William Schrikker Pleegzorg stelt zich voor

Ieder kind wil gewoon
kind zijn

Deze folder is voor pleegouders en
aspirant pleegouders

Er zijn als het moet

William Schrikker Pleegzorg (WSP) vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om op
te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. Voor onze bijzondere groep kinderen
organiseren wij dit in onze pleeggezinnen. De kinderen waar wij pleeggezinnen voor zoeken
zijn kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte.
Zij hebben vaak thuis al het nodige meegemaakt en zijn in de meeste gevallen door de kinderrechter uit huis geplaatst. Het zijn kinderen met ouders die veel van hen houden, maar voor wie
het ingewikkeld is om hen zelf op te voeden. Vaak hebben de ouders zelf een verstandelijke
beperking, zijn er financiële schulden en is er sprake van psychische problemen of verslavingsgedrag. Het kan een opeenstapeling zijn van deze factoren. Welke ondersteuning er ook nodig
is; voor deze kinderen, hun ouders en de pleegouders willen wij er zijn als het moet.

Pleegouderschap

Pleegouders kunnen onze kinderen een veilige en rustige thuishaven bieden, waar ze zo
gewoon mogelijk opgroeien. Een kind dat zichtbaar geniet van een stukje samen fietsen,
een puzzel maken of elke dag voorgelezen worden. Wat een voldoening geeft het voor een
pleegouder als hij/zij ziet dat een kind dankzij deze zorg opbloeit en zich verder ontwikkelt. Dat is heel waardevol! Pleegzorg is een bijzondere en mooie vorm van zorg.

Deskundigheid

William Schrikker Pleegzorg is zich bewust van de kwetsbaarheid van de kinderen waarvoor
een pleeggezin wordt gezocht. Onze pleegzorgwerkers zijn speciaal opgeleid om eventuele
startrisico’s goed in kaart te brengen om vervolgens met alle betrokkenen, dus ook met de
pleegouders, een hulpverleningsplan te maken. Zij zijn deskundig en ervaren in het begeleiden
van onze doelgroep. Natuurlijk kunt u altijd rekenen op de steun van uw pleegzorgwerker. ‘Er
zijn als het moet’ betekent hier: er zijn voor de pleegouders. Dat is de rol van de pleegzorgwerker. Daarnaast is de pleegzorgwerker er ook voor het kind. In die zin dat de pleegzorgwerker
er verantwoordelijk voor is dat de gestelde doelen, zoals vermeld in het hulpverleningsplan,
gehaald worden. Als zorgaanbieder zijn wij daar verantwoordelijk voor.

Contact met ouders

De huidige maatschappelijke visie is om kinderen in de jeugdzorg zo gewoon mogelijk te laten
opgroeien. De meest geëigende omgeving is het gezin. Kinderen moeten zo lang als mogelijk
thuis kunnen wonen, eventueel met ambulante hulp aan kind en het gezin. Als een kind echt
niet meer thuis wonen kan dan het liefst in een pleeggezin. Dat kan - steeds vaker - ook familie
zijn. Bij het zoeken naar een passend pleeggezin komt WSP in beeld. In ons werk staat het
belang van het kind voorop. Onze pleegkinderen hebben een verhoogd risico op hechtings- en
loyaliteitsproblematiek. Mede om die reden is het voor kinderen, ouders en hun familie van
groot belang om het contact te behouden of soms te herstellen. We verwachten van pleegouders dat zij het ouderschap kunnen delen met de ouders. Voor pleegouders is dit niet altijd
even makkelijk, maar gelukkig gaat het in de praktijk vaak goed. Pleegouders kunnen hierbij
altijd rekenen op de ondersteuning en begeleiding van de pleegzorgwerker.

Stukje geschiedenis

In 1931 is de AGO, voorloper William Schrikker Groep, opgericht door Pier de Boer.
Pier de Boer was een vastberaden nazorgambtenaar met een, voor die jaren, zeer vooruitstrevende visie op het zien en zoeken van werkmogelijkheden voor mensen met een beperking.
In 1953 waren er 226 voogdijpupillen, waarvan 143 in een pleeggezin. Anno nu heeft William Schrikker Pleegzorg 1350 jeugdigen in pleegzorg, waarvan 90 procent met een maatregel van de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Pleegzorg in de praktijk

Pleegzorg is leuk! Zeker, het kan ook zwaar zijn, vooral in het begin als alles nog nieuw
is. Het bijdragen aan een zo normaal mogelijke jeugd is niet voor iedereen weggelegd,
dat staat vast. We zien pleegouders die kwetsbaar durven zijn, die hun eigen levenservaring
inbrengen en die bereid zijn anderen over hun schouders mee te laten kijken. Competenties die in het pleegouderschap onontbeerlijk zijn. Net zoals een behoorlijke dosis
pedagogische vaardigheden. Onze pleegouders kiezen bewust voor kinderen met een
beperking. Ze zijn enorm waardevol voor de kinderen, ouders en vanzelfsprekend ook
voor ons. Natuurlijk zien we dilemma’s voorbijkomen die horen bij het opvoeden van
andermans kinderen. Hoe ga je om met kinderen van een ander in jouw huis? Hoe ga je
om met loyaliteit? Wat betekent het voor je eigen kinderen? Pleegouder zijn, betekent ook
openstaan voor contact en samenwerking met ouders en/of familie en transparant zijn.
Een pleegzorgwerker kan soms moeilijke vragen stellen over de privésfeer. Het bespreken
van intimiteit en seksualiteit hoort bij ons werk. In alle stappen begeleiden wij onze
pleegouders met zorgvuldigheid, deskundigheid en expertise.

Pleegouders Suzanne en Jurgen
•

•
•

•

Waarom zijn jullie pleegouders geworden?
Ik werk in de zorg, daar zag ik kinderen in
tehuizen en elke keer dacht ik: dat hoort niet.
Mijn vriend en ik hebben twee pleegkinderen,
twee jongens: een van zes en een van tien.
Ze wonen nu zes jaar bij ons. Hun ouders
hebben een licht verstandelijke beperking, de
kinderen niet. Het gaat in beide gezinnen om
alleenstaande moeders.
Waarom een pleegkind van WSP?
Dat komt ook door mijn werk, ik werk zelf ook met kinderen met een beperking.
Wat is er voor nodig om pleegouder te worden?
Volop in gesprek blijven met elkaar, nuchter zijn en veel geduld hebben. Veel liefde en
creativiteit. Een goed contact met ouders hebben en houden en vooral de mogelijkheden
voorop zetten. Wij hebben bewust gekozen voor pleegzorg. Bij adoptie zijn de ouders
vaker helemaal uit beeld. Juist de wortels van een kind zijn zo belangrijk, nu zeg ik vaak
tegen de moeders: ‘We doen het met elkaar’. Bij pleegzorg kun je juist de ouders overal
bij betrekken. Ook al is het op afstand, hun moeder blijft hun moeder. Blijf positief!
Wat brengt het je?
Natuurlijk zijn er ook mindere periodes, maar het is vooral heel veel plezier. Lol!
Positiviteit en energie. Al heel snel zagen we groei. Laatst sloeg mijn pleegzoon de
armen om ons heen en zei: ‘Ik ben zo gelukkig’. Dat zegt alles.

Pleegouders gezocht

Wij verwachten dat de vraag naar pleeggezinnen de komende jaren toeneemt. Door
bezuinigingen worden steeds meer plekken gesloten bij instellingen. De kinderen die
nu nog in een instelling wonen, kunnen niet allemaal naar huis. William Schrikker Pleegzorg wil hierop voorbereid zijn. Juist nu is het werven van pleegouders extra belangrijk.
Daarin zoeken we natuurlijk ook altijd de samenwerking met de reguliere pleegzorgpartners: samen bereiken we het beste resultaat. Pleegzorg is maatwerk, waarbij we
in elke situatie kijken naar welk gezin het beste bij het kind past. Het belang en de
ontwikkelingsmogelijkheden van een kind is altijd het belangrijkste uitgangspunt, maar

natuurlijk zijn de wensen en mogelijkheden van pleegouders daarbij onontbeerlijk om
goed te kunnen matchen. Daarom doen wij een gedegen screening voordat u pleegouder
kunt worden. Meer informatie over de verdere procedure is te vinden op onze website
www.williamschrikkerpleegzorg.nl.

Achtergrond en kenmerken van onze pleegkinderen

Kenmerkend voor alle pleegkinderen is dat ze uit een onwenselijke opvoedingssituatie
komen en behoefte hebben aan een plek om te wonen, hulp om zich goed te ontwikkelen,
de mogelijkheid om contact te blijven houden met de ouders en veiligheid na een doorgaans
onveilige thuissituatie. Hechtingsproblematiek en trauma’s komen helaas veel voor.
Pleegkinderen met een beperking of ernstige chronische ziekte hebben daarnaast nog een
aantal – blijvende – problemen, waarmee terdege rekening moet worden gehouden en extra
op moet worden afgestemd:
• Kinderen met een licht-verstandelijke beperking bereiken doorgaans een mentale en sociaalemotionele ontwikkelingsleeftijd die globaal ligt tussen de 6 en 12 jaar. Ook qua hechting
lopen deze kinderen achter.
• Aan kinderen met een licht verstandelijke beperking kun je – in tegenstelling tot de meeste
andere verstandelijke beperkingen – ‘aan de buitenkant’ niet zien dat zij een achterstand
hebben. Om die reden liggen overvraging en te hoge verwachtingen op de loer.
• Ernstig chronisch en terminaal zieke kinderen en kinderen met een ernstige fysieke handicap
hebben vaak erg veel medische zorg nodig en zijn afhankelijk van allerlei hulpmiddelen.
Kinderen met beperkingen voelen zich in de regel ‘anders’ en onbegrepen. Zonder goede
begeleiding lopen zij kans om psychische klachten te ontwikkelen.
• Kinderen met een (licht-)verstandelijke beperking zijn erg beïnvloedbaar. Zij lopen een veel
groter risico slachtoffer of dader te worden van bijvoorbeeld seksueel misbruik (loverboyproblematiek) of om verstrikt te raken in de criminaliteit. Ook zijn zij extra verslavingsgevoelig.
• Kinderen met een (licht-)verstandelijke beperking hebben vaak ook ouders met een
beperkte leerbaarheid en een verminderd probleembesef. Ook zij behoeven een
aangepaste benadering. Het is belangrijk de ouders goed mee te nemen in het proces,
zodat ze betrokken blijven en kunnen meegroeien in de ontwikkeling van hun kind.

Interesse?

William Schrikker Pleegzorg onderscheidt vijf vormen van pleegzorg.
• Crisis- en kortdurende pleegzorg
• Deeltijd pleegzorg (weekend- en vakantie, deels door de week)
• Hulpverleningsvariant (perspectiefzoekend)
• Opvoedingsvariant (Perspectief biedende pleegzorg)
• 18+ pleegzorg
Wilt u meer informatie over pleegzorg bij WSP of wilt u zich aanmelden als aspirant
pleegouder? Kijk dan op www.williamschrikkerpleegzorg.nl.
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