Maart 2015, Rubicon jeugdzorg

Veranderingen in de vergoedingen voor Pleegzorg en Regeling
Bijzondere Kosten Rubicon
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk
voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder een contract hebben,
hebben recht op een pleegvergoeding. Gemeenten die pleegzorg subsidiëren, zijn wettelijk
verplicht om ervoor te zorgen dat pleegzorgaanbieders deze vergoeding kunnen verstrekken
aan pleegouders, zoals opgenomen in de ministeriële Regeling Jeugdwet. Rubicon
jeugdzorg organiseert in maart een aantal informatiebijeenkomsten over deze financiële
regelingen.
Hoe is de pleegvergoeding opgebouwd?
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. Op
www.rubicon-jeugdzorg.nl bij Pleegouders/Extranet/ Financiën en regelingen kunt u een
overzicht van de vergoedingen en bestedingsdoelen vinden.
Ad. 2 Toeslagen
De pleegzorgaanbieder mag het basisbedrag in een drietal gevallen verhogen met een
toeslag van maximaal € 3,55 per dag (prijsniveau 2016):
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
3. Als het pleegkind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft.
Bij 1 en 2 beoordeelt de pleegzorgaanbieder of er sprake is van deze situatie. Als dat het
geval is, heeft de pleegouder recht op de gehele toeslag. Bij 3 stelt de pleegzorgaanbieder
de hoogte en duur van de toeslag vast.
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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 verhaald kunnen worden bij de
onderhoudsplichtige ouders en die niet op grond van een andere regeling vergoed kunnen
worden, 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 vergoed
worden;
 Reiskosten in verband met de omgangsregeling waarvoor het basisbedrag
redelijkerwijs niet toereikend is;
 De kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering voor het pleegkind.
De praktijk leert dat pleegouders met veel meer bijzondere kosten voor een pleegkind te
maken krijgen. Tot 1 januari 2015 vergoedden pleegzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg
zeer uiteenlopende bijzondere kosten aan pleegouders.
Voordat de Jeugdwet in werking trad, was het beheer van het budget voor bijzondere kosten
gesplitst. Bureaus Jeugdzorg en Wiliam Schrikkergroep beheerden het budget bijzondere
kosten in het kader van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, terwijl
pleegzorgaanbieders het budget bijzondere kosten voor pleegoudervoogden beheerden. Om
te voorkomen dat pleegouders te maken krijgen met verschillende instanties is in de
Jeugdwet het beheer van het budget bijzondere kosten in zijn geheel bij de
pleegzorgaanbieder belegd (artikel 5.3. lid 2 sub d. van de Jeugdwet).
In de uitvoeringsovereenkomsten 2016 met pleegzorgaanbieders is opgenomen dat
gemeenten het initiatief nemen tot het maken van nadere afspraken over de vergoeding van
de bijzondere kosten pleegzorg.
Deze nieuwe Regeling Bijzondere Kosten is voor zowel vrijwillig, Onder Toezicht Stelling
(OTS) als (pleegouder)voogdij van toepassing. De regeling wordt helemaal door Rubicon
uitgevoerd en heet nu Regeling Bijzondere Kosten Rubicon.
Met ingang van de nieuwe regelingen komen alle bestaande afspraken te vervallen, voor
zover ze niet in de nieuwe regelingen zijn opgenomen.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor pleegouders:
 Voor pleegouders die eerst aanspraak konden maken op een vergoeding via
Regeling Bijzondere Kosten via BJz, geldt nu de Regeling Bijzondere Kosten
Rubicon. Meer informatie: www.rubicon-jeugdzorg.nl bij pleegouders/extranet.
 Voor pleegoudervoogden die aanspraak konden maken op de regeling Bijzondere
Kosten Pleegoudervoogdij via Rubicon, geldt nu ook de Regeling Bijzondere Kosten
Rubicon. Meer informatie: www.rubicon-jeugdzorg.nl bij pleegouders/extranet.
 Vanuit Rubicon werden de volgende kosten vergoed aan pleegouders ongeacht of dit
vrijwillig, OTS of voogdij was:
o Reiskosten voor evaluaties
o Reiskosten voor omgangsregeling
o Reiskosten Medische bezoeken
o Incontinentie toeslag
o Bijdrage peuterspeelzalen
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Hoe is dat nu geregeld?
Reiskosten voor omgangsregeling zijn opgenomen in de Regeling Bijzondere kosten
Rubicon. Deze worden vergoed, maar er is een drempel van € 25,- per maand.
Reiskosten Medische bezoeken zijn opgenomen in de Regeling Bijzondere kosten Rubicon.
Reiskosten voor evaluaties, zijn niet opgenomen in de Regeling Bijzondere kosten Rubicon,
maar kunnen wel gedeclareerd worden bij Rubicon.
De incontinentietoeslag wordt vergoed van de Toeslagen, zie Ad 2. Toeslagen, punt 3: als
het kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft.
De bijdrage peuterspeelzalen is niet opgenomen in Regeling Bijzondere Kosten Rubicon.
Hiervoor geldt dat eerst in de gemeente waar het kind woont een bijdrage gevraagd moet
worden. Indien deze er niet is of niet gehonoreerd wordt, blijft de regeling van Rubicon van
toepassing. Wel altijd in overleg met de pleegzorgwerker/(gezins)voogd.
Op onze website vindt u de actuele financiële informatie: www.rubiconjeugdzorg.nl/pleegouders/extranet bij Financiën en regelingen
Informatiebijeenkomsten
Rubicon organiseert in maart drie informatiebijeenkomsten over de financiële regelingen:
Donderdag 24 maart: 20.00 uur - 21.30 uur in Horn, Bergerweg 23
Woensdag 30 maart: 10.00 - 11.30 uur in Blerick, Diependijkstraat 2
Donderdag 31 maart: 10.00 - 11.30 uur in Venray, Plataanstraat 6
__________________________________________________________________________

Landelijke pleegzorgcampagne 2015
We kijken terug op een drukke, maar
succesvolle, deelname aan de landelijke
pleegzorgcampagne 2015.
Een onderdeel van de pleegzorgcampagne was de 'Week van de
Pleegzorg' in oktober. Een aantal van
onze pleegouders hebben hun huis
opengesteld voor wethouders en
beleidsmedewerkers van de gemeenten
in Noord- en Midden Limburg.
Ze waren letterlijk 'Gast aan Tafel' bij de
gezinnen en hun pleegkinderen.

Het waren gezellige lunches, diners en zelfs een ontbijt. Deze pleegouders willen we
nogmaals bedanken.
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Wie wil ons helpen?
Naar aanleiding van de 'Gast aan Tafel' bezoeken
in de Week van de Pleegzorg zoeken we
pleegouders die beschikbaar zijn voor
publiciteitsacties in de toekomst. Wilt u over
pleegzorg vertellen in een toekomstige
publiciteitsactie, meld het ons. Natuurlijk spreken
we samen af waar de grenzen liggen.
Interesse? Mail of bel Lily van Onna, PR &
Communicatie, l.vanonna@rubicon-jeugdzorg.nl,
0475 - 588 403.
_________________________________________________________________________

Werken met vragenlijsten in Pleegzorg
In 2013 werd de werkwijze Pleegzorg Limburg (in de projectfase Prima Pleegzorg genoemd)
geëvalueerd. Een van de conclusies van deze evaluatie was dat begeleiders pleegzorg een
positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het pleegkind via het versterken van het
cliëntsysteem. Uit deze evaluatie bleek ook dat er vraag was naar een
meetinstrument/monitor om in de toekomst om casusniveau te kunnen volgen hoe er ingezet
wordt op dit versterken. Maar vooral ook om te kunnen volgen in welke mate ouders,
pleegouders en hun netwerken zich daadwerkelijk versterkt voelen en de mate waarin de
regie bij ouders en netwerk ligt.
De bedoeling is dat op basis van de uitkomsten van de monitor de hulpverlening tijdig
bijgesteld kan worden. In 2015 is Rubicon samen met XONAR aan de slag gegaan met de
ontwikkeling van dit meetinstrument. Er heeft er een pilot plaatsgevonden met de eerste
versie van dit instrument in een klein aantal casussen.
Inmiddels is deze pilot afgerond en is de monitor op een aantal punten aangepast. De
monitor bestaat uit een aantal vragenlijsten, die door pleegouders, ouders en het pleegkind
vanaf 8 jaar op vaste momenten worden ingevuld.
De monitor wordt op vastgestelde tijdstippen afgenomen:




Meetmoment 1: binnen 6 weken na start van de begeleiding door de begeleider
pleegzorg
Meetmoment 2: na vorming van het actieteam tot uiterlijk 6 maanden na start van de
begeleiding
Meetmoment 3 en verder: jaarlijks na start van de begeleiding door de begeleider
pleegzorg tot einde plaatsing.

De resultaten van de vragenlijsten worden steeds met de verschillende betrokkenen
besproken.
Dit betekent dat vanaf 2016 bij elke nieuwe plaatsing de monitor gebruikt wordt. Daarnaast
zal de monitor ook gebruikt gaan worden bij lopende plaatsingen waarbij het kind in een
pleeggezin is geplaatst na 1 januari 2014
Uw pleegzorgwerker kan u meer vertellen en weet of de monitor in uw situatie ook ingezet
wordt/kan worden.
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Doen jullie weer mee aan het pleegzorgkamp?
Een bericht voor alle jongens en meisjes, ouders en pleegouders! Het is weer zover... ook dit
jaar gaan we weer gezellig op pleegzorgkamp! Niet zomaar een kamp. Wij nodigen jullie bij
deze uit om met ons de RUIMTE in te gaan!
Dat wordt een week vol toffe spellen, buitengewone activiteiten, snelheid, feest, muziek,
strijdlust, bijzondere opdrachten en vooral heel veel plezier met elkaar. Ben je stiekem niet
zo strijdlustig... geen paniek! Want ook andere talenten zijn hard nodig om de ruimtevaart tot
een succes te maken...
Heb jij er net als wij heel veel zin in om samen met jouw astronautenteam veel lol te maken
en een reis door de ruimte te beleven? Geef je dan snel op, want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen.
Voor wie?
Alle pleegkinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan
deze Ruimte Reis.
Wanneer?
Het kamp is van maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli
Waar?
Waar de Reis door de Ruimte van de grond komt is nog
onbekend terrein ...
Kosten?
De eigen bijdrage is 67,50 per kind.
Aanmelden en informatie
Aanmelden kan via je pleegzorgwerker of bij de coördinator van het kamp: Chantal Hendrix,
c.hendrix@rubicon-jeugdzorg.nl of bel (0475) 588 400
Graag willen we voor 9 mei weten of je meegaat! Na aanmelding volgt vanzelf meer
informatie over het kamp. De leiding van Ruimte Reis wil jullie graag verwelkomen en hoopt
op vele enthousiaste inschrijvingen!
Vele groetjes van de kampleiding!
_________________________________________________________________________

Zomerkamp of kampweekend voor
jongeren in pleeggezinnen
De stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) organiseert
ook dit jaar weer een zomerkamp en een lang
kampweekend voor jongeren uit pleeggezinnen. Er
worden allerlei activiteiten georganiseerd tijdens de week
en het weekend. Het is een mix van inspanning en
ontspanning met zwemmen, sport, spel en disco. Maar er
is ook ruimte om met elkaar verhalen en ervaringen te
delen. De jongeren ontdekken dat ze dezelfde dingen
meemaken. De leiding bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die werkzaam zijn binnen
pleegzorg, studerend zijn in deze richting of zelf pleegouder zijn.
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Het zomerkamp is van zondag 7 tot en met vrijdag 12 augustus. Dit zomerkamp is voor
(pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 jaar tot en met 16 jaar. De kosten voor deze week
bedragen € 180,-. De kampweek wordt gehouden in het dorpje de Moer bij de Drunese
duinen in Noord- Brabant. Het zomerkamp heeft plek voor 40 jongeren.
Het kampweekend is van zaterdag 30 april tot en met maandag 2 mei. Dit weekend is
bestemd voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot en met 11 jaar. De kosten voor dit
weekend van bedragen € 70,-. Het weekend zal worden gehouden op een mooie
scoutinglocatie in Naaldwijk, in het Westland. Het kampweekend heeft plek voor 30 kinderen.
Aanmelden
Dit kan door het aanmeldformulier van de website www.stichtingjip.nl van de stichting te
downloaden, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar Stichting JiP t.a.v. Koen
Melis, Doornenburgstraat 19, 4834NK Breda.
Vragen?
Bezoek de website www.stichtingjip.nl of bel Koen Melis 06-46199513. Mailen kan ook
koenmelis@ziggo.nl.

__________________________________________________________

Pleegouders
zoeken
pleegouders
Tijdens de pleegzorg campagne hebben we veel reacties
gekregen van mensen die interesse hebben in het
pleegouderschap. Maar onze zoektocht gaat door!
Als pleegouders kunt u ons ook helpen. Wij zoeken nog
dringend pleegadressen voor de allerjongsten en voor
10+ ers. Zijn er in uw omgeving mensen die interesse
hebben om ook pleegouder te worden?
Laat het ons weten!

__________________________________________________________________________

Pleegoudertrainingen
Er staan weer een aantal trainingen voor pleegouders op de planning voor dit najaar. U kunt
zich al aanmelden.
 Training Nieuwe Autoriteiten en Geweldloos Verzet / Waakzame pleegzorg
De trainingen vinden plaats op woensdagavond op: 21 september, 5 oktober, 19 oktober en
2 november. Afhankelijk van de deelnemers wordt de training gegeven in Horn of Blerick.
Voor meer informatie: Irène Potten (i.potten@rubicon-jeugdzorg.nl) of Leon Franssen
(l.franssen@rubicon-jeugdzorg.nl) of bel 0475-588 400.
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 Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Blerick)
In Blerick wordt deze training wekelijks gegeven vanaf 23 september tot en met 25 november
op vrijdagochtend in Blerick. Voor meer informatie: Leon Franssen (l.franssen@rubiconjeugdzorg.nl) of bel 0475-588 400.
 Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Horn)
In Horn zal de training in de avonduren (19.00 - 21.00 uur) plaatsvinden op de volgende
data: 14 september, 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 2
november, 9 november, 16 november. Voor meer informatie over trainingen: Arno Derikx
(a.derikx@rubicon-jeugdzorg.nl) en Ans Kruip (a.kruip@rubicon-jeugdzorg.nl) of bel 0475588 400
__________________________________________________________________________

Hebt u een e-mailadres? Geef het ons door!
U krijgt deze nieuwsbrief per post. Maar misschien wilt u hem liever
per e-mail ontvangen, dan horen we dat graag. Op die manier is de
nieuwsbrief sneller in uw bezit en heeft u gemakkelijker toegang tot
andere digitale informatie.

_________________________________________________________
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 (AKJ) er om u te
helpen.
U kunt altijd uw verhaal bij haar kwijt en als u dat wenst kan José u bijstaan bij het
verwoorden van uw klacht naar Rubicon. Hulp en ondersteuning van het AKJ is voor u altijd
gratis. Dit aanbod geldt ook voor pleegkinderen!
Uw contactpersoon is: AKJ Limburg – José Peters, telefoon: 046 – 4008847, mail:
j.peters@akj.nl. Internet: www.akj.nl

___________________________________________________________________

Bezoekadres
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
Rubicon regiokantoor Noord-Limburg
Diependijkstraat 2
5922
XV Venlo
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Postadres
Postbus 4702, 6085 ZG Horn
Openingstijden
Het hoofdkantoor van Rubicon jeugdzorg is bereikbaar van maandag t/m donderdag van
08.30 – 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.
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

