Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor aspirant pleegouders

Pleegouder worden gaat zó
Vooruitzien
Soms is het voor een jeugdige (tijdelijk) niet mogelijk om thuis te wonen. Rubicon jeugdzorg gaat
dan op zoek naar een goede oplossing. Een pleeggezin biedt de jeugdige een veilig thuis, aandacht
en rust.
Pleegouder worden is een grote stap
Pleegouders zijn mensen met veel ruimte in hun hart. Ruimte voor jeugdigen die hulp nodig hebben.
Pleegouders nemen tijdelijk de zorg voor de kinderen van andere ouders over. Voor korte of langere
tijd.
Pleegouders zijn onmisbaar
Bij pleegzorg wordt in eerste instantie in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt
dat niet, dan kan Rubicon helpen door op zoek te gaan naar een pleeggezin voor de jeugdige.
Pleegouders zijn dus onmisbaar voor jeugdigen in nood.
Wat biedt een pleegouder?
Als pleegouder heb je veel geduld, ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen. Dat moet ook wel,
want de plaatsing van een pleegkind brengt veel verandering voor jullie en je gezin. Je combineert
het gezinsleven met werk, vrije tijd en de zorg voor een pleegkind. Daarnaast moet er ruimte zijn
voor de ouders van het pleegkind én voor hulpverleners. Een flinke uitdaging dus!
Pleegouder worden is niet alleen voor traditionele gezinnen. Ook alleenstaanden, gezinnen zonder
kinderen of twee vrouwen/mannen kunnen pleegouder worden. Je moet wel ouder zijn dan 21 jaar
en bereid zijn om een training te volgen.
Wat biedt Rubicon?
Elk pleegkind neemt zijn geschiedenis mee in jullie gezin. Denk aan bepaalde gewoontes, specifiek
gedrag en alle emoties die de uithuisplaatsing met zich meebrengt. Maar jullie staan er niet alleen
voor. De medewerkers van Rubicon helpen en ondersteunen. Allereerst in de oriënterende fase.
Samen kijken we óf pleegzorg bij jullie past en wélke vorm van pleegzorg bij jullie past. Natuurlijk
blijven we ook daarna naast jullie lopen en bieden we steun wanneer dat nodig is.

Plichten/verantwoordelijkheden van een Rubicon pleegouder
• De eigen ouders blijven altijd belangrijk voor jullie pleegkind. Als het mogelijk is, willen we ook
graag dat het pleegkind na een tijdje weer terug kan naar zijn eigen ouders. Als pleegouder
moeten jullie daarom meewerken aan het contact tussen het pleegkind en zijn ouders.
• Pleegouderschap is niet vrijblijvend; de verantwoordelijkheid voor een pleegkind is een serieuze
taak. In het pleegcontract leggen we alle afspraken vast over de verzorging en opvoeding van jullie
pleegkind.
• Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Jullie krijgen niet het volledig gezag over jullie pleegkind.
Voor belangrijke beslissingen zoals medische behandeling of het aanvragen van een paspoort blijft
toestemming nodig van de ouders of voogd.
• Jullie zijn verplicht om informatie te geven over het verloop van de pleegzorg aan uw
pleegzorgwerker.
Procedure
Gemiddeld duurt de hele procedure om pleegouder te worden, van aanmelding tot opname in het
bestand van Rubicon, ongeveer een half jaar. Jullie doorlopen deze stappen
• Jullie starten met het downloaden van deze informatie:
Informatiebrochure aspirant pleegouders
Informatiebrochure aspirant pleegouders - brief
• Hebben jullie vragen of twijfels, neem contact met ons op. De contactgegevens staan in de brief.
• Bezoek vervolgens een van onze informatieavonden.
• Tijdens de informatieavond ontvangen jullie een aanmeldingsformulier en een formulier voor een
justitiële akkoordverklaring. Daarmee vragen wij informatie aan bij de Raad van Kinderbescherming
over eventuele bezwaren tegen het functioneren als pleeggezin. Inhoudelijk krijgt Rubicon hierover
geen informatie.
• Als er geen bezwaren zijn, dan starten we met de selectie en voorbereidingscursus (de STIP
training). In deze training zijn de 6 (STIP) criteria verweven die landelijk door alle
pleegzorgorganisaties gehanteerd worden voor kandidaat pleegouders. Deze criteria vinden jullie
op www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/zo-word-je-pleegouder
• Na de voorbereidingscursus bekijken we samen opnieuw of het pleegouderschap bij jullie past. Is
het antwoord positief, dan zijn jullie aspirant-pleegouders en worden jullie in ons bestand
opgenomen. Bij het zoeken naar een pleeggezin gaan we uit van het pleegkind, ieder kind vraagt
om een andere situatie. Daarom kan het soms even duren voordat jullie als pleegouder worden
ingezet.
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