William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen is de grootste pleegzorgaanbieder in Nederland. Met 75 jaar ervaring
zijn wij dé landelijke specialist in pleegzorg en gezinshuiszorg voor kinderen met een beperking en/of
kinderen van ouders met een beperking. Deze specifieke expertise zetten we ook preventief in voor
opvoedondersteuning aan (licht verstandelijk beperkte) ouders.

Lorem ipsem

Als kinderen om wat voor reden dan ook, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij
een ‘zo thuis mogelijk’ alternatief vanuit gedeeld opvoederschap, in de vorm van pleegzorg of
gezinshuiszorg. We proberen zwaardere hulp te voorkomen door het sociale netwerk van het gezin zo
vroeg mogelijk en actief te betrekken.
Zo dicht mogelijk bij de leefwereld van kind en gezin, zolang de veiligheid van het kind dat toelaat.

William Schrikker Gezinsvormen is een landelijke
organisatie die regionaal werkt. We zetten de

kennis en ervaring die wij landelijk opdoen in om
per regio en gemeente aan te sluiten op de
lokale wensen en behoeften.
In Noord-Holland werken we daarom nauw
samen met de andere pleegzorgaanbieders in
de regio.

William Schrikker Gezinsvormen biedt pleegzorg aan:
• kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ernstige

chronische ziekte;
• kinderen van ouders met een beperking. Hierbij is het goed mogelijk dat het kind
normaal begaafd is.

Deze kinderen, jongens en meisjes tussen 0 en 21 jaar (soms zelfs 23 jaar), hebben recht
op een pleeggezin als ze om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.
Het gaat om kwetsbare kinderen die uit een onveilige gezinssituatie komen. Dit vraagt van
de pleegouders extra zorg en aandacht. Maar vooral hebben de kinderen hulp nodig om
zich goed te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.
De meest voorkomende problematiek bij pleegkinderen ligt op het gebied van trauma,
loyaliteit, hechting en ontwikkeling.

Wanneer u pleegouder wilt worden, wordt u zorgvuldig door William Schrikker Gezinsvormen
gescreend, voorbereid en ondersteund. Tijdens het screeningstraject beoordelen we of u voldoet aan
de wettelijke eisen en de criteria die William Schrikker Gezinsvormen aan het pleegouderschap stelt.
Pleegouders kunnen kiezen uit verschillende pleegzorgvarianten. Dit kan voltijd pleegouderschap zijn,
maar ook deeltijd, waarbij u een kind bijvoorbeeld opvangt in de weekenden. Welke variant het best bij
uw gezinssituatie past is een onderwerp van gesprek tijdens de screening.

1
Aanmelding

2

2

Screening

4

3
Training

Matching

5
Plaatsing

Een pleegzorgwerker zet zich in om pleegouders, het kind en de ouders van het kind zo
goed mogelijk te ondersteunen als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen of deeltijd in
een pleeggezin verblijft. Indien mogelijk begeleidt diegene ook de terugkeer van een kind
naar zijn ouders.
Een pleegzorgwerker voert gesprekken met de pleegouders, het kind en de ouders om
o.a. zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoeften ten behoeve van de opvoeding van
het pleegkind. U krijgt handvatten aangereikt voor veelvoorkomende problemen bij
pleegkinderen en advies hoe om te gaan met kinderen en/of ouders met een beperking.
Daarnaast heeft de pleegzorgwerker een belangrijke verwijsfunctie. Wanneer de
pleegzorgbegeleiding niet toereikend is, kan de pleegzorgwerker in overleg aanvullende
hulp inschakelen.

Om pleegouders te ondersteunen in de extra zorg en aandacht die een pleegkind nodig
heeft, organiseren we trainingen. Deze zijn ontwikkeld door ons Expertisecentrum. Dit zijn
zowel online trainingen als bijeenkomsten (www.kansrijkopvoeden.nl) die pleegouders
helpen bij de invulling van het pleegouderschap.
Al onze pleegzorgproducten, -materialen en -methodieken zijn optimaal afgestemd op de
begeleiding van pleegouders die een kind met een beperking of een kind van een ouder
met een beperking opvoeden.
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