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Nieuws en tips
De wereld van: Sammanthia Frederick
POP in werking?
En nog veel meer…

In de jeugdzorg zijn vaak moeilijke beslissingen te
nemen. Kan een kind nog thuis wonen of moet
er een pleeggezin worden gezocht? Kan een kind
nog functioneren in een gezin of is een residentiële
plaatsing nodig? En kan een kind op termijn weer
terug? Zeker in pleegzorgland zijn er dan vele
partijen die hier een visie op hebben. De ouders,
de pleegouders, de hulpverleners vanuit Juvent,
Bureau Jeugdzorg en natuurlijk het kind zelf.
Soms met dezelfde visie soms zijn ze verschillend.
Een goede afweging maken in het belang van het
kind is moeilijk. Er spelen veel factoren een rol. In
deze PM licht één van de gedragsdeskundigen van
Juvent toe hoe de beoordelingsboog in de praktijk
gebruikt wordt om samen met al deze mensen tot
een afgewogen besluit te komen.
Andrea Klap
Manager Ambulant & Pleegzorg
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Vanuit Juvent
• Matchingsavond, tweede ronde!
• STAPnieuws
• Mentoraat
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De wereld van
• Sammanthia Frederick
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Colofon

Concept en uitvoering www.studioRAVEN.nl

PM verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden
aan (aspirant) pleeggezinnen, begeleiders en andere betrokkenen bij pleegzorg van Juvent, Jeugd & Opvoedhulp Zeeland.

Fotografie De geportretteerde personen in deze
uitgave hebben geen relatie met het onderwerp,
tenzij expliciet vermeld.

Redactie Jolanda van den Doel, Andrea Klap, Lia Koolen,
Jeroen Rempt, Gieke Schuwer en Jacqueline Lepoeter.
E-mail: pm@juvent.nl

Tips Heeft u tips of vragen naar aanleiding van PM?
Heeft u onderwerpen die u graag aan bod ziet komen?
Laat het ons weten: mail naar pm@juvent.nl

Inhoud

Online
www.laatzenietverzuipen.nl
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De site hoort bij de Zeeuwse campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ in het kader van de Zeeuwse Aanpak Jeugd en Alcohol.
Op de site is allerlei informatie te vinden over jongeren en
alcohol voor ouders, maar ook voor jongeren zelf.

Interview

• POP: Pleegouderplan in werking?
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Thuis of in een pleeggezin?
• Adviseren met de beoordelingsboog
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In het nieuws
• Meer inzet van ambulante hulp
• Kr8!
• Seksueel gedrag jongeren nauwelijks veranderd

Juvent
Bezoekadres
Park Veldzigt 43
4336 DW Middelburg
info@juvent.nl

Postadres
Postbus 140
4330 AC Middelburg
Tel: 0118 63 55 10

Crisisteam: 06-22 93 88 89
www.juvent.nl

www.kindertelefoon.nl
De nieuwe website van de Kindertelefoon, die op 2 februari gelanceerd werd, heeft een stoere uitstraling en gaat
in op alles wat jongeren bezighoudt. Van een eerste date
tot problemen op school. Nieuw is de mogelijkheid te
sparren met iemand van je eigen leeftijd op het forum van
de Kindertelefoon. In de praktijk is gebleken dat jongeren
vanaf hun 13e zich soms ‘te groot’ voelen voor de Kindertelefoon. En dat is jammer, want ook zij hebben vragen
over tal van onderwerpen (van seks en soa’s tot pesten en
verliefdheid).  Op de site www.kindertelefoon.nl vinden
jongeren allerhande informatie, maar ook kunnen ze
meepraten op het forum. Ook kinderen van 8 tot 12 jaar
zijn natuurlijk nog steeds welkom bij de Kindertelefoon.
De huidige site blijft voor hen beschikbaar. Via een extra
homepage kunnen kinderen aangeven naar welk platform
hun voorkeur uitgaat. De Kindertelefoon - onderdeel van
Jeugdzorg Nederland - is de organisatie waar kinderen
en jongeren gratis via 0800-0432 en in alle vertrouwen
naartoe kunnen bellen. Ook via de chat kunnen zij contact zoeken met de Kindertelefoon. Kinderen en jongeren
bellen of chatten dagelijks tussen 14.00 uur en 20.00 uur
met de Kindertelefoon. Zij kunnen hier 365 dagen per
jaar terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij
vragen over onder andere persten, mishandeling, relaties
of problemen thuis.

www.ditisjeugdzorg.nl
Hoe ziet een jeugdzorgjongere de jeugdzorg? Wat doet
een jeugdzorgmedewerker zoal gedurende zijn of haar
werkweek? Wat zijn opvallende projecten en welke getallen gaan er in de jeugdzorg om? Het staat op de website:
www.ditisjeugdzorg.nl. De website is onderdeel van het
project ‘Dit is jeugdzorg’. Via de website ditisjeugdzorg.
nl worden positief-realistische verhalen uit de jeugdzorg
voor het voetlicht gebracht die niet altijd de weg naar het
grote publiek vinden.

Vanuit Juvent
Puberkwartet
Het Puberkwartet is een spel voor kinderen van 10 tot
ongeveer 12 jaar, of voor nog iets oudere kinderen met
een ontwikkelingsachterstand. Spelenderwijs maken ze
kennis met verschillende aspecten van puberteit, relaties
en seksualiteit. Door het spelen wordt gestimuleerd dat
onderwerpen rondom puberteit, relaties en seksualiteit
bespreekbaar worden. De kwartetten zijn verdeeld over
de thema’s ‘lichamelijke en emotionele seksuele ontwikkeling’, ‘weerbaarheid’, ‘relaties’ en ‘veilige seks’.
Er zijn bijvoorbeeld kwartetten over: Gevoelens in de
puberteit, meisjes in de puberteit, jongens in de puberteit,
vriendschap, verliefd, Verkering vragen – hoe doe je dat,
zoenen, en grenzen. www.rutgersnissogroep.nl, Uitgeverij NIGZ –
Woerden / Rutger Nisso Groep – Utrecht, €14,95

Meepraten?
Word lid van de POR!
De Pleegouderraad (POR) praat en denkt mee over
het pleegzorgbeleid bij Juvent. Het doel van de
POR is de pleegzorg voor zowel pleegouders als
pleegkinderen beter te laten functioneren. De POR
adviseert en geeft haar mening over het beleid van
Juvent en onderdelen daarvan. De POR is dringend
op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast kunt u, ook
als u geen deel uitmaakt van de POR, de POR altijd
attenderen op zaken die niet of wel goed
lopen en waaraan volgens u aandacht aan geschonken dient te
worden. Meer informatie?
Aan de slag voor de POR?
Een tip? Neem contact
op met Jeanette van den
Berg,  tel. 0115- 432933
of stuur een e-mail:
berg.baaij@filternet.nl

Mentoraat
De mentoren van het mentoraat Zeeland zijn pleegouders die hun ervaringen willen delen met andere
pleegouders. In PM stellen we ze stuk voor stuk voor:

Naam: Marjan Sijrier
Plaats: Dreischor
Burgelijke staat:
Getrouwd

“Samen met mijn man zorg ik voor onze geadopteerde
dochter en onze pleegdochter (langdurige plaatsing). We
draaien al een flink aantal jaren mee in pleegzorg en hebben aardig wat ervaring en kennis verzameld. Ik vind het
leuk om die in te zetten voor pleegouders die met vragen
zitten of een luisterend oor nodig hebben. Ik heb dan ook
meteen ja gezegd toen me gevraagd werd mentor te worden.”
Vragen? Contact? Zelf mentor worden?
Mail naar: mentoraat@pleegoudersupportzeeland.nl

Onze kinderen
en alcohol Tip 2
Nico van der Lely is kinderarts en heeft een aantal alcoholpoli’s. In Onze
kinderen en alcohol vertelt hij samen met kinderpsycholoog Mireille de
Visser in heldere taal wat er kan gebeuren met het zich ontwikkelende
brein van een puber die alcohol drinkt en wat in het algemeen de
lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drinken op jonge leeftijd.
Er zijn interviews met pubers, ouders, wijkagenten en horeca-uitbaters in
het boek opgenomen. In deze interviews worden de verschillende kanten
van dit maatschappelijke vraagstuk belicht. Ook geeft het boek veel praktische adviezen voor ouders en professionals. Uitgeverij Nieuw Amsterdam,
ISBN 9789046811108

Matchingsavond,
tweede ronde!
Eind november 2011 vond er voor de tweede keer een matchingsavond binnen Juvent plaats. Hoewel iets minder dan
op de eerste avond in mei, waren er toch 26 pleegouders
en werd er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
kindprofielen te lezen en daarover door te praten met één
van de STAP-trainers. Fijn dat ook deze avond een aantal
plaatsingen heeft opgeleverd, niet alleen het jongetje van
bijna 4 (waar de meeste reacties op kwamen), maar ook
twee jongens van 10 en 12 jaar waar we toch veel
moeilijker een plaatsje voor kunnen vinden, zijn op
het moment dat deze PM uitkomt al verhuisd naar
hun nieuwe pleeggezin. In totaal hebben 5 kinderen
dankzij de matchingsavond een nieuw thuis gevonden. We wensen de kinderen en de pleeggezinnen
samen een goede tijd!
Mocht u ideeën hebben hoe we deze avonden nog succesvoller kunnen maken, dan horen we dit graag. U kunt hiervoor bellen naar Piet Verpoorte, Simone Adriaanse of Jacqueline
Lepoeter via (0118) 632327 (bureaudienst cliëntservice) of
mailen naar clientservice@juvent.nl. Eerstvolgende matchingsavond: 22 mei 2012!
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Het POP. Een papieren tijger of een
handige tool? In ieder geval is het pleegouderplan een onderwerp dat stof doet opwaaien.
Hoe is het nu een jaar na de introductie?
PM-verslaggevers Lia Koolen en Jolanda van
den Doel maakten een rondje langs de
(pleegzorg)velden!

Interview

POP in werking?
Andrea Klap, manager Ambulant & Pleegzorg:
“Juvent vindt het belangrijk om te voldoen aan landelijk
gestelde kwaliteitseisen. Het gaat om de zorg voor kinderen
en jongeren dan zijn er gewoonweg zaken die je geborgd
moet en wilt hebben. Het POP is een van de uitwerkingen
hiervan. Het geeft richtlijnen voor het bespreken van de
kwaliteiten en aandachtspunten van pleegouders ten
opzichte van plaatsingen. Vaardigheden, mogelijkheden en
sterke en zwakke punten vinden er een plek. Uit het plan is
ook af te leiden of het pleeggezin klaar is voor een nieuwe
plaatsing en zo ja, welk kind het beste op dat moment past.
In het voorjaar van 2011 is het pleegouderplan geïntroduceerd bij het pleegzorgteam met de opdracht om eind 2011
met ieder pleeggezin een eigen POP te maken. Niet alle
pleegouders zijn even enthousiast om mee te werken aan
het invullen van een POP. Het vraagt extra inzet van tijd en
niet iedereen ziet er het belang van in. Is mijn pleegkind hier
mee gebaat? Wat is het nut ervan? Vanuit de STAP-groepen
kwamen er ook kritische geluiden. Mensen vergeleken het
met een formulier zoals ze kenden vanuit functioneringsgesprekken en sommigen hadden daar negatieve ervaringen
mee: het zou tegen hen gebruikt kunnen worden. Een hele
operatie dus de introductie van het plan, maar ook een die
op langere termijn een meerwaarde gaat bewijzen, daar
ben ik van overtuigd!”

Gerda, pleegmoeder: “Ik zie het invullen van een POP
als een soort vervolg-STAP. In de STAP gaat het veel meer
over je onderlinge relatie en of er genoeg onderlinge steun
is om het pleegzorgavontuur aan te gaan. Hoe sta je erin,
heb je wel beide hetzelfde doel voor ogen? Nu met het POP
kwamen veel meer je vaardigheden aan bod. Ik vond het
een verrijking daar eens expliciet aandacht aan te besteden.
Ik ben nogal kritisch op mijn eigen handelen en wil het
graag goed doen, nu werd er duidelijk bij stil gestaan wat er
al goed gaat en waar ik tevreden over mag zijn. Zo vind ik
bijvoorbeeld dat een kind niet vaak genoeg naar zijn ouders
kan bellen. Ik kan me die behoefte van ouders zo goed
voorstellen, voor een pleegkind kan dat echter een enorme
belasting blijken. Dat bijt elkaar dus. Het pleegouderplan
maakt deze zaken inzichtelijk en bespreekbaar.”

Aniëla Engels, pleegzorgbegeleider: “Ik vond het POP
een uitdaging om mee aan de slag te gaan. In die periode
had ik echter net een aantal crisisplaatsingen die veel tijd
vroegen. Als je er dan vervolgens mee start blijkt dat nog
niet zo gemakkelijk. Het invullen is best lastig, pleegouders en
pleegzorgbegeleiders kijken bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde
naar een bepaalde situatie, hoe blijf je dan open en eerlijk
naar elkaar? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook aandachtspunten benoemd worden, dat is geen kritiek, maar
kan wel als kritiek ervaren worden. Uiteindelijk hebben we
tijdens een overleg met teamgenoten, clustermanager en
werkbegeleiders nog eens goed doorgesproken waar men
bij het invullen zoal tegenaan liep en hoe daar mee omgegaan kon worden. Door deze uitwisseling is de uitwerking
van het plan eenduidiger geworden.”
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Jacqueline Lepoeter, trainer STAP: “Voor aspirantpleegouders bevat het POP voor een groot deel herhalingen
uit het levensboek, net weer iets anders gesteld. Dat maakt
dat zij het huiswerk als erg belastend gingen ervaren. Reden
voor het STAP-team om het POP dan ook veel meer te
integreren in het programma. Nieuwe pleegouders wennen
zo gelijk aan de formuleringen uit het POP en leren om
te reflecteren en denken in termen van sterke punten en
aandachtspunten. Een eerste POP wordt vanaf nu dus al ingevuld tijdens de STAP, zodat de kwaliteiten van de nieuwe
aankomende pleegouders direct zijn vastgelegd. Het POP
is nu het eindverslag van de STAP geworden. Hierin staat
de visie van kersverse pleegouders, met daaronder cursief
de aanvullingen van de trainers, alles zoals besproken in
het eindgesprek. Daarnaast gaat het STAP-team het POP
veel meer als uitgangspunt van handelen gebruiken, zoals
bijvoorbeeld bij het opstellen van de tussenanalyse.”
Aniëla Engels, pleegzorgbegeleider: “Het POP vraagt
om grote zorgvuldigheid. Ik hecht er waarde aan dat de
pleegouders eerst zelf goed naar het gevraagde kijken en
proberen hier zo goed mogelijk woorden aan te geven.
Bij pleegouders die vanuit hun beroep al bekend zijn met  
reflecteren op hun eigen handelen gaat dit wat makkelijker.
Anderen hebben hier duidelijk meer moeite mee, dan ga
ik mee op zoek naar de juiste formulering. Dat doe ik door
goed naar de pleegouder die tegenover me zit te luisteren
en dan te proberen zijn of haar woorden terug te koppelen,
meerdere keren desnoods, totdat mensen zich erin herkennen. Door veel praktijkvoorbeelden door te nemen komen
we er meestal wel uit. De manier waarop een en ander
wordt vastgelegd is van groot belang. Het dossier mag geen
eigen leven gaan leiden. In een gesprek wordt informatie

vaak omkleedt met voorbeelden, die versterkend, maar ook
verzachtend kunnen werken. Ik probeer me er steeds van
bewust te zijn welke woorden ik gebruik, vraag me steeds
af hoe algemeen dekkend mijn woorden zijn en hoe een
ander het kan lezen. Bij twijfel zet ik er voorbeelden bij.
Ik vind het ook belangrijk zoveel mogelijk de woorden van
de pleegouders te gebruiken, het is tenslotte hun plan. Als
pleegouders en ik een andere mening hebben, dan zetten
we beide bewoordingen of zienswijzen naast elkaar. Het
gebeurt ook dat pleegouders tekenen met hun reactie of
commentaar erbij. Natuurlijk zijn er soms ook zorgen over
het functioneren van een pleeggezin. Welke zorgen zijn er,
kunnen en willen we daar aan werken? Dit om mogelijke
teleurstelling of  verlieservaringen te voorkomen. In mijn
ogen is het, zeker in het belang van pleegkinderen, enorm
belangrijk om dat vast te leggen.”
Andrea Klap: “Normaal gesproken staat tijdens de huisbezoeken toch vooral het kind en de hectiek rondom een
plaatsing centraal. In het POP-besprekingen gaat het over
eigen vaardigheden en omgang met elkaar, pleegouders en
medewerkers van Juvent. De komende jaren moet blijken
hoe het werken met het POP bevalt. Binnenkort volgen
de eerste evaluaties en denk ik dat iedereen steeds meer
gewend raakt aan het werken ermee. Er zal nu dus met
regelmaat een moment zijn dat pleegouders en pleegzorgwerker met elkaar in gesprek gaan over zichzelf. Hierin zit
de kracht van het POP en zie ik dan ook de winst aan beide
zijden. Hoe meer je op de hoogte bent van elkaars verwachtingen, hoe beter de samenwerking kan verlopen. Dat willen
we toch allemaal?”

Vanuit Juvent

STAPnieuws
De laatste week van februari zijn we weer met
twee STAP-groepen gestart, ieder met 8 aspirantpleegouders. Beide groepen komen naar het
Centraal Kantoor van Juvent in Middelburg.

www.laatmijmaarschuiven.nl
Een leuke site waar je kartonnen dieren kunt bestellen,
die je samen met je kind in elkaar kunt zetten en
daarna kunt verven of beplakken. Leuk voor een
gezellig middagje knutselen.

Tip 3

Afgelopen najaar hebben we door middel van intakegesprekken aspirant-pleegouders geselecteerd
die mogelijkheden hadden voor en affectie met de
kinderen voor wie we het hardst nieuwe gezinnen
nodig hebben: kinderen vanaf 7 jaar en meerdere
kinderen uit één gezin die we samen willen plaatsen.
Voor deze groepen bestond de STAP niet uit zeven,
maar uit 8 bijeenkomsten: een tweede reden
waarom we dit de ‘7+-groepen’ hebben genoemd.
De extra bijeenkomst was er één met beide groepen
samen en bestond voor een groot deel uit informatie over het wonen in een behandelgroep (daar
waar veel van de ‘oudere kinderen’ vandaan komen
als ze een pleeggezin nodig hebben), en het
bespreken van vragen aan de hand van een aantal
casusbeschrijvingen. De 7+-groepen hebben inderdaad een aantal nieuwe gezinnen opgeleverd voor
de beoogde doelgroep en de eerste kinderen zijn
al geplaatst! Er waren uit de intakes echter ook een
aantal aspirant-pleegouders doorgeschoven naar
het voorjaar en met een aantal nieuwe aanmeldingen
erbij hebben we twee groepen vol. De groepen
van dit voorjaar zijn ‘breed’ samengesteld: ook
mensen die door de eigen gezinssamenstelling of
voorkeur starten met het idee om een jong kind in
huis te krijgen, doen deze ronde mee! Net als de
aspirant-pleegouders hebben ook wij als trainers er
zin in om het avontuur weer aan te gaan! Ook in
het najaar zullen we naar verwachting weer twee
groepen draaien. Het is op dit moment nog niet
duidelijk of er opnieuw gekozen wordt voor een
7+-samenstelling.

Uitkomsten P-toets
In samenwerking met XS2Quality heeft Juvent in de
maand november een tevredenheidsonderzoek (P-toets)
gehouden onder pleegouders en pleegkinderen (vanaf
12 jaar). De uitkomsten laten zien dat Juvent in 2011 bij
pleegkinderen (7,7 was 7,2) en pleegouders (7,3 was 6,8)
een aanmerkelijk hoger rapportcijfer scoort dan het laatste
onderzoek dat dateerde uit 2008. In de vorige PM hebben
we aangekondigd om in deze editie uitgebreid in te gaan
op de uitkomsten van het onderzoek. Daar op dit moment
nog de laatste hand wordt gelegd aan de verbeterplannen
die naar aanleiding van het onderzoek zijn opgesteld, kan
de redactie deze belofte helaas niet nakomen. Wel zullen
de complete uitkomsten en verbeterplannen zsm op de
website van Juvent worden gepubliceerd: www.juvent.nl
Hou deze website dus in de gaten!
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In de vorige PM is per ongeluk de leeftijd van
Duc Thanh Nguyen verkeerd vermeld. Duc is 8 jaar
en woont sinds 2006 bij de familie Nieuwenhuyzen
in Borssele! Excuses!

Een nieuw bed, een nieuwe klok, nieuwe huisdieren,
nieuwe grote mensen en nieuwe kinderen om mee in
een huis te wonen. Er verandert veel in de wereld van een
pleegkind. In deze rubriek laten pleegkinderen ons hun
wereld zien met foto’s die zij zelf hebben gemaakt. Wil je
meedoen? Stuur dan een e-mail naar pm@juvent.nl
Kijk deze keer mee in de wereld van Sammanthia Frederick.
Zij is 8 jaar oud en woont bij de familie Westeneng
in Middelburg.

De wereld van

Sammanthia
Frederick
“Ik heb een hele mooie kamer gekregen helemaal op zolder.
In mijn kamer staan een bureau en een stoel, en er hangen
ook een paar schilderijen die mijn moeder heeft gemaakt.
Ook staat er een stapelbed in omdat mijn moeder Nolayca
soms een weekendje komt slapen bij mij op de kamer. Dit
vind ik echt heel erg leuk. Ik heb ook nog een echte zus en
3 echte broers en die zie ik elke maand een keer met de
bezoeken. Vaak is mama Nolayca hier ook bij. Mijn grootste
broer Ismaël zie ik niet zo vaak, dat vind ik wel jammer.

In het pleeggezin van Arjen & Corine wonen nog meer
kinderen. Nathan is de grootste hij is 15 jaar. Dan komen
Tabitha en Esther, zij zijn 14 en 13 jaar oud en echt grote
pleegzussen van mij. Met Angelo van 12 doe ik vaak Stratego
spelen. Met Debora van 11 speel ik vaak op de skelter. Ik vind
spelletjes spelen met Bryan van 4 jaar ook heel leuk. Jullie
zien wel dat er veel te beleven is bij mij thuis. Ik zit op de Wilgenhof in groep 4 bij juf Tessa en juf Henny. Ik ga heel graag
naar school en doe daar goed mijn best. Met Neomi speel ik
het meest, zij is mijn hartsvriendin. Mijn andere vriendinnen
zijn Nicole, Iva, Zahira en Jinte Met hun speel ik veel op het
schoolplein als het pauze is. Ik ben nu de tafels aan het leren.
De tafels van 1, 2 , 5 en 10 die ken ik al uit mijn hoofd.”
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Beter thuis of in  
Adviseren met de
beoordelingsboog

Wetenschappelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen
welke factoren in welke combinatie 100% succes bieden bij
een thuisplaatsing. Factoren zoals de ernst van het onvermogen bij ouders en de ernst van de gedragsstoornis bij het
kind hebben wel een voorspellende waarde. Er is dus een
grote ruimte voor het professionele oordeel van de pleegzorgwerker van Juvent. Het advies maakt de pleezorgwerker in gesprek (dialoog) met kind, ouders en pleegouders
op basis van overeenstemming tussen pleegzorgwerkers,
gedragsdeskundige en de leidinggevende. In de visie op
pleegzorg neemt het verzorgen van bestaanszekerheid voor
een kind en het geven van duidelijkheid over zijn toekomstperspectief voor Juvent een vooraanstaande plaats in.
Langdurende onzekerheid blijkt schadelijk voor kind, ouders
en pleegouders. Het streven is dan ook om binnen het half
jaar een advies aan Bureau Jeugdzorg (BJZ), (pleeg)ouders
en kind te geven over het toekomstperspectief van het kind.
Tot voor kort lag het accent op de wensen, mogelijkheden,
vaardigheden en motieven van ouders om hun kind een veilig en gunstig ontwikkelingsklimaat te bieden. Tegenwoordig begint de afweging bij de vraag wat het voor een kind
en zijn ontwikkeling betekent om terug naar huis te gaan
en opnieuw van plek te wisselen. Doorslaggevend zijn de
veiligheid en het ontwikkelingsbelang van het kind bij het
geven van advies over een terugkeer naar de thuissituatie.

Elske Idema, Gedragsdeskundige Juvent Pleegzorg:
“Het opstellen van een advies over terugplaatsing van een kind
blijkt in de praktijk soms een zware last voor pleegzorgwerkers;
het gaat over een besluit dat van beslissende betekenis kan zijn
voor het verdere leven van kind en ouders. De beoordelingsboog
is ontwikkeld om systematisch een afweging te kunnen maken:
Kan een kind beter thuis of in een pleegezin (of elders) wonen?
De pleegzorgwerker beoordeelt alle factoren die van belang zijn.
Het advies is afhankelijk van een combinatie van veel factoren
die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden.”

In gesprek met

Vakantiepagina

  een pleeggezin?
Bij het gebruik van de beoordelingsboog kunnen betrokkenen over alle belangrijke factoren die bij een thuisplaatsing
belangrijk zijn hun oordeel geven. Het gaat om 12 factoren
die afzonderlijk beoordeeld worden op een vijfpuntsschaal
door de pleegzorgwerker, gedragsdeskundige en BJZ. Het
gewicht van de factoren wordt geinterpreteerd, net als de
betekenis van de samenhang tussen de factoren.
De 12 factoren die aan de orde komen:
1) de vraag en verwachting van ouder en kind,
2) de aanleiding tot de pleegzorgplaatsing,
3) het resultaat van de pleegzorghulp,
4) de competenties van de ouders,
5) risicofactoren bij ouders/gezinnen en bij het kind,
6) de hulpverleningsgeschiedenis,
7) de psycho-sociale omgevingsomstandigheden,
8) beschermende factoren (de factoren die een thuisplaatsing gunstig kunnen beïnvloeden bijvoorbeeld
het hebben van veerkracht of een goede band),
9) het belang van het kind: de pleegzorgwerker maakt
als het ware een winst- en verliesrekening waarin de
voordelen van een langdurige thuisplaatsing afgezet
worden tegen de lasten van een mislukte thuisplaatsing. Natuurlijk speelt de “kwaliteit van het pleeggezinverblijf“ van het kind een belangrijke rol. Als het erop
aankomt kan het belang (en ook de wens) van het kind
prevaleren boven het ‘recht‘ van de ouders,
10) de mening van de hulpverlener,
11) de mening van pleegzorgwerker(s) en gedragsdeskundige,
12) de overeenstemming tussen Juvent en Bureau Jeugdzorg.
In een werkbijeenkomst vanuit Pleegzorg is door de pleegzorgwerkers geoefend met het invullen van de beoordelingsboog. Uit de reacties bleek dat velen de beoordelingsboog een goed instrument vinden om de gedachten
te structureren en zeker in zaken met veel onduidelijkheid
heel helpend kan zijn.  Door middel van een gedetailleerde
en onderbouwde handleiding wordt de beoordelingsboog
door de pleegzorgwerkers van Juvent gebruikt. In het
afgelopen jaar is door alle pleegzorgwerkers, werkbegeleiders, gedragskundigen en leidinggevenden van de afdeling
Pleegzorg van Juvent geoefend in het werken met deze
beoordelingsboog.

Uit ervaring blijkt dat het soms lastig is voor een pleegzorgwerkers om voldoende informatie over de ouders van het
kind te hebben om de beoordelingsboog goed in te kunnen
vullen. In dergelijke situaties wordt bijvoorbeeld gekozen
om de beoordelingsboog ook in te laten vullen door de
betrokken IPT-er (Intensief Pedagogische Thuishulp) die
met ouders thuis aan de slag is. In een andere casus heeft
een observatie bij ouders thuis plaatsgevonden tijdens een
bezoekmoment van het kind.
Overleg over de overeenkomsten en de verschillen helpen
de pleegzorgwerker om de argumenten voor zijn advies
beter onder woorden te brengen. Het belang van het kind
wordt steeds centraal gesteld en pleegouders wordt naar
hun oordeel gevraagd. Eigen mening alsook de mening van
de pleegouders worden kritisch bediscussieerd. Bovendien
is naast afstemming binnen Juvent, vervolgens ook afstemming met BJZ noodzakelijk, zodat uiteindelijk een gedegen
advies voorgelegd kan worden aan de kinderrechter. Het
helpt om een ingewikkeld advies te onderbouwen met
gedegen argumenten, waarbij ook de zwaarte van bepaalde
argumenten benadrukt kan worden. Kortom: de kwaliteit
van de beoordeling/ het advies wordt met het gebruik van
de beoordelingsboog verhoogd.

Meer lezen? Joep Choy en Ellen Schulze:
Kiezen voor kinderen. Een nieuwe blik op het
samenspel in pleegzorg (2009).

Meer weten? Neem voor meer informatie contact
op met de gedragskundigen van Juvent Pleegzorg:
Jorina Lukasse of Elske Idema.
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In het nieuws
Seksueel gedrag jongeren nauwelijks veranderd
In het seksuele gedrag van jongeren tussen 12 en 25 jaar hebben zich nauwelijks
verschuivingen voorgedaan ten opzichte van 2005. Dit blijkt uit onderzoek door
Rutgers WPF en Soa Aids Nederland onder bijna 8.000 jongeren in 2011 en bijna
5.000 jongeren in 2005. Uit het onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat de leeftijd
van de eerste keer seks vrijwel dezelfde is gebleven, namelijk 17,1 jaar. Seksuele
grensoverschrijding blijft hoog, 17 procent van de meisjes en 4 procent van de
jongens geeft aan wel eens gedwongen te zijn tot seksuele handelingen. Nieuwe
uitkomst uit het onderzoek in 2011 is dat de eerste keer geslachtsgemeenschap
voor veel jongeren onverwacht komt en dat meisjes vaker dan jongens spijt hebben van hun eerste keer. Ook blijkt dat jongeren binnen relaties te snel stoppen
met het gebruiken van condooms. Homojongens komen gemiddeld een jaar
eerder ‘uit de kast’, ondanks geringe homo-acceptatie. Bron: Rutgers WPF

Kr8!: voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen
KR8! is een nieuw instrument in de vorm van een magazine.
KR8! is gemaakt voor jongeren van 16 tot 25 jaar met
meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting
zelfstandig wonen. Het helpt de jongeren bij het ontdekken van hun eigen kracht. Het magazine helpt hen na te
denken over hun toekomst, en behandelt de 8 zaken die
iedereen op orde moet hebben om goed zelfstandig te
kunnen leven: gezondheid, veiligheid, geld en administratie, wonen, familie en gezin, werken en leren, vrienden
en vrije tijd, maatschappij en cultuur. Het magazine is gratis te
downloaden: movisie.nl//Publicaties//2011/138063/kr8!.pdf

Kinderbeschermers moeten
terughoudend zijn
Kinderbeschermers moeten terughoudend omgaan met
ouder-kindrelaties, ook als de opvoeding niet helemaal naar
hun smaak is of in hun ogen duidelijke tekortkomingen
vertoont. Dat zei Ido Weijers op 20 januari tijdens zijn oratie
aan de Universiteit Utrecht. Weijers bezet voor vijf jaar de
bijzondere leerstoel jeugdbescherming. Op verzoek van de
Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt Weijers de
taken en verantwoordelijkheid van de raad bij het ingrijpen
in gezinssituaties. Onderzoek laat steeds opnieuw zien dat
het met de jeugd en de opvoeding in ons land ‘uitstekend’
gesteld is, stelt Weijers. “Laat kinderbeschermers, net als
artsen, vooral een afwachtend beleid voeren. En laten we al
onze energie en middelen richten op de ernstige gevallen.”
Bron: ANP; Reformatorisch Dagblad, januari 2012

Meer inzet van ambulante hulp
Jeugdzorgorganisaties hebben in 2010 bijna 15% meer
jeugdhulp (ambulante hulp) ingezet in vergelijking met
2009, blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg van
Jeugdzorg Nederland. Juvent startte in 2006 al met het
vaker inzetten van ambulante hulp om op die manier beter
tegemoet te kunnen komen aan de hulpvraagontwikkeling
en daarmee ook flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de hulpvraag van kinderen en ouders. In de loop
der jaren heeft Juvent de capaciteit van (semi-)residentiële
behandeling afgebouwd ten gunste van ambulante behandeling. Deze richt zich met name op het netwerk en
de krachten van het eigen gezin, met het resultaat minder
uithuisplaatsingen.
Andere vormen van zorg worden pas ingezet als de ambulante hulp niet toereikend is. Als kinderen niet langer
thuis kunnen wonen, gaat de voorkeur daar waar mogelijk
uit naar een verblijf in een pleeggezin. In totaal hebben
in 2010 ruim 9 van de 10 gestelde jeugdhulpvragen aan
Juvent betrekking op hulpverlening in de thuissituatie of
een vervangende thuissituatie (pleegzorg). Dit percentage,
90%, is in vergelijking met andere aanbieders zeer hoog te
noemen!
De landelijke cijfers laten ook zien dat jeugdzorgorganisaties in 2010 aan een groter aantal cliënten zorg hebben
verleend. Dit geldt ook voor Juvent. In tegenstelling tot de
stijging van hulp in het vrijwillige kader stabiliseert de hulp
in het gedwongen kader: zowel het aantal jeugdigen met
een jeugdbeschermingsmaatregel als het aantal jeugdigen
met een jeugdreclasseringmaatregel stabiliseert. Dit terwijl

het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel
in 2009 nog groeide met bijna 7%. Daarnaast hebben in
vergelijking met 2009 wel meer jeugdigen gebruik gemaakt
van jeugdzorgplus. Deze vorm van jeugdzorg wordt rechtstreeks door het Rijk gefinancierd. Het aantal jeugdigen in
een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) is sterk afgenomen.

Warme gezinsrelaties geeft kinderen meer zelfvertrouwen
Esther Hakvoort onderzocht de kwaliteit van gezinsrelaties, de opvoedstress in het gezin en het welzijn van kinderen van 8 tot 12 jaar, na een
scheiding. De relatie van moeder en kind met de uitwonende vader zijn
van cruciaal belang voor het kind. Een warme relatie tussen vader en
kind geeft kinderen meer zelfvertrouwen en sociale competenties. Dat
kinderen in scheidingsgezinnen meer risico lopen op het ontwikkelen
van problemen lijkt niet door de echtscheiding veroorzaakt te worden,
maar door moeizame gezinsrelaties daarna. Ouders die gaan scheiden
staan voor de belangrijke opgave een relatie die gebaseerd was op
wederzijdse gevoelens om te vormen naar een relatie gebaseerd op de
gedeelde zorg voor het kind, aldus Hakvoort. Bron: Universiteit van Amsterdam
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Bij
Juvent staan
kinderen op
nummer
1!

Meer weten? Kijk op onze
website www.juvent.nl

