“Het is niet niks om je kleinkind een
aantal maanden op te vangen. Maar we
wilden het wel. Dankzij de hulp van
Juvent konden wij Ferry (17) tijdelijk in
huis nemen. Dirk (67) en Annie (65),
opa en oma van Ferry uit Vlissingen

Pleegzorg
Juvent gelooft in de kracht van het gezin en probeert zoveel mogelijk het kind thuis te laten opgroeien. Maar
soms kan een kind om verschillende redenen voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Juvent helpt kinderen
(normaal begaafd en met een licht verstandelijke beperking) en hun ouders met een pleeggezin waar een kind
op een geborgen plek kan rekenen. Soms is dat voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot
kinderen 18 jaar zijn.
Wonen bij bekenden
Soms willen familie of vrienden (tijdelijk) voor een kind zorgen
als dat nodig is. Zij kunnen daarbij begeleiding krijgen van
Juvent en ontvangen dan ook een maandelijkse pleegzorgvergoeding voor de extra kosten die zij maken. Dit wordt ook wel
netwerkpleegzorg genoemd.
Bestandspleeggezin
Kinderen kunnen ook gaan wonen in een gezin dat zij nog niet
kennen. Juvent heeft circa 200 pleeggezinnen die zijn opgeleid
om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen. Deze
gezinnen worden begeleid door Juvent en krijgen een pleegzorgvergoeding voor de extra kosten die zij maken.

Opvoedingsvariant
Sommige kinderen kunnen niet meer terug naar huis. Voor
deze kinderen zijn er pleeggezinnen waar zij kunnen blijven

Behandelgezin
Juvent behandelt en begeleidt kinderen met gedragsproblemen
en een specifieke begeleidingsvraag. Een behandelgezin van
Juvent is bedoeld voor kinderen en jongeren met een licht
verstandelijke beperking, waarbij de problemen dusdanig zijn
dat een kind moeilijk kan functioneren in een regulier (pleeg)
gezin en wonen op een behandellocatie van Juvent niet de
voorkeur heeft.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie over Pleegzorg contact op met
het regiokantoor van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze
website.
Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030
www.juvent.nl • info@juvent.nl
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Hulpverleningsvariant
Meestal gaan kinderen tijdelijk in een pleeggezin wonen. Dat
kan voor enkele weken zijn in een crisissituatie, maar ook voor
enkele maanden of jaren. De ouders en het kind worden dan
begeleid zodat het kind weer zo snel mogelijk naar huis kan
gaan. Een kind kan ook af en toe een weekend of vakantie
in een pleeggezin verblijven, bijvoorbeeld om de ouders te
ontlasten.

wonen totdat zij volwassen zijn. Zo mogelijk blijft het kind wel
contact houden met de ouders.

