NIEUWSBRIEF NETWERK GEZINSVORMEN
HAARLEMMERMEER DECEMBER 2016
Op 31 oktober 2016 hebben ruim 20 pleegouders met elkaar en met de gemeente kennisgemaakt. Doel was
om ervaringen uit te wisselen en de behoefte aan onderlinge contacten en ondersteuning te peilen. Via een
vragenlijst hebben wij nog een keer alle pleeggezinnen benaderd met een aantal vragen over hun behoefte aan
ondersteuning en interesse in de vormen van een netwerk van pleeggezinnen. In deze nieuwsbrief kunt u
lezen: een kort verslag van de resultaten van deze enquête en de vervolgstappen.

RESULTATEN VAN DE ENQUETE
Wij hebben 29 reacties ontvangen. De meeste
pleegouders hebben behoefte aan één of andere
vorm van ondersteuning en uitwisseling, 6
pleegouders zeggen geen behoefte aan
ondersteuning te hebben. Eén pleegouder heeft
voldoende (tot nu toe) aan de ondersteuning van
pleegzorgorganisatie.
“Samen met de ontmoetingen in de kerk met andere
pleegouders en de door Spirit georganiseerde
bijeenkomsten is dat voor mij genoeg.”

BEHOEFTE AAN ONDERLINGE ONDERSTEUNING
Uit de enquête hebben wij het volgende samengevat.








Ervaringen uitwisselen
a. Uitwisselen van ervaringen en kennis rondom mogelijke ondersteuning op o.a. financieel
gebied, therapieën, e.d.
b. Opbouw netwerk en ervaringen uitwisselen
Elkaar helpen
a. inzake Wet Maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet, CIZ, e.d.
b. Ook eens op elkaars (gehandicapte) kind kunnen passen.
c. Hulp bij financiële zaken. Eventueel hulp bij formele zaken (inschrijving bij school,
Kinderdagverblijf, etc.)
d. Een luisterend oor en meedenken met vraagstukken en problemen.
e. Support bij passende sportclub (verstandelijk gehandicapte zoon).
f. Als je pleegkind 18 wordt hoe dan verder? wat zijn de mogelijkheden?
g. Ik zou graag mijn pleegzoontje meer in contact willen brengen met lotgenootjes van dezelfde
leeftijd.
Netwerk
h. Er is wel een actieve betrokkenheid van de gemeente en instellingen nodig.
i. Aansluiten bij besloten groep Facebook.
Andere opmerkingen
j. Duidelijkheid over "evt." nieuw aanspreekpunt binnen jeugdzorg zou ook prettig zijn.
k. Voordat ik deze vraag kan beantwoorden heb ik zelf eerst een vraag, welke ondersteuning
kunt u als gemeente bieden?

l.

De ondersteuning ontvangen we als pleeggezin van de pleegzorgwerker van Spirit naar
tevredenheid.

Een paar mensen vragen zich af “of we met bepaalde activiteiten niet Spirit voorbij lopen, zoals noodopvang of
logeeradres zijn?” Deze vraag zullen we uiteraard ook met Spirit bespreken.

VEEL PLEEGOUDERS WILLEN ACTIEF BIJDRAGEN
Zeker 12 pleegouders willen meehelpen bij de organisatie van activiteiten en het netwerk. Tussen haakjes hoe
vaak een activiteit is genoemd.
Een bijeenkomst met de gemeente organiseren over het jeugdbeleid of over vergoedingen (4).
Een koffieochtend organiseren (uitwisseling van ervaringen) (7).
Een activiteit voor de (pleeg)kinderen organiseren, waardoor pleegouders een “middag vrij” zijn (2).
Een jaarlijkse 'Pleeggezinnen dag Haarlemmermeer (of bijvoorbeeld Nieuw-Vennep) organiseren (4).
Een thema-avond organiseren, bijvoorbeeld over pubers (2)
Een sporttoernooitje voor de kinderen organiseren (1)
Een Facebook groep starten en regelmatig voorzien van nieuws (1)
Helpen met de opzet en coördinatie van het netwerk pleeggezinnen (4).
Logeeradres of noodopvang willen zijn (of organiseren) (3).
Een gezinshuisouder merkt op: “Zoals gezegd leveren wij 24-uurs zorg en heb je geen tijd om mee te helpen
met het netwerk. Echter, als groep binnen pleegzorg is dat wel te realiseren.”

CONCLUSIES
Er is vooral behoefte aan uitwisseling van
ervaringen en de keuze voor koffieochtend ligt
voor de hand. Maar er is ook behoefte aan
praktische informatie en het elkaar kunnen
helpen. De animo om een netwerk op te zetten is
redelijk. Vier mensen geven expliciet aan actief te
willen zijn en nog 6 anderen bieden aan om een
activiteit te organiseren. De meest genoemde
activiteiten: koffieochtend, pleeggezinnen dag en
een bijeenkomst met de gemeente over beleid
en vergoedingen. Opvallend is dat 3 keer het
willen zijn van een logeeradres is genoemd.

VERVOLGSTAPPEN
Alle pleeggezinnen in Haarlemmermeer ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht u hier geen prijs op stellen, laat
dat dan weten via info@gezinsvormen.nl.
De 12 mensen die hebben aangegeven actief te willen zijn in het netwerk en / of een activiteit willen
organiseren nodigen wij uit voor een bijeenkomst in januari 2017. Dan gaan we met hen in gesprek over de
opzet en organisatie van activiteiten en netwerk. Zij ontvangen van ons binnenkort een uitnodiging.
De Gemeente Haarlemmermeer wordt bij de ontwikkeling van het Netwerk Gezinsvormen Haarlemmermeer
ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP). Meer informatie op www.denvp.nl.
Met vriendelijke groet, Jan Willem de Zeeuw

