
Heeft u interesse om pleegouder te worden? 

U kunt zich vrijblijvend aanmelden 

voor één van onze informatieavonden 

via pleegouders@jarabee.nl

Uitgebreide informatie over pleegouderschap 

vindt u op www.jarabee.nl

Pleegzorg

Begeleiden pleeggezin

Pleegzorgbegeleiding
Elk pleeggezin heeft een vaste pleegzorgbegeleider. 
Hij/zij begeleidt en ondersteunt pleegouders, hun 
kinderen en pleegkinderen tijdens het verblijf in het 
gezin.

Workshops
Jarabee ondersteunt pleegouders met praktische 
workshops. Op een (inter)actieve manier combineren 
we theorie en praktijkervaring. Daarnaast krijgt u 
tips en adviezen over het specifi eke thema van die 
avond en kunt u kennis en ervaringen uitwisselen 
met andere pleegouders. 

Het opvoeden en verzorgen van het kind van een ander

samen
versterkt

www.jarabee.nl

Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, dat is de kracht van Jarabee. 
Met ruim 300 betrokken jeugdzorgprofessionals, 500 pleeggezinnen en in samenwerking met 
andere organisaties helpen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.

Jarabee biedt consultatie en gespecialiseerde jeugdhulp, pleegzorg, spoedzorg en behandeling 
met verblijf. Dat doen we thuis of zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind. En dat 
doen we samen met iedereen die het belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind.

Eigen kracht is wat iemand zelf kan, samen met zijn omgeving. Je eigen kracht ontwikkelen is je 
kennis en vaardigheden vergroten en je netwerk versterken. Jarabee kan daarbij ondersteunen.



Soms is het voor een kind of jongere de beste oplossing om tijdelijk een plek te 
vinden bij een ander gezin: een pleeggezin. Dat kan voor een paar weken zijn, 
alleen de weekenden en vakanties of voor een langere periode. Sommige kinderen 
blijven bij hun pleeggezin wonen totdat ze meerderjarig zijn en op zichzelf gaan 
wonen. De kinderen, jongeren en hun ouders hebben allemaal een eigen 
geschiedenis die ze meenemen naar een pleeggezin.

In Twente zijn er ongeveer 500 pleeggezinnen. Zij bieden kinderen en jongeren een 
veilige plek om op te groeien en geven de aandacht, betrokkenheid, regels en grenzen 
die ze nodig hebben. Kinderen houden, indien mogelijk, altijd contact met hun ouders. 
Als de thuissituatie het toelaat, gaat het kind weer naar huis. Jarabee verzorgt de 
werving, selectie, scholing, matching en begeleiding van Twentse pleeggezinnen.

Netwerkpleegzorg
Als een kind of jongere bij familie of bekenden kan wonen, heet dat netwerkpleegzorg.
De aanvraag om netwerkgezin te worden, gaat naar Jarabee. Via een netwerkonderzoek 
screent Jarabee het gezin. Jarabee vraagt ook een Verklaring van Geen Bezwaar aan bij de 
Raad voor de Kinderbescherming. Pas wanneer netwerkpleegzorg niet mogelijk is, komt 
er een aanvraag voor een door Jarabee gescreend en opgeleid gezin. Dit heet reguliere 
pleegzorg.

Reguliere pleegzorg
STAP voor STAP naar pleegouderschap
Als regulier pleeggezin biedt u plek voor het opvoeden en verzorgen van een voor u nog 
onbekend pleegkind. Ook alleenstaanden of twee vrouwen/mannen kunnen pleegouder 
worden. Als eerste stap naar het pleegouderschap bent u van harte welkom op een van 
onze informatieavonden. Naast uitleg over pleegzorg vertellen we u meer over de wette-
lijke en landelijke kwaliteitscriteria voor Twentse pleegouders. 

De volgende stap is uw aanmelding als aspirant pleegouder. Jarabee heeft dan een raads-
verklaring en (eventueel) een medische verklaring van u nodig. Wanneer deze akkoord 
zijn, vult u een uitgebreide vragenlijst in over u en uw gezin. Die bespreken we tijdens een 
intakegesprek bij u thuis. Samen kijken we of er redenen zijn voor u of voor Jarabee om 

op dit moment al dan niet verder te gaan met de route naar het pleegouderschap. Verder 
gaan betekent geschikt om pleegouder te worden, maar nog niet klaar om te starten. 
U volgt eerst nog het opleidingstraject STAP (Scholing Training Aspirant Pleegouders). 
Dat bestaat uit zeven avondbijeenkomsten. Samen met u stellen we vast wat uw aanbod 
is en kan een mogelijke match tussen pleegkind, ouders en u als pleeggezin gemaakt 
worden. 

Contact met de ouders
Aan het begin van het verblijf van het pleegkind maken we concrete afspraken op 
welke manier het contact met de ouders vorm krijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
belcontacten en de bezoekregeling, maar het kan ook zijn dat ouders mee gaan naar bij-
voorbeeld een doktersbezoek, diplomazwemmen of een 10 minuten-gesprek op school.

Vormen van pleegzorg
Opvang om opvoeders te ontlasten (deeltijdopvang)
Voor sommige kinderen en hun ouders biedt deeltijdopvang uitkomst. Ouders 
kunnen even bijkomen van hun opvoedtaak. Een deeltijdgezin kan ook helpen om 
een deel van de vakanties te overbruggen. Soms gaat een kind vanuit een 
pleeggezin naar een (ander) pleeggezin.

Tijdelijk, tot de toekomst helder is (hulpverleningsvariant) 
Als een kind of jongere door een crisissituatie plotseling niet meer thuis kan wonen, is 
de hulpverleningsvariant  een mogelijkheid. De crisisperiode wordt gebruikt om meer 
duidelijk te krijgen over het vervolg. Als blijkt dat een kind of jongere voor een 
langere periode een pleeggezin nodig heeft, wordt er onderzocht of een kind/jongere 
in het pleeggezin kan blijven, zodat hij/zij niet weer hoeft te verhuizen.

Pleegzorg voor zo lang als nodig (opvoedingsvariant)
Soms hebben kinderen voor een langere periode een pleeggezin nodig. Deze plaat-
sing bereidt Jarabee samen met ouders en pleegouders zorgvuldig voor. De ouders 
blijven bij voorkeur nauw betrokken. Aan het begin van de plaatsing spreken we 
samen over de vorm van het contact, zoals de bezoekregeling, bellen en e-mailen.

Op een veilige plek met aandacht, betrokkenheid, regels en grenzen, dat is een pleeggezin! 

‘Goed samenwonen’

Marieke: “Wij zijn geen familie, maar 
wel een gezin hoor! Want wij eten samen!” 

pleegouder Dirk: “Jarabee laat je stevig 
nadenken over pleegouder zijn. Soms met 
een brok in je keel, soms met een lach!” 
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