U wilt pleegouder worden bij Juvent?
(informatie voor aspirant pleegouders)

Wij zijn Juvent
Juvent, Jeugd & Opvoedhulp Zeeland helpt kinderen en hun gezin als het opgroeien niet
vanzelf gaat. Zo biedt Juvent, naast andere vormen van hulp, pleegzorg voor kinderen
die korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. We zoeken het best passende gezin
voor een kind dat een pleeggezin nodig heeft en we begeleiden pleeggezinnen tijdens de
plaatsing. Ook werven we mensen die overwegen pleegouder te worden en verzorgen
voor hen een voorbereidings- en selectieprogramma: KIM! (Kind in het midden).
Een pleegouder heeft de dagelijkse zorg over een kind van een ander. Een kind dat, hoe
klein ook, vaak al veel heeft meegemaakt. Alleen al de pleegzorgplaatsing op zich is een
ervaring die een kind en diens ouders diep raakt. Pleegouders hebben dus een
belangrijke taak met een grote verantwoordelijkheid.
Daarom bemoeit zelfs de Nederlandse overheid door middel van wetgeving zich met
pleegzorg door het stellen van voorwaarden om pleegouder te kunnen worden.
Om pleegouder te kunnen worden, moet u voldoen aan een aantal criteria:
Volgens de Nederlandse Wet:
• Eén van de aspirant-pleegouders heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt
• De Raad voor de Kinderbescherming geeft een verklaring van geen bezwaar af
voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder (hiertoe krijgt u na
aanmelding een toestemmingsformulier toegestuurd)
• Pleegouders kunnen en willen samenwerken met een voorziening voor pleegzorg
om uitvoering te geven aan een hulpverleningsplan voor het pleegkind. Dit dient
vóór een eerste plaatsing te zijn aangetoond in een screeningstraject waarbij op 6
landelijke criteria is getoetst
Landelijke criteria:
• Openheid en duidelijkheid in contact
• Bereidheid tot samenwerking en delen van het ouderschap
• Kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen
• Kinderen helpen tot gedragsverandering zonder hen pijn te doen
• Inschatten wat pleegzorg betekent voor het dagelijks leven
• Bieden van een veilige en verantwoorde omgeving
Juvent vraagt daarnaast:
• Een eigen medische verklaring (hiertoe krijgt u na aanmelding een formulier
toegestuurd)
• Referenties – dit wordt verderop toegelicht
Het ligt voor de hand dat u en wij veel vragen hebben. Wie zijn wij precies? Wat wilt u het
liefst? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het
financieel geregeld?. Enzovoort. Alle overwegingen komen aan bod in een aantal
centrale vragen:
Voor de aspirant-pleegouders:
• Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat?
• Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving?
Voor de trainers, namens Juvent:
• Is pleegzorg verantwoord: vinden wij dat het voor alle betrokkenen veilig is en
blijft?
• Kunnen deze pleegouders partners zijn in onze organisatie?

Voorbereiden op pleegzorg betekent het antwoord zoeken op deze vragen. Uit ervaring
weten wij dat het een enorme uitdaging kan zijn om als pleegouders een kind te helpen
bij het opgroeien. Maar wij vinden het ook vanzelfsprekend dat niet iedereen deze
uitdaging aangaat. Het KIM! programma is een voorbereidings- en selectieprogramma
dat u en ons helpt een weloverwogen beslissing te nemen.
KIM! bereidt u voor op uw rol en taak als pleegouder. Misschien heeft u al uitgebreide
ervaring in het opvoeden van kinderen. Toch is het ook dan belangrijk om het
programma te volgen. Een pleegkind opvangen is niet hetzelfde als het opvoeden van
eigen kinderen. Pleegkinderen hebben vaak al veel meegemaakt en hebben hulp van
volwassenen nodig om dit te verwerken. Ook krijgt u te maken met de ouders en familie
van het pleegkind en met begeleiders die met u meekijken en u ondersteunen bij de
opvoeding. Al deze aspecten komen in het programma aan bod. Daarnaast is het voor
ons belangrijk om u goed te leren kennen voordat wij kunnen beslissen of u pleegouder
kunt worden. Ook dat is een belangrijk doel van uw deelname aan KIM!.
Voor de start
Wanneer u interesse heeft om pleegouder te worden en deel te nemen aan het KIM!
programma, is de eerste stap het bijwonen van een informatiebijeenkomst bij Juvent.
Deze bijeenkomsten worden een aantal keer per jaar georganiseerd, data vindt u op de
website van Juvent (www.juvent.nl). Op de informatiebijeenkomst kunt u zich inschrijven
voor een intake.
Omdat het KIM! programma zowel voor de deelnemers als voor Juvent een grote
investering betekent, vinden we het belangrijk voor de start van het programma samen
met u te bepalen of deelname op dat moment en/of in uw situatie zinvol is. Het volgen
van het KIM! programma heeft soms (nog) geen zin, als uw situatie onvoldoende stabiel
is of te weinig aansluit bij de vraag naar pleeggezinnen. Uiterlijk 3 weken na het insturen
van de intakeformulieren, weet u of u kunt gaan starten met het
voorbereidingsprogramma.
Na acceptatie van uw aanmelding kunt u direct instromen in het programma. U ontvangt
het huiswerk, de data voor de trainingsdagen en het verdiepingsmateriaal. U bepaalt zelf
de volgorde van de verschillende onderdelen van het programma. Dat betekent dat u
kunt starten met een huisbezoek, maar ook met een trainingsdag.
Meer over KIM!
Het KIM! programma bestaat uit huiswerk, 2 huisbezoeken, 2 trainingsdagen en een
afsluitend gesprek op kantoor. Het programma wordt begeleid door medewerkers van
Juvent: ervaren pleegouders en zorgplanners. Een gedragsdeskundige wordt betrokken
bij de eindbeslissing. Tijdens de trainingsdagen zullen wij u veel informatie geven over
alle belangrijke thema’s in de pleegzorg. We praten samen over de dagelijkse praktijk
van pleegzorg, we laten u ervaren wat de komst van een pleegkind kan betekenen en we
bedenken met elkaar wat in lastige situaties gedaan kan worden.
Van deelnemers aan het KIM! programma wordt verwacht dat zij beide trainingsdagen
bijwonen en het huiswerk maken. Wanneer u als (echt)paar pleeggezin wil worden, is het
de bedoeling dat beide partners het programma volgen. Het volgen van het KIM!
programma is gratis.
We vragen u als aspirant-pleegouder ook, wie we mogen benaderen om referenties op te
vragen. Dit is een standaard en verplicht onderdeel van het voorbereidings- en
screeningsprogramma binnen Juvent. We doen dit, omdat we een zo volledig mogelijk
beeld van aspirant-pleegouders willen krijgen. Als trainers hebben we de opdracht om tot
een zorgvuldig oordeel over uw geschiktheid als pleegouder te komen. Het beeld dat

iemand uit uw eigen (professionele of persoonlijke) omgeving van u heeft op
onderwerpen die in pleegzorg belangrijk zijn, levert daaraan een bijdrage. Uiteraard
delen we de informatie die we over u krijgen ook met u!
Het programma
Twee trainingsdagen
De trainingsdagen vinden plaats bij Juvent en zijn gepland op de zaterdag. De groep
bestaat uit minimaal 5 gezinnen en maximaal 10 gezinnen. De dagen zijn afwisselend
samengesteld. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van opdrachten in groepjes en er zijn
gesprekken met professionals uit het werkveld. Er is ruimte om bij vragen uit de groep stil
te staan.
Huiswerk
Om te bepalen of wij een pleegkind in uw gezin kunnen plaatsen, hebben we veel
informatie van u nodig. Naast het bijwonen van de trainingsdagen vragen we u daarom
ook als huiswerk een zogenaamd ‘levensboek’ in te vullen, met vragen over uw
persoonlijke situatie. De trainers gebruiken uw levensboek om de gesprekken bij u thuis
goed voor te bereiden.
Huisbezoeken
Tijdens de huisbezoeken praten we aan de hand van het levensboek over uw
persoonlijke situatie en de mogelijkheden van pleegzorg. Door de huisbezoeken krijgen
wij ook een indruk van uw woonomgeving en uw gezin, zodat we weten waar een kind
uiteindelijk terecht komt.
Eindgesprek
In een eindgesprek op het kantoor van Juvent wordt de balans opgemaakt door u en de
begeleiders van de KIM! training. U bepaalt of het pleegouderschap bij u en uw gezin
past. De trainers bespreken met u of zij dezelfde mening zijn toegedaan en vervolgens
komen we tot een beslissing of u wordt geaccepteerd als pleeggezin. In dat geval
bespreekt u samen met de trainers waar uw aanbod uit bestaat.
De trainers beschrijven het besluitvormingsproces in een verslag. Als u beschikbaar bent
als pleeggezin, wordt het verslag ter informatie gebruikt voor bemiddeling en komt het in
uw dossier. Het door u opgestuurde levensboek wordt na het eindgesprek vernietigd ter
bescherming van uw privacy.
Na KIM!
Afhankelijk van uw aanbod kan het enige tijd duren, voordat u een plaatsing krijgt. Ook
speelt mee hoeveel gezinnen er een aanbod in dezelfde leeftijdcategorie hebben en kan
de regio van herkomst een factor zijn. Voor Juvent is de vraag van het kind leidend.
Tot slot
Wij realiseren ons dat we een grote investering van u vragen voordat u pleeggezin kunt
worden. Een weloverwogen beslissing is echter van groot belang voor pleegkinderen en
hun ouders, voor u en uw gezin en voor Juvent.
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