Programma ST-RAW kennisatelier
Datum: donderdag 9 juni 2022 van 15:00-17:00 uur
Locatie: Gebouw de Heuvel, Rotterdam

Tijd
15:00-15:05 uur
15:05-15:15 uur

15:15-15:35 uur

15:35-16:15 uur

16.15-16.45 uur

16:45-17:00 uur
17:00-17:30
.

Onderdeel
Opening
Introductie pilot Pleegzorg Maatwerk
In 2020 en 2021 is de pilot Pleegzorg Maatwerk uitgevoerd. De pilot heeft tot doel om in
pleeggezinnen met een dreigende breakdown snel aanvullende hulpverlening en
ondersteuning op maat in te schakelen. Een breakdown waarbij het pleegkind niet langer bij
het pleeggezin kan blijven is een ongewenste uitkomst.
Evaluatie pilot Pleegzorg Maatwerk
De pilot is geëvalueerd door interviews te houden met pleegouders en pleegouderbegeleiders.
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidde: Op welke manier draagt de inzet van
ondersteuning op maat bij aan herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast van een
pleeggezin in een crisissituatie en daarmee aan het voorkomen van een breakdown?
Ervaringen met Pleegzorg Maatwerk
Wat zijn de ervaringen van pleegouders en pleegzorgbegeleiders met draaglast en
draagkracht in het pleeggezin? Welke mogelijkheden worden gezien en benut om een
breakdown te voorkomen? Hoe helpt de pilot Pleegzorg Maatwerk? Een pleeggezinbegeleider
en pleegouder vertellen.
Pleegzorg en Jeugdbescherming
In de presentatie wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat betekent een breakdown voor
een kind? Welke factoren spelen een rol bij breakdown? Wat zijn de ervaringen van de
jeugdbeschermer bij dreigende breakdown in een pleeggezin? Welke mogelijkheden zijn er om
in te grijpen en breakdown te voorkomen? Wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren?
Discussie met sprekers en de zaal
Sluiting en gelegenheid voor napraten met een hapje en een drankje
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Over de sprekers
Helene de Nijs is vier jaar werkzaam bij Enver heeft ervaring als gezinshuisouder en pleegzorgbegeleider. Zij is projectleider van het project
Pleegzorg Maatwerk. Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Enver biedt
ook pleegzorg en heeft de pilot Pleegzorg Maatwerk ontwikkeld. Eén van de pleegzorgbegeleiders zal ervaringen delen over deze pilot.
Laura Hoekstra is antropoloog en is al vele jaren werkzaam als onderzoeker op het sociaal domein binnen gemeente Rotterdam. Haar
expertise ligt op het gebied van kwalitatief onderzoek en responsieve evaluatie.
Alex Hekelaar is socioloog en werkt vanaf 1995 als sociaalwetenschappelijk onderzoeker bij de gemeente Rotterdam. Zijn expertise ligt op het
gebied van beleidsonderzoek, met name onder kwetsbare groepen in het sociaal domein.
Marloes Alferink, is projectmanager bij JBRR (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en is bijna 10 jaar jeugdbeschermer geweest. JBRR
biedt zorg waar sprake is van complexe problematiek en (vermoedens) van bedreiging van de veiligheid en ontwikkeling van kinderen.

