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Er is sprake van een crisis in uw gezin.
Uw kind verblijft daarom in een pleeggezin.
U krijgt hulp om de crisis op te lossen.
Er valt zo snel mogelijk een beslissing over de
toekomst.
Mogelijk komt er een perspectiefonderzoek.

Uw kind in
een pleeggezin

Meer informatie
Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
Voor advies, informatie of aanmelding kunt u terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.
Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor
sommige programma’s is een verwijzing nodig van
bijvoorbeeld uw huisarts, uw gemeente of een buurtof wijkteam. Check bij uw eigen gemeente hoe ze
omgaan met gespecialiseerde jeugdzorg.

Hulp met oog
op de toekomst

Wat is het?
Crisishulp, pleegzorg en
onderzoek

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Voor wie is het?
Gezinnen in crisis
Hoe lang duurt het?
Eén tot zes maanden
Wat is het doel?
Toekomstperspectief voor
uw kind en uw gezin.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

In uw gezin is sprake van een crisis. Het is nodig
dat u een nieuwe balans vindt. Voor uw kind is het
beter om tijdelijk ergens anders te verblijven.
Youké zorgt voor opvang in een pleeggezin, zo kort
als kan en zo lang als nodig. Dat geeft ruimte om
de problemen aan te pakken.
Samen met u, uw kind, de organisatie die u uw
indicatie geeft en de pleegouders pakken we de
problemen aan. Als het mogelijk is, dan komt uw
kind snel naar huis. Anders is er langer hulp nodig.
Het doel is, dat u en uw kind snel duidelijkheid
krijgen over de toekomst.

Als er een crisis is in uw gezin, dan is het nodig dat u
nieuw evenwicht vindt. Youké helpt u daarbij, door te
zorgen voor opvang voor uw kind en hulp voor u.

Terug naar huis…

In dit programma gaat u op zoek naar de kansen en
mogelijkheden die uw gezin heeft: de kracht van uw
gezin. U leert deze kracht te gebruiken en te versterken.
Na enkele weken wordt duidelijk of we werken aan
terugkeer naar huis of aan langdurige pleegzorg.

Het doel van dit programma is duidelijkheid voor
iedereen. Na enkele weken is het helder of u zelf weer
voor uw kind kunt zorgen. Zo ja, dan zet u daar – met
Youké – op in. U herstelt de veiligheid en structuur in
uw gezin. De communicatie en de opvoeding
verbeteren. We werken met elkaar aan terugkeer naar
huis.

Opvang voor uw kind
Voor de veiligheid en ontwikkeling van uw kind is het op
dit moment beter dat het tijdelijk bij een pleeggezin is.
Maar uw kind blijft altijd uw kind. De pleegouders
werken mee aan een omgangsregeling, zodat u contact
kunt houden. De pleegouders willen, net als u, dat het
goed gaat met uw kind. Daarom nemen zij tijdelijk de
zorg op zich. Verder hebben zij contact met school,
gezondheidszorg en andere instanties, in overleg met
Youké en met u.

Hulp voor u
Er is veel aan de hand, maar u staat er niet alleen voor.
Samen met Youké werkt u hard om uw problemen aan
te pakken. Er zijn gesprekken met iedereen - samen en
apart. U krijgt begeleiding bij het opvoeden en er komen
duidelijke afspraken. Het is belangrijk dat u meewerkt
en hulp accepteert. Ook moet uw kind in staat zijn om in
een gezin te leven en daarvan te leren.
Soms is deelname aan een leergroep mogelijk, om
ervaringen te delen met lotgenoten.

… of nog niet?
Vaak is het niet verstandig dat een kind zo snel terug
naar huis gaat. Dan blijft het kind langer in een
pleeggezin. Er begint uitgebreide, langdurige hulp: het
perspectiefonderzoek, met uiteindelijk een beslissing
van de organisatie die u uw indicatie gaf.
Het perspectiefonderzoek gaat over vragen als:
 Wat gaat goed thuis? Hoe maakt u dat sterker?
 Wat wilt u leren? Wat heeft u daarvoor nodig?
 Hoe wilt u dat anderen met u omgaan en hoe
kunt u dat bereiken?
 Wat verwacht u van uw kind?
 Hoe zorgt u voor een veilig en prettig thuis om
op te groeien?
 Wat wil uw kind graag? Hoe is dat te bereiken?
 Wat is de beste plek voor uw kind om op te
groeien?
Dit onderzoek duurt drie tot zes maanden. Er zijn
wekelijkse huisbezoeken. Daarnaast zijn er
verschillende mogelijkheden, zoals trainingen over
opvoeden en het ‘familienetwerkberaad’, waarin u met
vrienden en familie praat over uw gezin.
Youké adviseert na zes maanden de organisatie die u
uw indicatie gaf, zij beslissen. Uw kind weet waar het
opgroeit: thuis, in een pleeggezin of elders.

