Kortom
Pleegzorg is nodig in sommige kinderlevens. Onze
uitgangspunten daarbij zijn:
• Dat het gezin het beste past bij het kind,
niet andersom.
• Samenwerking tussen Youké, ouders én
pleegouders is van groot belang.
• Als pleegouder krijg je persoonlijke
begeleiding van Youké, zowel in de
voorbereiding als tijdens de pleegzorg.

Pleegzorg: heb
ik het in huis?

Wil je meer weten?
Wil je deelnemen aan een informatieavond of
training? De eerstvolgende data vind je op onze
pleegzorgwebsite.

Maak kennis met
pleegzorg

Kijk voor ervaringsverhalen van pleegouders en
meer informatie op www.youkepleegzorg.nl
of stuur een mail naar pleegzorg@youke.nl.
We zijn ook telefonisch bereikbaar 088 170 5000.
Volg ons via social media:
facebook: www.facebook.com/youkepleegzorg
twitter: @youkepleegzorg

Wat is het?
Pleegzorg
Voor wie is het?
Kinderen die (tijdelijk)
een ander thuis nodig
hebben
Hoe lang duurt het?
Van enkele weken tot
vele jaren
Wat is het doel?
Een goed en veilig thuis
voor een kind

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

De beslissing om pleegouder te worden neem je
niet zomaar. De impact van het opnemen van een
pleegkind op jou en je gezin is groot. Je zet je huis
en hart open voor iemand, die je niet kent en het
nodige heeft meegemaakt en een thuis nodig
heeft.
Je vraagt je waarschijnlijk af of je het zou kunnen.
Mogelijk heb je wel eens gehoord van verschillende
soorten pleegzorg, maar welke zijn dat precies? Je
wilt je goed voorbereiden, maar hoe doe je dat? En
welke begeleiding krijg je van Youké?
Met deze folder kun je een eerste inschatting
maken of je pleegouder wilt worden.

Ieder kind heeft een veilig thuis nodig om zich goed te
ontwikkelen. Als het ouders niet lukt om daar zelf voor
te zorgen, kan een pleeggezin uitkomst bieden. Tijdelijk
of permanent. Het uitgangspunt is altijd dat het
pleeggezin goed past bij het kind. Pleegzorg is een vorm
van jeugdhulp, waarbij je als pleegouder samenwerkt
met de organisatie die de indicatie geeft, de ouders en
Youké.

Kan ik pleegouder worden?
Het belangrijkste is, dat je in staat bent het kind te laten
voelen dat het welkom is. Daarbij moet je warmte en
structuur kunnen geven. Gevoel voor humor, flexibiliteit
en doorzettingsvermogen helpen je om een goede
pleegouder te zijn.
Er zijn ook enkele wettelijke eisen:
•
Je bent 21 jaar of ouder.
•
Je krijgt een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de
Raad voor de Kinderbescherming.
•
Er zullen referenties worden opgevraagd uit het
netwerk.
•
Je hebt een stabiel leven, alleen of samen met een
partner, met of zonder kinderen.
Youké stelt als aanvullende eis dat je bereid bent het
voorbereidingstraject te doorlopen en begeleiding te
ontvangen.
Voldoe je aan deze voorwaarden, dan maakt het niet uit
of je getrouwd bent of alleen woont, of je homo of
hetero bent en wat je culturele of religieuze
achtergrond is.

Hoe bereid ik mij voor?
Je wordt niet zomaar pleegouder; daar hoort een goede
voorbereiding bij. Youké onderzoekt samen met jou of
het pleegouderschap bij je past. Verder krijg je een
training waarin alle aspecten van het pleegouderschap

aan bod komen. In dit stadium ga je nog geen
verplichting aan.

Krijg ik begeleiding?
Pleegzorg vraagt veel van je, maar je staat er niet alleen
voor. Je krijgt begeleiding van een medewerker van
Youké. Deze komt bij je langs en heeft oog voor jou, je
gezin en het pleegkind. Verder biedt Youké boeiende
thema-avonden, trainingen, informatieve
nieuwsbrieven en een actieve en betrokken
pleegouderraad (POR).

Is pleegzorg altijd 24/7?
Er bestaan verschillende soorten pleegzorg.
•
Weekend- en/of vakantiepleegzorg: af en toe een
weekend of een vakantie. Om ouders enkele
dagen rust te geven of kinderen die in een
instelling wonen kennis te laten maken met een
gezinssituatie.
•
Crisispleegzorg; acute, tijdelijke opvang. Als een
kind in crisis wordt opgevangen kan het soms
langer duren dan de geplande tijdelijke opvang.
Wij streven ernaar dat het betreffende crisisgezin
het kind voor zolang als nodig op kan vangen.
•
Kortdurende pleegzorg (hulpverleningsvariant):
zes maanden tot twee jaar, gericht op terugkeer
naar huis.
•
Langdurige pleegzorg (opvoedingsvariant):
jarenlang, vaak tot aan de volwassenheid.

Hoe kan ik pleegzorg
betalen?
Voor de kosten die je maakt voor je pleegkind, krijg je
een maandelijkse vergoeding. De overheid stelt jaarlijks
vast hoe hoog deze is. Je vindt de actuele bedragen op
www.pleegzorg.nl.

