Bereikbaarheid pleegzorg Parlan
Tijdens kantooruren
Pleegzorg is gedurende kantooruren (08.30 tot 17.00 uur) bereikbaar via telefoonnummer
088 1240000
Buiten kantooruren
Buiten kantooruren kunt u in noodgevallen de bereikbaarheidsdienst van Parlan bellen. U
krijgt dan één van de medewerkers van het crisisteam aan de telefoon, die samen met u
bekijkt wat er aan de hand is en wat er eventueel gedaan moet worden.
Het telefoonnummer van de bereikbaarheidsdienst is:
088 1240124
Bereikbaarheid pleegzorgbegeleider
Bij vragen m.b.t. de pleegzorgplaatsing neemt u in 1e instantie altijd contact op met uw
pleegzorgbegeleider. Uw pleegzorgbegeleider is bereikbaar via een eigen 06 nummer en via
de mail e.d. Bij het 1e contact met uw pleegzorgbegeleider ontvangt u dit telefoon nummer
en kunt u met elkaar afspreken hoe vaak er contact is, hoe u samen het contact onderhoudt
etc.
Vervanging van uw pleegzorgbegeleider bij ziekte en vakantie
Elke pleegzorgbegeleider heeft in principe een vervanger, die de collega vervangt bij ziekte
en vakantie. Uw pleegzorgbegeleider stelt u op de hoogte wie de vervanger is.
Deze vervanger neemt bij ziekte na één week de taken van uw pleegzorgbegeleider over. Bij
vakanties is de vervanger bereikbaar bij nood- of urgente situaties.
Mocht het door omstandigheden onmogelijk zijn om een vervanger te benoemen, die alle
taken van uw begeleider over neemt, dan krijgt u een vast contactpersoon, waar u mee kunt
overleggen over alle zaken die voor u of uw pleegkind van belang zijn.
Pleegzorg regio’s.
Pleegzorg Parlan is onderverdeeld in drie regio’s en een Servicepunt pleegzorg
Het Servicepunt pleegzorg, is verantwoordelijk voor de voorlichting, werving en selectie van
pleegouders, het gezinsonderzoek bij netwerk- en bestandsgezinnen, de matching bij
bestandsplaatsingen en de deskundigheidsbevordering pleegouders.
De regionale begeleidingsteams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding aan het
pleegkind, de pleegouders en hun gezin én de ouders van het pleegkind. Als aanvullende
hulp naast pleegzorg nodig is, kan er met andere afdelingen binnen Parlan gezocht worden
naar de beste inzet van extra ondersteuning zoals training of dagbehandeling.
Daarnaast werkt de pleegzorg waar nodig samen met andere organisaties uit de regio die
zich inzetten voor de jeugd en specifieke kennis of hulpverleningsmethodieken hebben.
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Contact:

Algemeen telefoonnummer 088 124 00 00
Algemeen emailadres:

Pleegzorg@parlan.nl

Parlan, Centraal bureau
Servicepunt pleegzorg

Regioteam Noord Kennemerland

Van der Lijnstraat 9,

Van der Lijnstraat 9

1817 EH Alkmaar

1817 EH Alkmaar

;
Regioteam West Friesland

Regioteam Kop Noord Holland

Maelsonstraat 11

A.R. Verschoorlaan 15

1624 NP Hoorn

1784 NV Den Helder
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