
Crisispleegouders/gezin en noodbed 

Juvent zoekt pleeggezinnen die kinderen in nood plek willen bieden voor beperkte tijd.  

Voor het ene kind gaat het om incidentele opvang, per direct, buiten kantoortijd, voor maximaal een 

aantal dagen: een noodbedplaatsing. In een andere situatie geeft een pleeggezin opvang aan een kind 

voor twee tot maximaal vier weken: een crisisplaatsing. 

 

Wij vragen van jou 

Je houdt wel van een beetje reuring en van verrassingen. ’s Morgens nog niet weten dat er  

’s avonds een extra bord op tafel staat, is voor jou geen schrikbeeld. Improviseren past wel bij jou.   

Niet weten wie het kind is, maakt jou nieuwsgierig: Je wilt ontdekken wat hij/zij nodig heeft om tot rust 

te komen. Je bent creatief en zoekt oplossingen voor de uitdagingen die je daarbij tegen komt. Soms 

maak je daarvoor uitzonderingen op de regels die normaal in jouw gezin gelden. Soms gaat het 

gewone leven door, omdat juist dat een kind in een crisissituatie houvast geeft. Jij weet hoe belangrijk 

die eerste opvang na een traumatiserende gebeurtenis is: t jij kunt verschil maken.   

 

Herken jij jezelf? 

- jouw situatie is stabiel 

- alle gezinsleden kunnen omgaan met plotselinge veranderingen 

- je hebt een bed over en een plek waar een kind zich kan terugtrekken 

- je bent flexibel: je kunt snel schakelen en je hebt ruimte in je agenda om te schuiven 

- je bent zorgzaam en warm 

- je kunt vasthouden, én weer loslaten 

- je kunt goed samenwerken met ouders en met hulpverleners 

- je kunt objectief naar een kind kijken en van daaruit jouw bevindingen delen met betrokken 

hulpverleners 

 
Wat wij bieden? 

- Vertrouwen dat jij een kind in nood kunt helpen 

- acute start – varieert, plaatsing tussen een paar uur tot een paar dagen nadat de vraag is 

voorgelegd 

- kortdurend – in principe maximaal enkele weken 

- onbekendheid – geen kennismaking en meestal beperkte informatie vooraf 

- onvoorspelbaar – je bent pas zeker van de plaatsing als het kind op je bank zit en de auto, die 

hem/haar bracht weer is weggereden. Regelmatig komt er op het nippertje tóch een oplossing 

in het netwerk, ziet de Kinderrechter onvoldoende reden om een machtiging uithuisplaatsing 

uit te spreken, of geeft het bericht dat er een pleeggezin gevonden is ouders moed om het 

toch nog zelf vol te houden. 

- een pleegzorgbegeleider die met je mee denkt.  

- je ontvangt naast de normale pleegzorgvergoeding een crisistoeslag van € 3,84 per dag. 

 
Aan de slag als crisispleeggezin? 

Kijk op juvent.nl/voor-pleegouders/crisispleegzorg/ voor meer informatie en bespreekt het met je 

pleegzorgbegeleider. Is er op dit moment geen pleegzorgbegeleider bij jouw gezin betrokken? Neem 

dan hier contact op met team Werving, Voorbereiding & Matching of via telefoon: 0118 - 63 28 55 (op 

werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur) 

 

http://www.juvent.nl/voor-pleegouders/crisispleegzorg/
https://www.juvent.nl/pleegouder-worden/pleegouder-worden-kom-in-contact-met-juvent/

