Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor ouders/opvoeders

Informatie over de uithuisplaatsing van uw kind

Uw kind gaat binnenkort in een behandelgroep, gezinshuis of pleeggezin wonen. Een
uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis voor u, uw kind en uw gezin. Deze folder gaat over
de praktische kanten en regelzaken van een uithuisplaatsing.
Meenemen
Om samen goed voor uw kind te kunnen blijven zorgen, is het noodzakelijk dat wij de beschikking
krijgen over:
•
Een pasfoto voor het digitale dossier van uw kind;
•
Identiteitspapieren van uw kind (paspoort, identiteitskaart en / of verblijfsvergunning);
•
Pas en overige gegevens van de zorgverzekering van uw kind;
•
Tandartskaart of bewijs van schooltandarts van uw kind;
•
(Kopie van) inentingspapieren van uw kind;
•
Afsprakenkaarten van specialisten die uw kind bezoekt;
•
Medicijnen die uw kind gebruikt met gegevens over het gebruik;
•
Kleding voor en de fiets van uw kind.
Wilt u deze zaken op de opnamedag meebrengen, voor zo ver ze voor uw kind van toepassing zijn?
Over de spullen die nodig zijn voor de zelfstandigheidstraining en dergelijke wordt uw kind apart
geïnformeerd.
Verzekeringen
Ook al verblijft uw kind tijdelijk bij Rubicon, toch raden we u aan om uw kind niet uit te schrijven bij
uw verzekeringen. Voor veel zaken blijven ouders namelijk verantwoordelijk of aansprakelijk.
Jongeren die na hun 18e zelfstandig gaan wonen, moeten zelf een ziektekosten- en een WAverzekering afsluiten. Het afsluiten van een inboedelverzekering is verstandig (denk aan brand of
diefstal).
Ziektekosten
De normale medische en tandheelkundige kosten vallen onder uw ziektekostenverzekering. Laat uw
kind daarom bij u op de polis staan. Het komt nogal eens voor dat kinderen worden doorverwezen,
bijvoorbeeld voor een beugel. Voor dergelijke en andere specialistische kosten kunt u het beste een
aanvullende verzekering afsluiten. Een ziektekostenverzekering is altijd verplicht.
Wettelijke aansprakelijkheid
De WA-verzekering blijft via de ouders lopen. Laat uw kind dus bij u op de polis staan. Controleer a.u.
b. in de voorwaarden of staat vermeld dat niet wordt uitgekeerd als uw kind niet thuis woont. Mocht
dat het geval zijn, laat het Rubicon dan zo snel mogelijk weten.
WA-verzekeringen dekken meestal geen schade die uw kind expres veroorzaakt, maar die schade
kan wel op u worden verhaald.

Financieel
Een uithuisplaatsing kan financiële gevolgen voor u hebben. De (hoogte van) huursubsidie,
kinderbijslag en bijstand kunnen veranderen. De onderhoudskosten (kleding, verzorging, voeding)
van uw kind komen voor rekening van Rubicon.
Zakgeld, kledingkosten en schoolkosten
Als uw kind bij Rubicon verblijft of pleegzorg krijgt, hoeft u geen zakgeld, kledingkosten of
schoolkosten te betalen. Uitzondering: bij een vrijwillige plaatsing in een gezinshuis of
behandelgroep betaalt u wel schoolkosten.
Reiskosten
In overleg met de medewerkers op de plek waar uw kind wordt geplaatst, wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor een reiskostenvergoeding. Of een reiskostenvergoeding mogelijk is, is
afhankelijk van de mogelijkheden in uw eigen netwerk en de leeftijd van uw kind. Voor
schoolbezoek en vrije tijd heeft uw kind een fiets nodig.
Overige instanties
De overheid ziet een uithuisplaatsing als een verhuizing, ook als het om een tijdelijke
uithuisplaatsing gaat en uw kind meer dan 4 dagen bij Rubicon verblijft. Rubicon is daarom verplicht
de opname (en het vertrek) van uw kind te melden bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar
uw kind komt te wonen. Dergelijke veranderingen worden door de gemeente bijgehouden op een
persoonslijst. Iedere inwoner van Nederland heeft zo’n persoonslijst. Door die lijst worden ongeveer
vijfhonderd instanties over adreswijzigingen geïnformeerd. Als ouder heeft u bij een uithuisplaatsing
het meest te maken met deze instanties:
De gemeente
Zoals gezegd is Rubicon verplicht de in- en uitschrijving van uw kind bij de gemeente te melden.
Komt uw kind weer thuis wonen, dan moet u dit zelf bij uw gemeente melden. Jongeren, die na hun
verblijf bij Rubicon op kamers gaan wonen, moeten zelf hun adres melden bij de afdeling Bevolking
van hun (nieuwe) woonplaats.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB keert de kinderbijslag uit. Tijdens het verblijf van uw kind bij Rubicon komen de
onderhoudskosten voor onze rekening. Om die reden vervalt in veel gevallen uw kinderbijslag. Als u
desondanks veel kosten voor uw kind blijft maken, kunt u toch recht hebben op kinderbijslag of een
deel daarvan. Het gaat om kosten die u wel aan moet kunnen tonen. Rubicon kan in overleg met u
inzichtelijk maken wanneer uw kind bij u thuis slaapt en wanneer bij Rubicon. Komt uw kind weer
thuis wonen, dan vraagt u opnieuw kinderbijslag aan.
De Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)
Als u van GSD een bijstandsuitkering ontvangt, kan die tijdens de uithuisplaatsing aangepast worden.
Moet u extra reiskosten maken voor bezoek en / of besprekingen, dan kunt u in sommige gevallen
bij de GSD bijzondere bijstand aanvragen. Op uw verzoek maken wij een overzicht van de dagen
waarop bezoek en of besprekingen plaatsvonden.
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