr bloem







¼ zakje instant gist a 7 gr
snufje zout
40 ml melk
40 ml water
1 klein klontje boter + gesmolten
boter om te bestrijken

Aan de slag
Meng alle ingrediënten voor het deeg door elkaar in een kom. Kneed het met je handen goed
door elkaar en daarna tot een deegbal. Dek de kom af met een stuk plastic of een doek. Laat
het deeg 45 min rijzen op kamertemperatuur. Verwarm de oven op 220 graden. Als het deeg
gerezen is, verdeel je het in 4 gelijke delen. Maak bolletjes van het deeg en rol deze uit,
bestrooid met een beetje bloem. Maak de bodem best dun, zo’n 3 mm. Leg de 4
pizzabodems op een bakplaat met bakpapier en
bestrijk de bovenzijde met een beetje gesmolten
boter en prik er met een vork wat gaatjes in.
Bak de bodems in ca 10 - 12 minuten lichtbruin
en krokant. Laat ze iets afkoelen en bestrijk ze
daarna met Nutella. Snijd het fruit in stukjes en
verdeel samen met de noten over de chocolade
pizza’s. Bestrooi met een beetje poedersuiker.

Moppen
Kwik, Kwek en Kwak vragen aan oom Donald: "Hoeveel tandpasta zit er in een tube?".
Donald kijkt raar op en zegt: "Uh... geen idee!" Waarop de neefjes antwoorden: "Van de
keuken tot de voordeur, en weer terug!"
Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de ene: "Bah, het gaat regenen." Zegt de
andere: "Niet zeuren, daar word je hard van."
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Wij zoeken een pleeggezin!
Voor Annette, een meisje van ruim 7 jaar, zoeken we een zeer flexibel partieel pleeggezin in
de (directe) omgeving van Tegelen. De inschatting is, dat er voor 1 of 2 weekenden per
maand opvang nodig is, maar het is waarschijnlijk dat dit over niet al te lange tijd ook vaker
nodig kan zijn en tevens soms ook doordeweeks na school. Annette is een vrolijke spontane
meid. Ze danst graag en wil graag prinses worden. Het is een meisje dat duidelijke regels
nodig heeft. Zijn die voor haar helder, dan houdt ze zich daar goed aan.
Voor Jeffrey, een jongen van 14 jaar, zoeken we een vakantiegezin (geen weekendopvang
nodig) Jeffrey woont in een Intern Gezinshuis. Jeffrey is een goedlachse, aimabele jongen.
Hij heeft ADHD en slikt hiervoor medicatie. Hij heeft een IQ van 72. Jeffrey is een echte
dierenvriend, een natuurmens. Hij doet niemand kwaad en is respectvol naar anderen. Hij
heeft wel erg veel sturing nodig. Een simpele instructie kan hij moeilijk volbrengen. Structuur
is erg belangrijk voor hem. Ook heeft hij veel 1-op-1-aandacht nodig van iemand met veel
geduld.
Voor Debby, een meisje van 9 jaar, zoeken we een partieel pleeggezin voor 2 weekenden
per maand. Debby maakt makkelijk contact met andere kinderen. Ze cijfert zichzelf weg en
past zich snel aan. Het is een meisje dat je in de hectiek van de dag zou kunnen vergeten.
We zoeken voor haar een gezin in de directe omgeving van Posterholt, dat behalve de 2
weekenden per maand ook een soort ‘maatjesgezin' wil en kan zijn voor moeder. Een gezin
waar moeder ook buiten die weekenden om, af en toe op terug kan vallen en waar ze raad
aan kan vragen.
Voor Chris, een jongen van 10 jaar, zoeken we een partieel pleeggezin waar hij 2
weekenden per maand heen kan. Chris woont bij zijn moeder en zijn 2 zusjes van 6jr.
Moeder is overbelast en heeft ondersteuning nodig van een partieel pleeggezin, zodat ze
meer tijd voor zichzelf heeft. Voor Chris is het fijn om af en toe zonder zijn zusjes te kunnen
zijn. Chris is dol op voetballen (op zaterdagen heeft hij wedstrijden). Hij maakt makkelijk
contact met andere kinderen in speeltuinen of in een park. Hij vooral een binnenvetter, die na
verloop van tijd alles in een woedebui eruit kan gooien. We zoeken voor hem een gezin
zonder kleine kinderen. Voor Chris is het belangrijk dat er een pleegvader aanwezig is.
Voor een tweeling van 6 jaar (zusjes van Chris) zoeken we een partieel pleeggezin waar ze
2 weekenden per maand heen kunnen. Het zijn echte meiden-meiden; ze houden van
knutselen, dansen, skeeleren, zingen en spelletjes doen. Het zijn slimme meiden. Ze kunnen
behoorlijk ruzie met elkaar maken en bijten elkaar of trekken elkaar aan de haren. Doordat
moeder weinig energie heeft en persoonlijke problemen, lukt het haar niet om consequent te
zijn. De meiden zijn daarom gewend hun zin te krijgen.
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Jelle (8jr) en Inge (9jr) wonen bij hun opa en oma. Hier kunnen ze blijven wonen, maar voor
opa en oma is het goed om 1 weekend per maand zonder kinderen te zijn. Ook willen zij af
en toe een dagje met 1 van de 2 kinderen iets leuks ondernemen en dit willen zij afwisselen.
Daarom zoeken we een partieel pleeggezin voor deze kinderen voor eens in de maand en af
en toe een dagje met 1 van de 2. Jelle is behulpzaam, aanhankelijk en enthousiast. Hij
fotografeert graag en is dol op dieren. Hij praat wat onduidelijk en kan boos worden als hij
niet begrepen wordt. Inge is ook enthousiast en aanhankelijk. Ze speelt graag spelletjes op
de computer. Ook zij is gevoelig voor spanningen.
Jiska, een meid van 16 jaar, woont sinds kort in een gezinshuis van Rubicon. We zoeken
voor haar een vakantie/weekendgezin. Jiska kan heel angstig en in paniek reageren als ze
een situatie spannend vindt. Jiska kan redelijk goed aangeven als ze gespannen is en wat ze
dan nodig heeft. Jiska houdt van muziek en van gezelligheid. Ze zit er 's avonds graag bij. Ze
is heel lief, maar dat kan plotseling omslaan als ze zich ergens aan stoort. Ze staat dan boos
op en loopt weg. Ze heeft niet speciaal hobby's, ze zou wel willen gaan fitnessen. Jiska is
vegetariër en is over het algemeen een moeilijke eter (bv als er stukjes in het eten zitten).
Jiska rookt. Jiska zou het leuk vinden als er kinderen van haar eigen leeftijd zijn.
Wij zoeken een partieel gezin voor (Don) en zijn zusje (Merel). Don is 14 jaar oud en Merel
is 11 jaar. Op dit moment wonen zij bij hun opa (vaderszijde). De kinderen hebben veel
meegemaakt. Opa is 72 jaar oud en draagt de zorg voor zijn kleinkinderen alleen. Oma is
kort geleden overleden. Uit voorzorgmaatregel en om opa te ontlasten, wordt een gezin
gezocht waarmee de kinderen een band kunnen opbouwen voor de toekomst. Misschien
komt ooit de vraag om voltijd voor de kinderen te gaan zorgen. Over Don wordt verteld dat hij
veel zorg heeft voor zijn zusje Merel. Hij komt wat ouwelijk over. Hij is chaotisch, druk en
impulsief. Hij heeft de indicatie ADHD. Hiervoor heeft hij hulp die goed aanslaat. Don kan
heel enthousiast worden over zaken die hij interessant vindt. Over Merel wordt verteld dat ze
een echt meisje/meisje is. Merel woont nu in een mannenhuishouden en mist het erg om
samen met een huisgenoot met poppen te spelen of spelletjes te doen. Ook vindt zij het
heerlijk wanneer iemand haar haren doet, bijvoorbeeld vlechten of borstelen. Zij kan erg
genieten van het samen kleren kopen. We zoeken een pleeggezin dat dichtbij woont, binnen
een straal van 5 km van Venlo.
Voor meer informatie en de meest actuele zoekertjes kunt u op Extranet terecht.
Geïnteresseerd?
Een zoekertje wordt alleen geplaatst op het moment dat we geen beschikbaar gezin hebben
dat een goede match kan zijn. Een zoekertje wordt pas weggehaald als een plaatsing
helemaal rond is. Als u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken bij
pleegzorgvsm@rubicon-jeugdzorg.nl en bespreek de optie met uw pleegzorgwerker.
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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.

Colofon
Redactie

Anouschka Bänziger

Met dank aan

Miriam Ruis, Annemarie van Kruijssen, Ward Vijgen,
POR

Kopij aanleveren

U kunt kopij voor deze nieuwsbrief pleegzorg
aanleveren via a.banziger@rubicon-jeugdzorg.nl..

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen i.s.m. XONAR.
Blijf op de hoogte van de nieuwste zoekertjes en het laatste nieuws via het Extranet:
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.

