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Vanaf 2018 is alle pleegzorg in Friesland bij Jeugdhulp Friesland (JHF) gecontracteerd. JHF heeft
hiermee de zorgplicht om alle Friese kinderen (op basis van het woonplaatsbeginsel waar dan ook in
Nederland bij elke pleegzorgaanbieder via onderaanneming) die voor pleegzorg in aanmerking komen
hulp te verlenen.
Binnen pleezorg zijn 3 types hulp:
-

-

pleegzorg 'spanning’: dit ontstaat als tijdelijk zoveel spanning is in het gezin en/of de
leefomgeving van een jeugdige, dat een tijdelijke pleegzorgplaatsing de jeugdige en
ouders/verzorgers rust kan bieden (respijtzorg);
pleegzorg 'perspectief-biedend': soms blijkt voor een kind dat het beter is om zijn of haar
gehele jeugd bij een pleegouder op te groeien;
pleegzorg 'crisis': een crisispleeggezin neemt een jeugdige op die als gevolg van een
acute onveilige situatie direct uit huis moet.

Voor de pleegzorg in Friesland is een integraal tarief van € 39,- per etmaal vastgelegd. In dit tarief is
opgenomen:
-

vergoeding Pleegouders (wettelijk vastgesteld tarief € 18,90);
vergoeding begeleiding/werving pleegouders;
crisistoeslag;
vergoeding gehandicapt kind;
toeslag 3 of meer pleegkinderen;
tarief bijzondere pleegkosten (fiets, beugel, etc.).

Verwijzing naar pleegzorg
De verwijzing naar pleegzorg gebeurt via de wijk- en/of gebiedsteams of de gecertificeerde
instellingen. De verwijzing naar netwerkpleegzorg gebeurt via de pleegzorgaanbieder.
Pleegzorgproces
Het pleegzorgproces bij Jeugdhulp Friesland bestaat uit vijf fasen;
0.
fase 0: voorbereiding
Bij de start in fase 0 start de pleegzorgaanbieder doorgaans met een netwerkonderzoek om
onderzoek te doen naar een geschikte plek in het netwerk van het kind om een veilige en stabiele
opvoedingssituatie te creëren. Woont het kind al bij bekenden, dan zal dit onderzoek zich in principe
op hen toespitsen. Uit het netwerkonderzoek zal blijken of het gezin voldoet aan de criteria van
pleegzorg. Is er sprake van een passend gezin dan zal het pleegzorgproces worden vervolgd met het
huidige of eventueel nieuwe netwerkpleeggezin. Is er geen passend gezin in het netwerk gevonden,
dan zal er een matchingsprocedure met bestand pleegouders gestart worden.
1.
fase 1: goede start
In deze fase wordt een veilige, stabiele plek en gezamenlijke leefwereld voor het kind gecreëerd en
het systeem (ouders, kind, pleegouders, gemeentelijke verwijzers) wordt gestimuleerd om over te
gaan naar fase 2 en toe te werken naar een helder perspectief.
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2.
fase 2: helder perspectief
In deze fase staat het toewerken naar een helder perspectief centraal, waarbij de pleegzorgbegeleider
onderzoek doet of het kind weer thuis kan wonen.
3.
fase 3: terug naar huis of lang verblijf
De invulling van fase 3 wordt bepaald door het opvoedingsbesluit en richt zich ofwel op een goede
begeleiding bij het terug naar huis gaan van het kind dan wel op de verdere ingroei van het kind in het
pleeggezin door te werken aan een langdurige stabiele en veilige plek met specifieke aandacht voor
onderwerpen als verlies, rouw, loyaliteit en identiteit.
4.
fase 4: verolgondersteuning
De invulling van deze fase is afhankelijk van fase 3. Vervolgondersteuning kan in de eerste plaats
worden geboden na het traject terug naar huis, gebruik makend van ondersteuning door het wijk- of
gebiedsteam indien mogelijk of (Hoog)Specialistische (ambulante) hulp waar nodig is. In de tweede
plaats kan vervolgondersteuning worden geboden na een lang verblijf in een pleeggezin wanneer het
kind het pleeggezin gaat verlaten om zelfstandig(er) te wonen. Ook hier wordt indien nodig gebruik
gemaakt van ondersteuning door het wijk- en/of gebiedsteam of (Hoog)Specialistische (ambulante)
hulp.
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