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Behandelen en wonen

Pleegzorg
Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin.
Lukt dit (tijdelijk) niet in het eigen gezin, dan kan pleegzorg
uitkomst bieden. Het is de opvangvorm die het dichtst
bij de natuurlijke gezinssituatie blijft.
Zo lang als nodig
Hoe lang een kind in een pleeggezin
blijft, hangt af van de thuissituatie.
Het kan voor korte tijd zijn waarin
samen met ouders wordt gewerkt
aan oplossingen voor de problemen.
In deze periode hebben pleegouders
de dagelijkse zorg voor het kind.
Daarna gaat het kind weer naar huis.
Dit noemen we de hulpverleningsvariant. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat het kind weer terug gaat
naar de eigen ouders. Lukt dit niet,
dan gaat de hulpverleningsvariant
over in de opvoedingsvariant. Het
kind blijft voor onbepaalde tijd in
het pleeggezin en pleegouders nemen
de opvoeding op zich. Samen met
ouders wordt gekeken hoe zij contact
houden met hun kind en invulling
kunnen geven aan hun ouderrol.

In deeltijd
Soms kan het ouders al ontlasten als
hun kind regelmatig een paar dagen

‘In het weekend gaan we
vaak op de trampoline’

of een vakantie naar een pleeggezin
gaat; deeltijdpleegzorg. Het geeft
ouders rust en tijd om op adem te
komen en aan hun problemen te
werken. De verantwoordelijkheid
voor de opvoeding ligt bij ouders.
Pleegouders ondersteunen ouders
op maat in de opvang van hun
kind. Deeltijdpleegzorg kan ook
ingezet worden ter ondersteuning
van een pleeggezin dat langdurig
de opvoeding van een kind heeft
overgenomen.

Bekend of onbekend?
Opvang bij familie of bekenden is
de eerste keuze als een kind (tijdelijk)
niet thuis kan wonen. Dit heet
netwerkpleegzorg en staat vaak
het dichtst bij de gezinssituatie
waar het kind vandaan komt. Is
dit niet mogelijk, dan maakt Trias
gebruik van de gezinnen die speciaal
zijn gescreend en voorbereid op
de opvang van pleegkinderen.

De zoontjes van Selina gaan vaak naar een ander gezin:
“Ik ben alleenstaand en heb vijf kinderen. Ik heb veel contact met hulpverlening,
school en politie maar heb geen vrienden of familie in de buurt. Ik verlies de grip
op de kinderen en ben blij dat de twee jongsten een ander gezin hebben waar ze
af en toe onbezorgd kunnen spelen. Dat weekend kan ik even bijslapen...”

Opa en oma zorgen voor Chantal:
“Onze kleindochter woont nu een jaar bij ons. We zijn dol op haar, maar het is soms
best zwaar. We hebben minder energie dan jonge ouders. Ook doet het ons veel
verdriet dat onze dochter niet voor Chantal kan zorgen. Gelukkig krijgen we goede
begeleiding en kunnen we ervaringen uitwisselen met andere opa’s en oma’s.”

Pleeggezin worden
Elk pleeggezin is uniek qua samenstelling, sfeer en mogelijkheden. De
basisvoorwaarden zijn dat pleegouders het kind stabiliteit, structuur,
warmte en veiligheid bieden. Pleeggezinnen moeten voldoen aan
landelijk geldende criteria en worden
hier zorgvuldig op gescreend. Trias is
voortdurend bezig om nieuwe pleegouders te werven en voor te bereiden
op de zorg voor een kind van een
ander. Tijdens een plaatsing worden
diverse vormen van begeleiding,
scholing en verdieping aangeboden.

Een passend gezin
Om een pleegzorgplaatsing zoveel
mogelijk kans van slagen te geven,
bespreekt de pleegzorgbegeleider van
Trias samen met ouders en kind wat
voor gezin het beste bij het kind past.
Dit hangt van veel factoren af, zoals
de hulpvraag, woonplaats, gezinssituatie en de beschikbaarheid van
pleeggezinnen. Zodra er een passend

‘A l l e s i s a n d e r s ’

pleeggezin gevonden is, volgt een
kennismaking met alle betrokkenen.
Als dit positief verloopt worden
afspraken gemaakt over de plaatsing.
De pleegzorgbegeleider van Trias
begeleidt het pleeggezin en de ouders
hierbij.

Belang van contact
Wanneer een kind in een pleeggezin
gaat wonen is dat ingrijpend voor
zowel het kind als de ouders. Om de
overgang tussen gezin en pleeggezin
soepel te laten verlopen is een goede
samenwerking tussen ouders en
pleegouders essentieel. Ouders
houden een belangrijke plek in het
leven van hun kind. De invulling
hiervan kan heel verschillend zijn.
In overleg met alle betrokkenen
worden hier afspraken over gemaakt.
In de ene situatie ziet een kind zijn
ouder(s) vier keer per jaar. In een
ander geval komt moeder elke twee
weken in het pleeggezin en doet haar
dochter daar in bad.

Marjorie (16) heeft een tijdje in een pleeggezin gewoond:
Mijn vader was opgepakt en met mijn moeder had ik alleen maar ruzie. Mijn broertjes
gingen naar mijn oom en tante. Hun huis was vol en ik werd in een pleeggezin in de
buurt geplaatst. Het waren lieve mensen, maar ik vond het in het begin moeilijk. Alles
is anders. Na twee maanden kon ik weer bij mijn moeder wonen. Met hulp gaat dat
goed. Mijn broertjes komen misschien ook weer thuis maar dat is nu nog te vroeg...”

We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd
vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse
leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het
gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk
vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief
en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve
zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke
aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 400 praktijkgerichte professionals
en ruim 450 pleeggezinnen actief in de regio’s Noord West Overijssel, Vechtdal,
Salland en stad Zwolle.
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