Nieuwsbrief Pleegzorg
Oktober 2014
Uitgave van Rubicon jeugdzorg

Voorwoord
Rubicon jeugdzorg staat aan de vooravond van de transitie. In 2015 gaan de gemeenten
zich ontfermen over de jeugdzorg. Wat dit voor pleegzorg betekent, is nog niet geheel
duidelijk. Continuïteit voor de pleegkinderen staat gelukkig wel bij iedereen hoog in het
vaandel. Dat proberen we dan ook zoveel mogelijk zo te houden. De komende tijd zullen er
belangrijke beslissingen worden genomen en komt er hopelijk meer duidelijkheid. We
houden u via de mail en het Extranet zoveel mogelijk op de hoogte.
De redactie

PS. Rubicon jeugdzorg heeft een eigen LinkedIn-account.
Volg het laatste nieuws op: www.linkedin.com/company/rubicon-jeugdzorg
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Kernboodschap Jeugdwet
(Kijk)
Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen
gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben hulp, zorg
of ondersteuning nodig. Ons huidige jeugdstelsel schiet hierin soms tekort. Die constatering
komt niet uit de lucht vallen. Al in 2009 bleek uit een Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg
dat de jeugdzorg te bureaucratisch en versnipperd werkt, via te veel geldstromen. In 2010
bevestigde de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg deze knelpunten.
Daarom komt er een nieuwe Jeugdwet.
(Want)
De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Eenvoudiger en
gericht op een integrale aanpak. 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. Hulpverleners werken samen
rond gezinnen. Zij doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van
kinderen en hun ouders. De nadruk komt te liggen op preventie. Op normaliseren. Op lichte
hulp. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat. Net als de jeugdhulp zelf. Eenvoudiger
organiseren maakt de jeugdhulp beter en goedkoper. We geven hulp waar kan en zorg waar
moet.
(Dus)
Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. Daarom
legt de nieuwe Jeugdwet alle regie in één hand. Jeugdzorgtaken van rijk en provincie gaan
over naar gemeenten. Zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk, bestuurlijk en
financieel. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische
problemen en stoornissen. Voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering. En voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk
geweld. Gemeenten gaan erop toezien dat kinderen naar vermogen meedoen in de
maatschappij. En waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. Zo kunnen alle
kinderen en jongeren in Nederland gezond en veilig opgroeien.
Welke concrete gevolgen de transitie heeft voor Rubicon, de pleegouders en pleegkinderen
is helaas nog steeds onduidelijk. We zijn druk in gesprek met de gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg. De continuïteit van zorg heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast willen we
geen enkel kind in de kou laten staan en doen we er alles aan tijdig opvang te bieden.
De komende maanden verwachten we meer duidelijkheid. Hou het nieuws van Rubicon in de
gaten op het Extranet voor Pleegouders. Wilt u op de hoogte blijven van de algemene
ontwikkelingen rondom de wijzigingen in de jeugdzorg, dan kunt u terecht op:
www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd

"Door de zorg dicht bij mensen te organiseren, wordt
bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden
gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het
doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke
voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en
keuzevrijheid van het individu."
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, 2014
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Regeling Bijzondere Kosten voor Pleegoudervoogden
Vanaf 2014 is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling
Bijzondere Kosten voor Pleegoudervoogden. De invulling hiervan (wat vergoed je wel/niet en
hoeveel) is vrij gelaten aan de zorgaanbieder. In overleg met de POR Rubicon zijn we
gekomen tot een regeling. Deze staat op het Extranet.
Voor de uitvoering van de Regeling staat per onderdeel onder welke voorwaarden en op
welke wijze (wel/niet na overleg met de pleegzorgwerker of GW-er/CL) tot uitkering over
wordt gegaan. Jaarlijks ontvangen we een bedrag voor deze Regeling, indien deze pot op is,
is het op en is geen verdere uitkering meer mogelijk. Indien aan het eind van het jaar nog
over is, mag dit meegenomen worden naar het volgende jaar.
U kunt de kosten declareren via het Declaratieformulier Pleegzorg, dat hiervoor speciaal is
aangepast. Deze staat op het Extranet, onder Formulieren.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen; een training voor
pleegouders
Complex trauma ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden
blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en/of
huiselijk geweld. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig. Kinderen kunnen
hierdoor moeilijk op zichzelf en een ander vertrouwen en hebben o.a. moeite met hun
emoties en gedrag. Veel van deze kinderen groeien niet op in hun eigen gezin, maar wonen
een deel van hun jeugd ergens anders, bijvoorbeeld in een pleeggezin.
Waarom een training voor pleegouders?
Trauma is een belangrijk onderwerp voor pleegouders, omdat veel kinderen die uit huis zijn
geplaatst, getraumatiseerd zijn. Reacties op een trauma kunnen bij kinderen gedrag
veroorzaken dat je versteld doet staan. Hun relaties met u, met andere volwassenen en zelfs
met hun leeftijdgenoten kunnen instabiel en onvoorspelbaar zijn. Uw gebruikelijke
opvoedingsmethoden - dat wat goed werkte bij uw eigen kinderen - kan bij hen soms totaal
niet werken. Pleegvader Sam zei hierover: "Niemand legt echt uit wat de impact is van
trauma op het leven van een kind. Ik wilde dat ik al eerder meer over trauma had geweten."
De gevolgen van traumatisering worden nog vaak onvoldoende onderkend, wat kan leiden
tot uitputting bij pleegouders, overplaatsing van het kind of andere schadelijke
ontwikkelingen voor het kind en diens omgeving. Voor het herstel van complex trauma is het
van groot belang dat het kind nieuwe, herstellende ervaringen opdoet. De thuissituatie biedt
hiervoor de beste mogelijkheden. Daarom speelt u als pleegouder een zeer belangrijke rol.
Meer info?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de training, dan kunt u contact opnemen met
uw pleegzorgwerker of één van de trainers, via:
zorgenvoorgetraumatiseerdekinderen@rubicon-jeugdzorg.nl
Zij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Nieuws - 4

Inspirerende open dag bij pleegouders
De landelijke actie 'Ontdek de pleegouder in je buurt'
heeft dit jaar 80 procent meer bezoekers getrokken dan
vorig jaar. Op zaterdagmiddag 4 oktober zetten 140
pleeggezinnen in Nederland hun deuren open voor
iedereen die meer wil weten over pleegzorg of het
pleegouderschap. In Limburg deden twaalf
pleeggezinnen mee, die op deze manier optraden als
ambassadeurs voor het pleegouderschap.
Veel gemeentelijke interesse
Het aantal bezoekers dat het pleegouderschap
overweegt was dit jaar in Limburg ongeveer gelijk aan
2013. Net als vorig jaar was merkbaar dat de meesten
van hen al serieus overwogen om pleegouder te
worden en deze open dag aangrepen om hun twijfels en onzekerheden te bespreken met
ervaren pleegouders. Opvallend was dat veel vertegenwoordigers van gemeenten de
pleeggezinnen bezochten. De deelnemende Rubicon pleeggezinnen mochten in totaal zeven
wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden ontvangen. Ze hebben
inspirerende en intrigerende gesprekken gevoerd!
Media-aandacht
Hoewel de bezoekersaantallen niet heel erg hoog waren, was er wel behoorlijk wat mediaaandacht. Ons pleeggezin uit Grubbenvorst werd geïnterviewd: waarom word je pleegouder?
Hoe bevalt het de pleegkinderen? Wat zeggen vroegere pleegkinderen over hun tijd bij de
pleegouders ? Een korte blik achter de schermen http://www.reindonk.nl/ontdek-depleegouder-in-je-buurt/tvgemist/item?Z3B6y09AnUDJxNOg5HH3Pw=%3D

Prijswinnaars concert Rowwen Hèze
Rowwen Hèze draagt pleegzorg een warm hart toe. Daarom mochten we 2x5 kaarten
weggeven voor hun Slotconcert op 7 november vanaf 19.00 uur in America.
Via de mail en het Extranet hebben we de prijsvraag uitgezet onder onze pleegouders. We
kregen vele enthousiaste reacties. We hebben uit de goede antwoorden twee winnaars
geloot en dat zijn:
Familie Rongen uit Venray en Familie van Laarhoven uit Venlo
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs en veel plezier op het concert!
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"Ik wil de kinderen helpen een toekomst op te bouwen"
Piet Hermkens is 64 jaar en alleenstaand. Hij heeft een rijtjeshuis in Noord-Limburg, werkt bij
Dichterbij en voetbal is zijn grote hobby. Piet heeft geen eigen kinderen, maar wel vier
pleegkinderen*: Peter (18) en Mevis (15) wonen nu tijdelijk bij hem. Allard (16) en Barry (15)
komen om de drie weken een weekend en grote gedeeltes van de vakantie. Een gezellige
drukte. Zijn verhaal.
Waarom bent u pleegouder geworden?
De omgang met jeugdigen heeft heel mijn leven een rol gespeeld. Ik werk in de zorg en ben
al 40 jaar jeugdleider. Vooral kinderen tussen 8 en 18 jaar vind ik prettig om mee om te
gaan. Ik wil graag wat bereiken met de kinderen. Op deze leeftijd durven ze een eigen
invulling te geven aan hun leven. Het zijn geen ja knikkers en dus moet je over veel dingen
praten. Het is mooi om ze volwassen zien te worden en ze te helpen een eigen bestaan op
te bouwen en een toekomst voor ze te creëren. Bovendien kun je op deze leeftijd veel met
ze ondernemen; zoals voetballen, naar de film gaan, een terrasje pikken, wandelen, fietsen
et cetera.
Hoe gaat het in de praktijk?
Met vallen en opstaan. Bij het ene kind zie je dat hij een toekomst voor ogen heeft waaraan
hij wil werken. Bij het andere is dit erg moeilijk omdat er weinig eigen inbreng en
doorzettingsvermogen is. Ik hou ze dan steeds weer voor dat ze zelf de toekomst kunnen
bepalen, maar dat daarvoor veel eigen inzet nodig is. Het verleden van de kinderen werkt
soms erg tegen en dan is het een moeilijke weg. Stap voor stap maken we dan vooruitgang
en regelmatig is er een terugslag.
Wat onderneem je graag met de pleegkinderen?
Regelmatig gaan wij met z`n allen op zondagmorgen ontbijten in een restaurant. Het geeft
rust en is gezellig. Ook ga ik bijna altijd mee als ze gaan voetballen en ondersteun ik ze als
ze een andere sport willen doen. Ieder jaar gaan we met z`n allen op vakantie, vorig jaar zijn
we met zes man met de camper naar Spanje geweest en dit jaar gaan we met een
touringcar tien dagen naar Spanje. Dat vinden de kinderen geweldig en daar geniet ik weer
van. Daarnaast vier ik de verjaardagen uitgebreid met de kinderen. Ze nodigen dan hier hun
vrienden en vriendinnen uit. Dat vinden ze heel fijn.
Wat vind je van de begeleiding vanuit Rubicon?
Ik vind de begeleiding belangrijk, omdat er veel bij de opvang komt kijken. Dan is het prettig
als je dingen kunt delen met een pleegzorgwerker. Vooral waar er moeilijke zaken om de
hoek komen kijken, is het goed dat je op de begeleiding kunt terugvallen. Ook in het
onderhouden van het contact met de familie van de kinderen is het prettig dat dit grotendeels
door Rubicon wordt verzorgd. Wat anders zou kunnen, is dat je bij meerdere kinderen ook
vaak met meerdere begeleiders te maken hebt. Dat is niet zo handig als er problemen zijn
met een van de kinderen.
Hoe verloopt het contact met de ouders?
Dit is erg verschillend. Bij de ene ouder verloopt het erg soepel, omdat er weinig problemen
(meer) zijn. Ook als de afstand tussen de ouders en mijn huis klein is, gaat het makkelijker.
Bij andere ouders kan het erg zakelijk zijn, vanwege het verleden of omdat er nog veel
problemen zijn bij de ouders. Soms is het contact erg afstandelijk, zowel het kind als de
ouders hebben dan minder interesse.
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Wat vindt de omgeving, familie en vrienden, van het pleegouderschap?
Toen ik er zestien jaar geleden mee begon, kreeg ik de meest uitlopende reacties. De een
vond het fijn, de ander echt iets voor mij, maar er waren ook opmerkingen van “je lijkt wel
gek", "je gaat toch niet je vrije tijd opofferen voor vreemde kinderen" en "weet je wel wat voor
problemen je op je nek haalt" en veel vragen zoals: "heb je er wel tijd voor?". Maar mijn
broers en zussen hebben mij altijd gesteund en dat vond ik erg belangrijk.
Wat is het mooiste dat pleegzorg je heeft gebracht?
Dat ik met de meeste kinderen en hun ouders een goed contact heb. En dat ik de kinderen
vooruit zie gaan in het contact met hun ouders, vrienden en omgeving. Ook is het fijn als het
op school goed gaat, zodat de toekomst er aardig uit begint te zien. En als we met plezier op
vakantie kunnen gaan en ik ze dan zie genieten. Ook het feit dat de kritische mensen van
vroeger nu zeggen, 'wat fijn dat jij dat doet en kunt'. Dit laatste geeft misschien nog wel de
meeste voldoening.
Wat is het moeilijkst?
Er kan wel eens iets misgaan. Bijvoorbeeld dat een kind erg veel moeite heeft op school
(terwijl hij het prima kan). Soms word ik uitgemaakt voor de meest verschrikkelijke dingen. Of
neemt een kind geen enkel initiatief om aan zijn toekomst te werken. En ik heb het
meegemaakt dat een van de kinderen iets gedaan had waardoor het met de politie in
aanraking kwam. Dan is het erg moeilijk. Maar elke pleegouder weet dat dit kan gebeuren. Ik
voed ze zo goed mogelijk op en dan is het ook fijn als je ziet dat het daarna weer beter gaat.
Wat verwacht je van de toekomst?
Eerlijk gezegd, weet ik het niet. Met 64 jaar ben ik op een leeftijd dat de afstand tussen mij
en de kinderen wat groter begint te worden. Wat mij betreft, mag het nog lang duren. Ik voel
dat ik dit nog vele jaren kan en hoop daarom dat ik nog lang pleegouder kan en mag blijven.

* Vanwege de privacy zijn de namen gefingeerd.
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Pleegzorgkamp vol gezelligheid en plezier!
Het pleegzorgkamp is alweer even geleden, maar we wilden deze leuke herinnering toch nog
delen. De kinderen hebben genoten van het pleegzorgkamp van afgelopen zomer. Naast
veel sport en gezelligheid was er ook aandacht voor wat meer diepgang. Tijdens het
pleegzorgkamp heeft een medewerkster van RICK, regionaal instituut cultuur en
kunsteducatie, samen met de jongeren kleiwerkjes gemaakt. Het thema was schoentjes,
passend bij onze mission statement. Rubicon helpt je vooruit! RICK draait dit najaar i.s.m.
met Rubicon 2 pilots in de behandelgroepen, met als thema “Als praten je ding niet is".

Naast de klei activiteit mochten de kinderen ook aan de slag met houtbewerken.
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Maakt u gebruik van de Servicedesk Pleegzorg?
De Servicedesk Pleegzorg is een gezamenlijk initiatief van pleegzorgorganisaties in Limburg.
Hier kunt u terecht met al uw vragen over pleegzorg. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
vragen over vergoedingen, fiscale aspecten, als er reisplannen zijn, wat de wet zegt over
bepaalde zaken, enzovoort. Ook de Pleegzorgvergoeding 2014 vindt u bijvoorbeeld hier. Zie
www.pleegzorglimburg.nl

Uitleen winkel
Op het terrein in Horn is een klein 'winkeltje'. Hier bieden we kostenloze uitleen van baby- en
kinderbenodigdheden. Wat hebben we in het winkeltje? Heel veel speelgoed voor baby's,
boeken (oud en nieuw) voor alle leeftijden, Cd's, Dvd's, veel puzzels en spellen, houten
speelgoed, knuffels, auto's, badspeelgoed, prullaria, knutselspul, een bak vol nieuwe
minicadeautjes, barbies+kleding, veel boerderijtjes, huisjes en garages. Als u nog speelgoed
of iets anders nodig heeft voor uw pleegkind, kunt u dat -indien beschikbaar- uit het winkeltje
lenen. U kunt dat via uw pleegzorgwerker regelen. Graag krijgen we het weer terug als het
niet meer nodig is en het er nog goed uitziet. Als u zelf speelgoed of andere spullen over
hebt dat in het winkeltje kan, laat het de pleegzorgwerker dan aub even weten.

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
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Recept: Schuimpjes
Wat heb je nodig?

2 eiwitten

75 gram kristalsuiker

25 gram basterdsuiker

1 zakje vanillesuiker
Aan de slag
Bedek de beboterde bakplaat met vetvrij papier en bestrijk dit
papier ook dun met boter. Doe de eiwitten in een kom en gebruik gardes in de mixer. Meng
de kristal-, basterd- en vanillesuiker door elkaar. Klop de eiwitten half stijf en klop dan de
suiker er door. Klop totdat de kristalsuiker is opgelost en het eiwit stijf is. Vul een spuitzak
met een grof gekarteld spuitmondje en spuit ronde of langwerpige schuimpjes op de
bakplaat. Plaats de bakplaat in het midden van de voorverwarmde oven van 125oC. Dit
gebak wordt bij een lage temperatuur eigenlijk gedroogd. Haal de schuimpjes, als ze na 1,5
á 2 uur bakken klaar zijn, voorzichtig van de bakplaat.

Moppen
Tel even mee
Eén voor één stappen mensen de bus in. Bij de volgende halte komen er zes mensen bij. Bij
de daarop volgende halte stappen er twee uit. Hoe laat is de bus vertrokken? Eén voor één.
Gezocht
Een woord van 12 letters, zonder klinkers. Zandweggetje.
Dat is niet niks
Weet jij het verschil tussen gratis en voor niets? Nee? Dan ben ik gratis naar school geweest
en jij voor niets.
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Jongeren laat je horen!
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij, in
dit geval Monica en Wilma, praten veel mét
jongeren uit de jeugdzorg. Luisteren naar wat
jullie te vertellen hebben en proberen daar iets
mee te doen!
Wat hebben we dan al gedaan?
Allereerst doen wij niets zonder jongeren, wij
vinden het belangrijk dat jullie stem gehoord
wordt. Zo hebben wij samen met een stel
jongeren een brochure gemaakt waarin kort
wordt weergegeven wat jullie ons vertellen. Deze
brochure heet ‘Wil je mijn mening horen?’ Je
kunt hem downloaden.
Zo hoorden wij ook in gesprekken met jongeren dat ze na het verlaten van de jeugdzorg
niets hadden waar ze op terug konden vallen. Niemand waar je met een lastige vraag terecht
kunt. Ook daar hebben we ons voor ingezet. We hebben met veel mensen gepraat om te
kijken wat we konden doen en hoe we de informatie weer bij de jongeren konden krijgen. Wij
noemen dat heel kort ‘het 18+ verhaal’. Uiteindelijk is door Kinderperspectief een app
ontwikkeld (en de jongeren uit Limburg hebben daaraan meegewerkt) die iedere jongere
gratis op zijn telefoon kan zetten. In deze app staat veel handige informatie (kwikstart).
Ook belangrijk is dat mensen van de gemeenten, die na 1 januari 2015 de zorg op hun
bordje krijgen, jullie stem horen. Daarom hebben we kooksessies georganiseerd waar
jongeren met ambtenaren van verschillende gemeentes zijn gaan koken en eten. Deze
activiteit hebben zowel de jongeren als de ambtenaren heel prettig gevonden. Natuurlijk
omdat er lekker gekookt werd, maar ook omdat er goede gesprekken hebben plaats
gevonden. Als ambtenaren van jullie zelf horen wat jullie mee maken, hoe jullie dingen
ervaren, dan maakt dat meer indruk dan wanneer er óver jullie gepraat wordt! Lees meer
hierover op www.jeugd-zorgvragers.nl, onder het kopje jongerenteam.
Daarnaast hebben we samengewerkt met het JeugdWelzijnsBeraad en bij verschillende
gemeentes in Limburg de ‘flessenpost’ bezorgd. Een ‘wensenlijst’ van jongeren uit de
jeugdzorg in een fles.
Nu hopen we dat jullie na het lezen van dit bericht zo nieuwsgierig zijn geworden dat jullie
denken, ‘ laten we ook eens gaan praten met Monica en Wilma’. Wie weet wat ons dat
breng! Wij kunnen ons goed voorstellen dat voor jullie andere dingen spelen. Zo hebben wij
iets opgevangen over huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang. Mochten deze
onderwerpen of andere jullie aanspreken, neem contact met ons op.
Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg
Jo Hansenstraat 2
6041 GG ROERMOND
E-mail: Wilma.Pelz@jeugd-zorgvragers.nl
Tel: 06-11498301
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Wij zoeken een pleeggezin!
Lars
Voor een jongen van bijna 11 jaar zoeken we een weekend-vakantiepleeggezin voor 1 of 2
weekenden per maand en (delen van) de vakanties. Lars woont in de Mutsaersstichting en
komt nu ook in een partieel pleeggezin. Er is echter uitbreiding van zijn netwerk nodig. Lars
heeft een IQ van 78, een vorm van autisme en hechtingsproblematiek. Het is voor hem
helpend als er in het pleeggezin veel mogelijkheid is tot 1 op 1 contact/ begeleiding.
Tweeling
Voor een tweeling van bijna 1 jaar zoeken we een pleeggezin dat de opvoedingsvariant kan
bieden. Ze verblijven op dit moment in een Acuut pleeggezin. De meisjes hebben nog een
zus van 4 jaar oud. Zij verblijft in een integraal pleeggezin en kan hier naar alle
waarschijnlijkheid blijven.
Rianne
Voor Rianne, bijna 16 jaar, zoeken we een pleeggezin waar ze een korte tijd kan verblijven.
Rianne zit in de eindexamenklas van de HAVO in Weert en wil dit jaar daar af kunnen
maken. De bedoeling is, dat ze weer bij haar pleegmoeder gaat wonen als deze weer
woonruimte heeft. Door een scheiding is de situatie nu even niet meer stabiel voor Rianne.
Jennie en Mike
Voor Jennie (11 jr) en Mike (10 jr) zoeken we een pleeggezin dat de opvoedingsvariant biedt.
Ze wonen nu in een pleeggezin dat de hulpverleningsvariant biedt en ze kunnen hier niet
blijven. Jennie en Mike hebben de afgelopen 3 jaar bij hun vader gewoond, maar zijn situatie
is niet stabiel. Met de moeder is weinig contact, maar dit zal opgebouwd gaan worden.
Jos
De ouders van Jos (gescheiden) hebben aangegeven dat zij heel veel van Jos houden, maar
dat het thuis niet meer goed gaat. Voor Jos (6jr) zoeken we een pleeggezin met
opvoedingservaring dat Jos kan helpen met zijn problematische gedrag. De ouders geven
aan dat zij Jos wel de weekenden thuis willen hebben en ook periodes in vakanties. De
ouders wonen in de omgeving van Roermond. Bij Jos is sprake van hechtingsproblematiek.
Hij kan mogelijk in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm van VIPP-SD.
Annette
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 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.

Colofon - 12

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, Ronald Jeurissen, José Laemers, Judy
Tangande, Annemarie van Kruijssen

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.

