Bekijk deze nieuwsmail in je browser

Vandaag start de Week van de Pleegzorg! Met deze week wil Jeugdzorg Nederland en
Sterk Huis aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Tijdens de
Week van de Pleegzorg staan er veel verschillende activiteiten op de agenda in
samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om
pleegouders in het zonnetje te zetten.

Dit leek ons het perfecte moment om jullie als professionals te informeren over
pleegzorg. In deze nieuws special lees je onder andere over wat de verschillende vormen
bij pleegzorg zijn, willen we je graag voorstellen aan het team, nemen je mee in de recente

ontwikkelingen en delen een mooi ervaringsverhaal van Peter en Anna. Zij hebben de zorg
over drie pleegkinderen.

Ontwikkelingen pleegzorg binnen Sterk Huis
Sterk Huis biedt al tientallen jaren pleegzorg aan in de regio Hart van Brabant en is
sinds 1 april 2020 ook actief in regio West Brabant Oost. Er zijn veel ontwikkelingen
geweest door de jaren heen. We innoveren continue. Pleegzorg en gezinshuizen zijn
een belangrijke schakel in de visie ‘zo thuis mogelijk wonen en behandelen’. Zo
vindt Sterk Huis een goede samenwerking met andere partners belangrijk. Het
netwerk is in die samenwerking een belangrijke partner. We nemen je mee in onze
ontwikkelingen.

Wonen doe je thuis
Bij Sterk Huis vinden we dat kinderen het beste kunnen opgroeien in het eigen gezin of in
een zo thuis mogelijke woonsituatie. Een (pleeg)gezin biedt de meeste kansen voor een
kind om zich zo te ontwikkelen tot een volwassene met een kansrijk leven. ‘Wanneer
kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen dan is de behandeling zo gezinsgericht en
kortdurend als mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan een pleegzorg of een gezinshuis,
maar wanneer nodig ook een behandelgroep.’ zegt Hilde Gersjes, Clustermanager bij

Sterk Huis.

LEES VERDER

Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor
kansenongelijkheid
Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn
die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen
vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een
fijne plek gevonden is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin om
ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen
ontwikkelen. De Week van de Pleegzorg (2 - 10 november) vraagt aandacht voor het
belang van meer pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en
gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen
#groenlicht te geven voor een mooie toekomst.
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Peter en zijn partner Anne hebben de zorg over drie meisjes.

Bergen ruimte en kamers over. En liefde..
Schommelen, springen en salto’s maken op de trampoline. De drie meisjes vinden
het prachtig, genieten volop in de grote tuin, waarachter een zee aan akkerland ligt.
Ze hebben volop de ruimte, voor elk kind moet dat heerlijk zijn.
Als je niet beter weet, denk je: Eline (14), Janneke (11) en Kim (9) hebben het enorm
getroffen. Grotendeels is dat ook zo, Peter (59) en zijn partner Anne (60) koesteren
hen met liefde en aandacht. Maar het zijn pleegkinderen. Opgroeien bij hun ouders,
zo bleek tweeënhalf jaar geleden, was niet meer mogelijk: hun veiligheid was in het
geding.
Drie kinderen plaatsen bij één pleeggezin, dat komt niet veel voor. “Voor ons was dat geen
probleem”, zegt Anne, “want we hebben veel ervaring met pleegkinderen. We hadden er al
veertien een thuis gegeven. Meestal in deeltijd, of kortdurend. Met Eline, Janneke en Kim
is het anders, zij zullen bij ons opgroeien.”
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Even voorstellen

Jolanda van de Wouw en Vivian Brokx
Hallo, wij zijn Jolanda en Vivian en werken al respectievelijk 12 en 20 jaar bij Sterk Huis
als Matchers bij pleegzorg. Naast de matching is Jolanda ook trainer bij de STAP-cursus
en geeft Vivian informatieavonden voor potentiële pleegouders. Samen werken wij ook aan
de Facebookpagina en Instagram ‘Jolanda en Vivian zoeken een pleeggezin’. Hiermee
proberen wij op een laagdrempelige manier nieuwe pleegouders te werven en voorzien
van informatie.

Denk je aan pleegzorg maar heb je vragen of twijfels? Wil je graag een informatief gesprek
over pleegzorg? Neem contact met ons op via matching@sterkhuis.nl of bel het
Klantenbureau 013 543 30 73.

Joni Swaans
Hallo, mijn naam is Joni Swaans. Ik werk
al ruim 13 jaar binnen Sterk Huis en heb
hier ervaring op gedaan binnen zowel het
groepswerk als ambulante hulpverlening.
Inmiddels ben ik al weer 5 jaar werkzaam
op het Klantenbureau. Hier ben ik het
eerste aanspreekpunt voor verwijzers en
cliënten. Ik denk mee in het vinden van
passende hulpverlening en zorg dat alles
rondom de financiering hiervoor geregeld
wordt. Als aandachtsgebied heb ik
pleegzorg waarin ik met veel
enthousiasme mee denk in
mogelijkheden.

Wil je een cliënt aanmelden of heb je een
vraag over pleegzorg? Bel dan het
Klantenbureau 013 543 30 73.

Wist je dat er verschillende vormen pleegzorg zijn?

Heb je vragen over een cliënt of wil je iemand doorverwijzen? Bel dan naar het
Klantenbureau 013 543 30 73.

GA NAAR FOLDERS

Campagne tegen tekort aan pleeggezinnen
In de regio Tilburg wachten er op dit moment 25 kinderen op pleegzorg. Voor een
weekend, een vakantie of juist voor een lange tijd. Iedereen kan pleegouder worden
(21+), als je een pleegkind maar een veilig, warm, liefdevol en stabiel thuis kan
bieden. Om nieuwe pleegouders te vinden is Sterk Huis een campagne gestart
samen met een drietal influencers.

Interieur influencers Mamoesjka_nl, Ruth_ela en Eclectic_fem gingen aan de slag bij het
gezin van Rosa. Zij verwachten binnenkort een pleegkind. Een leegstaande logeerkamer
wordt omgetoverd tot een warme en knusse plek voor een pleegkind. Hoe maak je van

een thuis, een warm thuis voor een pleegkind? Nieuwsgierig naar het eindresultaat?
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Welkom bij de podcast Sterke Harten van pleegzorg Sterk Huis

Podcast Sterke Harten
Als je pleegouder wordt krijg je ondersteuning van een pleegzorgwerker. Ben je

nieuwsgierig naar het werk van onze pleegzorgwerkers? In deze podcast gaat Tine in

gesprek met Sarah Adriaansen, pleegzorgprofessional bij Sterk Huis in de regio Hart van
Brabant.

LUISTER PODCAST

Online informatiepakket
In Nederland bestaat een dringend tekort aan pleegouders. Sterk Huis is daarom altijd op
zoek naar potentiële pleegouders. Ken jij mensen in je omgeving die geschikt zouden zijn
of interesse hebben? Verwijs ze dan naar het online informatiepakket.

ONLINE INFORMATIEPAKKET

Linkedin
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws,
ervaringsverhalen, vacatures en nog meer veel?

> Volg Sterk Huis op Linkedin

STERK magazine
Meer verhalen van sterke mensen
lees je in STERK Magazine

> NAAR MAGAZINE

Volg ons ook op

Vragen of reageren? communicatie@sterkhuis.nl
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