Geheime plaatsing
(lees deze rustig door en bespreek hem met uw pleegzorgbegeleider).
Belangrijke telefoonnummers:
Voorziening voor Pleegzorg
Politie
Algemeen alarmnummer·

072-5143900 Tijdens kantooruren
06-53815038 Buiten kantooruren
0900–8844
112

Algemeen





Aan u is gevraagd of u akkoord kunt gaan met de geheime plaatsing
Er worden afspraken gemaakt wanneer het kind wordt gebracht of waar het kan
worden opgehaald
Als er een bezoekregeling wordt afgesproken vindt deze elders (Parlan of BJZ)
plaats. Een bezoek aan de ouders vindt maximaal 1 x per veertien dagen plaats
Een bezoekregeling van het netwerk zijn bij een geheime plaatsing niet
vanzelfsprekend en is pas mogelijk na overleg tussen u en de
pleegzorgbegeleider.

Administratie

Bij de instanties wordt uw adres niet doorgegeven, maar het algemene adres van
Parlan

Betrokken medewerkers van Parlan zijn door de pleegzorgbegeleider op de
hoogte gebracht van de geheime plaatsing.
Buitenshuis

Laat, vooral in het begin, een jong kind niet alleen buiten spelen

Laat het bij andere spelen etc. toe na overleg met uw pleegzorgbegeleider

Vermijdt plaatsen waar de ouders gewoon zijn om naar toe te gaan.
Uw familie en vrienden

Als u met genoemde personen spreekt over het kind, vertel hen dan dat het gaat
om een geheime plaatsing. U kunt ze dus niet vertellen waar het kind vandaan
komt. Mocht dit problemen opleveren, bespreek het dan met uw
pleegzorgbegeleider.
Binnenshuis

Stel uw kinderen op de hoogte van het feit dat het een geheime plaatsing betreft

In het begin en bij dreiging, zoveel mogelijk zelf de deur opendoen of de telefoon
opnemen

Maak aan uw kinderen duidelijk dat het belangrijk is, dat zij aan vriendjes en
bekenden niet de woonplaats van het pleegkind vertellen.
Het pleegkind zelf

Geheimhouding valt en staat met de medewerking van het kind. Als u de indruk
heeft dat het kind dit erg lastig vindt, neem dan contact op met uw
pleegzorgbegeleider.
Instellingen (school en clubs, etc)
 Zorg ervoor dat het kind niet onder de eigen naam op namenlijsten/websitelijsten
voorkomt
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Als ouders/het netwerk achter uw naam komen en u gaan bellen

Probeer zo weinig mogelijk los te laten over de situatie en de mogelijke
aanwezigheid van het kind

Blijf een aantal malen herhalen dat het meest verstandige is om de plaatser
(noem geen naam) te bellen

Verbreek, als het te lang duurt, de verbinding

Neem direct contact op met de Voorziening voor Pleegzorg. Indien uw begeleider
niet bereikbaar is, vraag dan naar de bureaudienst of de vervanger. Bespreek
wat er moet gebeuren.
Als de ouders/het netwerk achter uw naam en adres komen, en u of het pleegkind ziet
de ouders in de omgeving van huis of school:

Bel direct de plaatser en/of de Voorziening voor Pleegzorg.
Als de ouders/het netwerk achter uw naam en adres komen en opeens op de stoep
staan:

De veiligheid van uw gezin en het pleegkind gaat boven alles

Als u de situatie als dreigend ervaart, en de ouders/het netwerk eisen het kind,
geef dan het kind mee

Bel vervolgens direct de Voorziening voor Pleegzorg en/of de plaatser

Als de situatie minder dreigend is, probeer dan door middel van een gesprek, de
ouders tot inzicht te laten komen. Zeg dat contact opnemen met de plaatser in
het belang van het kind is

De verantwoordelijkheid voor deze geheime plaatsing ligt bij de plaatser, u volgt
dit slechts op

Neem contact op met de Voorziening voor Pleegzorg.
Bij calamiteiten
Mocht het, in het kader aan de hulpverlening aan het pleegkind, noodzakelijk zijn i.v.m.
bedreiging c.q. ontvoering, het kind direct over te plaatsen naar een ander geheim adres,
dan moet er contact gezocht wordt met de Voorziening voor Pleegzorg.
Inschrijving in het GBA Alkmaar bij een geheime plaatsing in het kader van Pleegzorg
Bij een geheime plaatsing is het volgende met de gemeente Alkmaar
overeengekomen.
Een pleegkind kan voor de periode van de geheime plaatsing op het adres van CB Parlan
worden ingeschreven. Dit gebeurt dan onder de gemeentelijke noemer Briefadres.
De gemeente heeft in de GBA een procedure. Hieruit blijkt voor ambtenaren dat de
ingeschrevene onder de code geheimhouding valt en dat er dus geen informatie verstrekt
wordt aan derden. Het formulier wordt gedownload vanaf de site van de gemeente.
U kunt onderzoeken of binnen uw eigen gemeente eveneens dergelijke afspraken te maken
zijn opdat u niet alleen bij de gemeente Alkmaar voor uw ID-Kaart, uittreksel
persoonsregister voor inschrijving op school, aangewezen bent.
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