Procedure pleegzorg
Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg.
Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg.
Bestandspleegzorg
Iemand die geïnteresseerd is in het pleegouderschap kan zich aanmelden voor een
informatieavond pleegzorg bij het Servicepunt pleegzorg. Op deze avond wordt er
uitgebreide informatie gegeven over pleegouder worden, de wet- en regelgeving, de
begeleiding, betaling, de voorwaarden etc. Na het bijwonen van de informatieavond kiest
men of men verder wil in de procedure om pleegouder te worden of niet.
Als men verder wil in de procedure dan volgt de TOP (Training Ondersteuning Pleegouders).
De TOP bestaat in totaal uit vier avonden. Eerst twee avonden training. Dan twee weken
geen training. Gedurende deze weken vindt het 1e gesprek m.b.t. gezinsonderzoek plaats.
Dan volgen weer twee avonden training. Hierna volgt het 2e gesprek. De gesprekken worden
bij u thuis gehouden.
* Aspirant pleegouders wordt gevraagd mee te werken aan het inwinnen van informatie bij de
Raad voor Kinderbeschermingen en het aanvragen van een medische verklaring. Tevens
worden twee adressen gevraagd waar de pleegzorg referenties op kan vragen.
Nadat deze procedure is doorlopen, wordt het verslag van het gezinsonderzoek geschreven.
Aspirant pleegouders ontvangen altijd het conceptverslag, waar feedback op gegeven kan
worden. Het definitieve verslag wordt besproken in de rapportcommissie. De
rapportcommissie is verantwoordelijk voor de acceptatie of afwijzing van een aspirant
pleeggezin. Een afwijzing is altijd mogelijk, maar wel met duidelijke redenen waarom er
afgewezen wordt, over deze redenen worden aspirant pleegouders geïnformeerd,
Als aspirant pleegouders na de bespreking in de rapportcommissie zijn geaccepteerd als
pleegouder wordt het pleeggezin opgenomen in het pleegouderbestand van het
Servicepunt pleegzorg.
De bemiddelaars van het Servicepunt pleegzorg zijn verantwoordelijk voor de matching
tussen pleegouders en een pleegzorgaanvraag. Het Servicepunt pleegzorg is ook
verantwoordelijk voor het bestandsbeheer. Dit betekent dat zij contact met pleegouders
onderhouden gedurende de periode dat er nog geen plaatsing is.
Netwerkpleegzorg
Wanneer pleegouders uit de familie of het netwerk van de jeugdige of zijn ouders de zorg op
zich hebben genomen voor een kind van een bekende (familie of sociaal netwerk) zal in de
meeste situaties een verwijzer (medewerker wijkteam, huisarts, Gecertificeerde Instelling) de
situatie onderzoeken en beoordelen. Bij een positieve beoordeling zal de verwijzer een
beschikking maken voor pleegzorg. Deze beschikking wordt opgestuurd naar Parlan. Daar
wordt de beschikking opgepakt door een pleegzorgwerker van het Servicepunt pleegzorg.
Deze medewerker contact opnemen met het netwerkpleeggezin voor het starten van een
gezinsonderzoek.
Wanneer de beschikking is geaccepteerd, betekent dit nog niet dat aspirant
netwerkpleegouders automatisch geaccepteerd zijn als netwerkpleegouder door Parlan.
Eerst wordt het gezinsonderzoek uitgevoerd. Hiervan wordt een verslag geschreven. Dit
verslag wordt besproken in de rapportcommissie. Mocht men niet worden geaccepteerd als
netwerkgezin, dan worden asp. pleegouders hierover geïnformeerd en wordt de betaling van
de pleegvergoeding stopgezet.
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In principe moet binnen 13 weken duidelijk zijn of pleegzorg Parlan een netwerkpleeggezin
accepteert of niet.
Formulieren m.b.t. screeningstraject aspirant netwerk- en bestandspleegouders
Verklaring van de Raad voor de Kinderbescherming
Aspirant pleegouders ontvangen van het Servicepunt pleegzorg een Machtiging tot inwinnen
van informatie door de Raad voor de Kinderbescherming waarmee bij de Raad voor de
Kinderbescherming om een zogenaamde Verklaring van geen bezwaar wordt gevraagd.
De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar feiten die de veiligheid van een
pleegkind plaatsing in een gezin (on)mogelijk maakt. Deze verklaring is een wettelijke
voorwaarde en moet worden aangevraagd voor alle personen van 12 jaar en ouder die op
het adres van aspirant pleegouders staan ingeschreven.
De Verklaring van geen Bezwaar is een belangrijk onderdeel van het gezinsonderzoek. De
Raad voor de Kinderbescherming verklaart aan pleegzorg of er wel of geen bezwaar is. De
Raad voor de Kinderbescherming geeft daarbij inhoudelijk geen informatie over hun
verklaring. Mocht de Raad van Kinderbescherming een negatieve verklaring afgeven dan
nemen zij hierover contact op met aspirant pleegouders. Wanneer er geen verklaring wordt
afgegeven, betekent dit pleegzorg (wettelijk) geen samenwerking kan aangaan met het
pleeggezin.
Medische verklaring
Op het toestemmingformulier geven aspirant pleegouders aan of ze onder behandeling zijn
van een specialist e.d. Als een van de vragen op het formulier met ‘ja’ wordt beantwoord,
neemt de medisch adviseur (arts) contact op met aspirant pleegouders om te bespreken
waarvoor men onder behandeling is (geweest). Indien nodig wordt er contact opgenomen
met de behandelde arts, natuurlijk altijd met toestemming van aspirant pleegouders.
Alle informatie wordt naar aspirant pleegouders terug gekoppeld, net zoals de schriftelijke
informatie die de medisch adviseur stuurt naar het Servicepunt pleegzorg.
De medisch adviseur neemt geen besluit over de acceptatie van het aspirant pleeggezin, hij
geeft een advies over de mogelijke medische belemmeringen t.a.v. de acceptatie.
Referenties
Pleegzorg Parlan is verplicht referenties op te vragen. Indien aspirant pleegouders een kind
in de lagere school leeftijd hebben, dan zal gevraagd worden of de pleegzorg referenties op
school mogen inwinnen. Daarnaast worden er referenties ingewonnen bij familie, vrienden,
werkgever e.d. Aspirant pleegouders geven zelf aan bij wie de pleegzorg referenties in kan
winnen en geven vooraf hiervoor schriftelijk hun toestemming.
De informatie van referenten geven, wordt altijd met aspirant pleegouders besproken.
Gezinsonderzoek / screening
Het gezinsonderzoek bestaat uit minimaal twee gesprekken bij aspirant pleegouders thuis.
In deze gesprekken komen o.a. aan de orde: motivatie voor het pleegouderschap, de eigen
gezinssituatie, eigen opvoeding en achtergrond, opvoedingswaarden en –normen, voor
welke vorm van pleegzorg het aspirant pleeggezin openstaat etc.
Uitgangspunt zijn de wettelijke- en landelijke criteria voor pleegouderschap, te weten:
Wettelijke criteria
- Een van de pleegouders is tenminste 21 jaar
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- Er is een “verklaring van geen bezwaar” afgegeven door de Raad voor de
Kinderbescherming
- Er is een medische verklaring getekend door pleegouder(s)
- Er zijn referenties ingewonnen
- De geschiktheid van het pleeggezin wordt beoordeeld door pleegzorg Parlan
- Het pleeggezin is bereid begeleiding te aanvaarden van pleegzorg Parlan
Inhoudelijke criteria
a. Openheid & duidelijkheid, hieronder begrepen:
- Pleegouders onderhouden positieve contacten met het pleegkind, de familie van het
pleegkind, buren artsen, leerkrachten etc.
- Pleegouders kunnen luisteren, vragen stellen, problemen verduidelijken, vragen etc.
zonder te veroordelen
- Pleegouders kunnen uitkomen voor hun gevoelens
b. Samenwerken & delen van opvoederschap, hieronder begrepen:
Pleegouders kunnen het opvoederschap delen met de ouders van het pleegkind,
zowel praktisch als gevoelsmatig
- Pleegouders kunnen samenwerken met hulpverleners, zoals pleegzorgbegeleiders,
verwijzers en (gezins)voogden.
c. Jeugdige helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen, hieronder begrepen:
- Pleegouders helpen jeugdigen hun levensgeschiedenis te begrijpen
- Pleegouders helpen de jeugdige zich goed te voelen over zichzelf (wat er in het
verleden ook gebeurd is)
d. Jeugdige helpen hun gedrag te veranderen, zonder hen te beschadigen, hieronder
begrepen:
- Pleegouders doorbreken de cirkel van geweld en verwaarlozing waar veel jeugdigen
in zitten
Pleegouders geven de jeugdigen positieve aandacht en stimuleren hen tot gewenst
gedrag
e. Kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap heeft op de eigen situatie
- Pleegouders kunnen omgaan met de veranderingen die in het eigen gezin ontstaan
- Pleegouders kunnen omgaan met verlies
f. Veiligheid: het bieden van een veilige leefomgeving
Pleegouders zijn in staat om vanuit een veilige en stabiele gezinssituatie een veilige
leefomgeving te bieden
g. Rekening houden met de loyaliteiten van het pleegkind
Rapportcommissie
Deze commissie bestaat uit een gedragswetenschapper, de bemiddelaar pleegzorg (bij
bestandsgezinnen) een pleegzorgwerker (bij netwerkgezinnen) en de gezinsonderzoeker.
Zij bespreken het verslag van het gezinsonderzoek en nemen, aan de hand van de
pleegzorgcriteria, het besluit om een aspirant pleeggezin wel of niet te accepteren voor
pleegzorg.
Over de reden van afwijzing worden aspirant pleegouders altijd geïnformeerd.
Matching (bij bestandsaanvragen)
De bemiddelaar van het Servicepunt pleegzorg is verantwoordelijk voor de matching tussen
de hulpvraag van de jeugdige die op de wachtlijst staat en het aanbod van het pleeggezin.
Wanneer een jeugdige wordt aangemeld met een vraag die bij het aanbod van pleegouders
past, wordt door de bemiddelaar pleegzorg contact met pleegouders opgenomen. Als
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pleegouders verder willen met de matching en alle betrokkenen (kind, ouders, plaatser) zijn
het hiermee eens, wordt de procedure in gang gezet.
Kennismaking (bij bestandsaanvragen)
Indien mogelijk worden er afspraken gemaakt over de kennismaking tussen pleegouders, het
pleegkind en de ouder(s). Dit geldt niet voor crisis- en netwerkplaatsingen.
Plaatsing
Wanneer de kennismakingsperiode goed is verlopen, wordt het pleegkind bij het pleeggezin
geplaatst.
Einde van de plaatsing
Wanneer een plaatsing is beëindigd, bespreekt de pleegzorgbegeleider met het pleeggezin
of het gezin weer beschikbaar is voor een volgende plaatsing of dat het gezin een
rustperiode in wil bouwen of dat het gezin wil stoppen met pleegzorg. Indien nodig wordt het
aanbod voor pleegzorg opnieuw besproken.
Contracten
Om voor de pleegvergoeding en pleegzorgbegeleiding in aanmerking te komen, moet er
altijd een contract zijn met pleegzorg Parlan.
Bestandspleegouders ontvangen een pleegcontract bij elke nieuwe plaatsing in hun gezin.
Het handtekeningenblad, dat behoort bij het contract, dient ondertekent terug te worden
gestuurd naar pleegzorg Parlan.
Netwerkpleegouders ontvangen in 1e instantie een tijdelijk pleegcontract.
Dit contract gaat automatisch over in een definitief contract wanneer aspirant pleegouders
worden geaccepteerd als netwerkpleegouders en er aan alle voorwaarden is voldaan.
Samenwerkingsovereenkomst
De Samenwerkingsovereenkomst, waarin de samenwerkingsafspraken staan beschreven, is
een onderdeel van het pleegcontract. De Samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken
tussen pleegouders en pleegzorg Parlan Rechten en Plichten).
Pleegouders tekenen de Samenwerkingsafspraken bij het contract (netwerk) of tijdens de
TOP (bestand).
Cursus/ thema aanbod Pleegouders!
Pleegzorg organiseert regelmatig cursussen of themabijeenkomsten voor pleegouders.
Daarbij kunt u denken aan onderwerpen zoals hieronder.
- samenwerken met ouders
- hechting
- psychiatrische ouders
- NOP (Netwerk Ondersteuning Pleegouders).
- GOG (grootoudergroep)
Pleegzorg laat zich hierin graag leiden door informatie die we uit het overleg met de
Pleegouderraad en/of van pleegouders ontvangen.
Pleegouders ontvangen digitale (of desgewenst schriftelijke) informatie over het
cursusaanbod/de thema bijeenkomsten, met daarin de inhoud van de cursus/de
themabijeenkomst en de geplande data.
Pleegouders kunnen voor het bijwonen van een cursus of themabijeenkomst de reiskosten
(€ 0,19 per km) en declareren bij pleegzorg.
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Nieuwsbrief
Pleegouders ontvangen een aantal keer per jaar de nieuwsbrief voor pleegouders: de ZO.
Hierin staat alle actuele informatie m.b.t. pleegzorg, de feiten, de nieuwtjes etc. vermeld.
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