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PLEEGZORG HORIZON
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een kind (tijdelijk) niet bij de eigen ouders woont, maar bij pleegouders.
Maar wanneer zet je pleegzorg nu het beste in? En wat levert het op?

Daarom zet je pleegzorg in

Bij crisis: Een kind moet per direct uit huis geplaatst worden.
Doel is om het kind te beschermen tegen acute problemen
thuis.
Wat doet Horizon: Wij zorgen voor een crisispleeggezin, we
helpen de thuissituatie te stabiliseren en we helpen mee bij
het starten van de hulpverlening in de thuissituatie.
Hoe lang? Maximaal vier weken. Een crisisplaatsing gaat
bijna altijd over in kortdurende of langdurige pleegzorg.

Als tijdelijke hulpverlening

Een kind verblijft tot maximaal een jaar in een pleeggezin. In
die periode wordt gekeken met eigen ouders en kind of het
kind weer terug kan naar het gezin. En wat hiervoor nodig is.
Wat doet Horizon: Horizon bespreekt met de eigen ouders en
hun hulpverleners wat ervoor nodig is om het kind weer terug
te laten keren naar huis. En ondersteunt de ouders hierbij.
Deze fase eindigt met een advies over waar het kind het beste
kan wonen, het woonperspectief.
Hoe lang? Maximaal een half jaar tot een jaar.

Ter voorkoming van een uithuisplaatsing

Een kind gaat af en toe of regelmatig naar een weekendpleeggezin. Zo verlichten we de thuissituatie van een gezin óf
een pleeggezin. We voorkomen uithuisplaatsing van een kind.
Of kinderen doen ervaring op in een gezin omdat ze in een
instelling wonen.
Wat doet Horizon: Horizon biedt flexibele opvang in een
weekendpleeggezin.
Hoe lang? Zo lang als dit nodig is.

Als flexibele ondersteuning van het
eigen gezin

Een kind woont bij de eigen ouders maar gaat een aantal
dagen of dagdelen per week naar een pleeggezin. Het kind
slaapt altijd thuis bij de eigen ouders.
Wat doet Horizon: Wij bieden tijdelijke verlichting in het gezin
met dagpleegzorg. Zo verlichten we de opvoedtaak van de
ouders.
Hoe lang? Zo lang als dit nodig is.

Informatie voor wijkteams en hulpverleners
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Ondersteuning van pedagogisch
medewerker in een pleeggezin

Het pleegkind en de pleegouders krijgen extra ondersteuning
omdat het pleegkind complexe opvoedvragen heeft. Doel is
om een voortijdige beëindiging van een plaatsing - een break
down - te voorkomen. En om de ontwikkeling te bevorderen
van het kind.
Wat doet Horizon: Horizon biedt pleegzorg op maat. Het kind
en de pleegouders krijgen extra ondersteuning. Een pedagogisch medewerker helpt het pleegkind in het gezin. Of een
kind kan trainingsweekenden volgen in groepsverband.
Hoe lang? Gedurende een half jaar tot een jaar.

Als langdurige opvoeding

Soms wordt het duidelijk dat een kind niet meer kan terugkeren bij de eigen ouders in het gezin. Het kind groeit dan op bij
pleegouders.
Wat doet Horizon: Horizon zorgt voor een goede ondersteuning van het pleeggezin en de eigen ouders. Horizon zorgt
ervoor dat het kind contact kan houden met de eigen ouders
en familie. Ouders krijgen ondersteuning van Horizon bij het
verwerken van de uithuisplaatsing van hun kind.
Hoe lang? Zo lang als nodig is.

De meerwaarde van pleegzorg van
Horizon

Voor het kind en zijn ouders:
•
Kinderen groeien op in een gezinssituatie in de buurt van
de Randstad.
•
Als een kind niet meer terug kan naar het eigen gezin,
helpt Horizon de ouders bij de verwerking van een uithuisplaatsing.
•
Ouders krijgen hulp van Horizon bij het contact leggen
en houden met het kind totdat het kind volwassen is.
Voor een pleeggezin:
•
Een pleeggezin krijgt extra begeleiding van een pedagogisch medewerker als dat nodig is.
•
Een pleegkind kan voor behandeling of training een
beroep doen op de inzet van Horizon.
•
Pleegouders krijgen bij Horizon scholing, training en de
mogelijkheid om andere pleegouders te ontmoeten.
Voor de gemeente:
•
Pleegzorg is een alternatieve en goedkopere vorm van
jeugdhulp. Dicht bij huis, zo gewoon als mogelijk.
•
Deze vorm is voor veel kinderen beter omdat kinderen
opgroeien in een gezinssituatie.
•
Flexibele pleegzorg helpt bij het voorkomen van een
uithuisplaatsing.
•
Pleeggezinnen krijgen ondersteuning op maat ter voorkoming van een break down, een voortijdige beëindiging

•

van een plaatsing.
Horizon biedt de mogelijkheid om pleegzorg te combineren met andere vormen van jeugdhulp. Zo kan er hulp op
maat worden geboden aan een pleegkind en pleeggezin.
Dit kan als de gemeente extra jeugdhulp financiert.

De spelregels

Horizon biedt alle vormen van pleegzorg zowel in een netwerkgezin als een bestandsgezin.
•
Een netwerkgezin is een pleeggezin uit de eigen familie
of het eigen netwerk van een kind en/of zijn of haar
ouders. Een netwerkgezin heeft de voorkeur. Omdat er
voor een kind minder verandert. Het kind blijft in een
vertrouwde omgeving. En hoeft niet zoveel op te geven in
de dagelijkse bezigheden.
•
Een bestandsgezin is een pleeggezin uit het bestand van
Horizon. Een kind en de eigen ouders kennen dit gezin
vooraf niet. Bestandspleegzorg wordt ingezet wanneer er
geen geschikt netwerkgezin in de directe omgeving van
een kind te vinden is. Of wanneer het netwerk te instabiel
of onveilig is.
•
Alle vormen van pleegzorg kunnen zowel ingezet worden in vrijwillig kader (de ouders behouden het volledige
ouderlijk gezag) als in juridisch kader (ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel).

Contact

Wilt u een kind aanmelden voor
pleegzorg? Of heeft u vragen?
Neem dan contact op met
Elles Noordzij, onze plaatsingsfunctionaris pleegzorg.
Tel: 0800 – 45 67 899
Of per mail:
ozo.pleegzorg@horizon.eu

Over Horizon

Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en
gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen
we op meerdere locaties in Zuid-Holland en Gelderland.
Kernelementen in ons handelen zijn verbinding maken,
verantwoordelijkheid nemen, mensen aanspreken en
verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Voor veel
cliënten is een gedragsverandering nodig om weer grip
te krijgen. Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen
is hier een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in
zowel ons speciaal onderwijs als onze jeugdzorg.

Voor meer informatie:
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Raadhuisstraat 22
2406 AG Alphen aan den Rijn
T: 0800 45 67 899
E: ozo.pleegzorg@horizon.eu
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