Hanneke (43 jaar): “Ik heb het
beleefd als een spannende periode
omdat het voor ons allemaal nieuw
was. Eén ding wisten we zeker.
Ons neefje kon rekenen op
een plekje binnen ons gezin

Netwerkscreening
Voor wie?
Soms is het nodig dat een kind tijdelijk of voor een langere periode
ergens anders gaat wonen. Als familie, vrienden of buren deze
plek willen bieden en daarbij begeleiding vanuit Juvent willen ontvangen, noemen we dit een netwerkplaatsing. Bij zo’n plaatsing
hoort een netwerkscreening waarbij wordt onderzocht of er een
veilige en stabiele opvoedsituatie is voor het kind.

De eerste dertien weken

Het onderzoek dat Juvent start, dient vervolgens binnen
dertien weken afgerond te zijn. Binnen die tijd moet er een

Definitieve beslissing
Na 13 weken neemt Juvent een definitief besluit, waarvan het
netwerkgezin, ouders en de gemeente schriftelijk op de hoogte
worden gesteld. Bij een positief besluit zullen begeleiding en
betaling worden voortgezet en wordt men officieel geaccepteerd
als netwerkpleegouder. Indien er een negatieve beslissing
wordt genomen, zullen de begeleiding en betaling vanuit
Juvent stoppen. In gezamenlijk overleg met alle betrokkenen
wordt vervolgens bekeken wat er nodig is om voor het kind
een veilig (t)huis te vinden.
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Screening
Als ouders bij het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in hun
gemeente aangeven dat zij genoodzaakt zijn om (tijdelijk) de
dagelijkse zorg voor hun kind over te dragen dan volgt zeer
waarschijnlijk een zorgopdracht van het CJG. Dit betekent een
voorlopig akkoord van de plaatsing waarna de gemeente de
begeleiding van het netwerkgezin en de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van het kind in het netwerkgezin overdraagt
aan Juvent. Wij starten betaling van de pleegvergoeding aan
het netwerkgezin, screening en de begeleiding.

medische verklaring ingevuld worden door het netwerkgezin
en is er een justitiële screening voor alle personen in het gezin
ouder dan 12 jaar. De dertien weken beginnen met een startgesprek waarin alle betrokkenen van het kind met elkaar rond
de tafel gaan en de eerste afspraken gemaakt worden. Tijdens
de huisbezoeken die hierna volgen, zal er op inhoud worden
onderzocht of het pleeggezin een veilige en stabiele situatie
kan bieden aan de jeugdige. Verder wordt bekeken of het
netwerkgezin voldoende openstaat voor samenwerking met
de begeleider van Juvent en wordt samen het pleegouderondersteuningsplan (POP) ingevuld.

