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(Tijdelijk) wonen in een gezinssituatie
Wanneer er problemen zijn en een kind (even) niet thuis kan wonen, is er pleegzorg.
Een opvoedingssituatie die het meest in de buurt komt van de gewone leefwereld van
een kind. Opvang in een gezinssituatie, het liefst dichtbij de eigen woonomgeving, in de
buurt van familie, school en vriendjes. Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kijken
we altijd eerst binnen het netwerk van het gezin of opvang mogelijk is. Zijn er familie of
mensen via de school waar uw kind goed terecht kan? Als dat niet zo is, dan bieden onze
pleeggezinnen een oplossing. Dan is het fijn als uw kind in een gezinssituatie terecht kan
en hier op kan groeien tot het weer terug gaat naar huis. Pleegzorg kan zo lang duren als
nodig is.

Een pleeggezin dat het beste past
In een pleeggezin woont uw kind in een gewoon huis, met pleegouder(s) en eventuele
andere (pleeg)kinderen. Voor elk kind dat naar een pleeggezin gaat, kijken we zorgvuldig
wat voor gezin het meest geschikt is. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin
met andere kinderen te wonen, voor anderen is het beter van niet. Sommige kinderen
kunnen in een gezin met huisdieren, anderen juist niet. Zo zoeken we voor elk kind een
pleeggezin dat het beste past bij u en uw kind en waar het kind zich op zijn gemak voelt.
Soms is het voor ouders en kind voldoende om enkele dagen in de week of per maand
ondersteuning te krijgen van een weekendpleeggezin. Soms is de opvoeding bijvoorbeeld
zwaar omdat ouders zelf persoonlijke problemen hebben. Het kan ook zijn dat een
kind door gedragsproblemen extra zorg en aandacht vraagt, en een weekend- en
vakantiepleeggezin net dat steuntje in de rug kan geven, waardoor het kind thuis kan
blijven wonen.
Wanneer de situatie zo dringend is dat een kind binnen 48 uur in een gezin moet worden
opgevangen, heeft entrea lindenhout ook crisispleeggezinnen.

Kennismaken met elkaar
Hebben we een gezin dat het beste bij uw kind past, dan spreken we een kennismaking af.
Een kennismaking tussen u, uw kind en het pleeggezin. En een kennismakingsperiode die
past bij de leeftijd en de mogelijkheden van uw kind. Alleen bij crisispleegzorg, wanneer
een kind op dezelfde dag bij een gezin moet worden opgevangen, is er geen aparte
kennismakingsperiode. Wanneer de kennismaking van beide kanten positief verloopt,
worden er verdere afspraken gemaakt. Over zaken als hoe vaak en hoeveel dagen komt
het kind, wie brengt en haalt het kind, hoe verlopen de contacten tussen ouders en
pleegouders. En ook over de begeleiding en de evaluatie van de pleegzorgplaatsing.

Een gezin dat de opvoeding deelt
De pleeggezinnen van entrea lindenhout zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op
het pleegouderschap. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst met ons en hebben
een verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Zonder deze
verklaring kunnen zij geen pleegouder zijn. We vinden het belangrijk dat pleegouders de
opvoedtaak van uw kind met u willen delen, tot u zelf de opvoeding weer op u neemt. Als
blijkt dat dit niet kan, dan zorgen de pleegouders lange(re) tijd voor de opvoeding. Ook
dan blijft de relatie met u als ouders voor het kind heel belangrijk. De jeugdzorgwerker
pleegzorg van entrea lindenhout ondersteunt hierbij.
Het doel van pleegzorg is dat uw kind bij pleegouders een goede en veilige plek heeft
om (tijdelijk) te wonen. Uw kind, u en de pleegouders worden begeleid door een
jeugdzorgwerker pleegzorg. Deze begeleiding is ‘op maat’. Het kan zijn dat pleegzorg
‘intensiever’ moet zijn, met meer begeleiding, of dat er ook andere hulp nodig is, zoals
therapie. De jeugdzorgwerker pleegzorg zal dit dan altijd met u bespreken.
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Een weekend- en vakantiepleeggezin kan gezinnen soms net dat
steuntje in de rug geven, waardoor een kind thuis kan blijven wonen.
Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, kijken we altijd eerst
binnen het netwerk van het gezin of opvang mogelijk is.
De pleeggezinnen van entrea lindenhout zijn zorgvuldig geselecteerd
en voorbereid op het pleegouderschap.
We zoeken voor elk kind een pleeggezin dat het beste past
bij u en uw kind en waar het kind zich op zijn gemak voelt.

Informatie en aanmelding
Met vragen over Pleegzorg en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons Entreeteam.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en hun
gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan pleegzorg geen kosten verbonden. De pleegouders
zorgen voor het dagelijks levensonderhoud. Zij krijgen hiervoor een vergoeding via
entrea lindenhout. Over kosten die niet onder het levensonderhoud vallen, worden
met u afspraken gemaakt. Voor zover nodig, maken we met u ook afspraken over de
gemeentelijke basisadministratie en verzekeringen. Het kan zijn dat er door de pleegzorg
iets verandert in de kinderbijslag. Meer informatie hierover vindt u op de website
www.kinderbijslag.nl.
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