




Lorem ipsem

Wij zijn Juvent, de Zeeuwse jeugdzorgspecialist! Wij helpen kinderen, gezinnen en hun 

omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. Het gezin en zijn directe 

omgeving staan altijd centraal in onze aanpak. Juvent geeft gezinnen weer perspectief. 

Daar maken onze medewerkers zich elke dag hard voor. Onze missie is dat ieder kind in 

een veilige gezinsomgeving kan opgroeien tot een zelfstandige volwassene. Dat doen we 

samen: met collega’s, zorgpartners en bovenal: het gezin. Onze blik is gericht op de 

toekomst. We luisteren, bundelen onze krachten en kijken verder én vooruit!



Juvent levert jeugdzorg in de provincie

Zeeland met haar dertien gemeenten; 

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, 

Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-

Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere

en Vlissingen.

Ook buiten de provincie zoeken we 

samenwerking in het bieden van 

jeugdzorg. 



Juvent is er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer complexe en meervoudige 

problemen onstaan. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, zetten wij 

intensieve en specialistische behandeling in. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden van 

ieder individu. Wij geloven dat gezinnen met de juiste ondersteuning kunnen veranderen. 

Daar waar kinderen opgroeien, zorgen wij samen met onze partners in Zeeland voor de 

juiste ondersteuning en behandeling, voor nu en straks. Waar het toegevoegde waarde 

heeft, delen wij onze kennis en nemen wij het initiatief om samen te werken.



Hoe we dat doen
Iedere dag maken we zich hard ons hard om kinderen, gezinnen en hun omgeving te 

versterken in hun weg naar zelfstandigheid. Dat doen wij zo dicht mogelijk bij het gezin 

thuis en waar nodig in pleeggezinnen, behandelgezinnen, gezinshuizen en specialistische 

behandelgroepen.  
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Hoe word je pleegouder?

Kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin, hebben veel meegemaakt. Voor deze 

kinderen zijn we op zoek naar allerlei soorten gezinnen. Jonge mensen, gepensioneerden, 

met of zonder kinderen, alleenstaand of samenwonend. Wat je gezinssituatie ook is en om 

welke vorm van pleegzorg het ook gaat; alle pleegouders zijn welkom. Het belangrijkste is 

dat je een kind veiligheid, warmte en structuur kunt bieden.
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https://www.juvent.nl/pleegouder-worden/wat-is-pleegzorg/


Voorbereiding aan het pleegouderschap
Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Het Kim!-programma 

(Kind In het Midden), een voorbereidings- en selectieprogramma, helpt jou als aspirant 

pleegouder en ons om de juiste beslissing te nemen. 

Het Kim!-programma bestaat uit twee verdiepingsdagen, huiswerk, twee huisbezoeken, 

verdiepingsmateriaal over alle facetten van pleegzorg en een eindgesprek. In de loop van 

het programma ontdek je wat pleegzorg allemaal inhoudt en wordt duidelijk of, en welke 

vorm van pleegzorg bij je past.



Na acceptatie
Na acceptatie volgt een plaatsing, of laat dat nog even op zich wachten. Nadat een kind is 

aangemeld met een zorgvraag, gaan we op zoek naar een pleeggezin dat matcht. Als een 

pleegkind vervolgens aan jou wordt voorgelegd, bepaal je zelf of het past; ‘Nee, het is te 

vroeg.’ óf ‘Ja!’, ook wel match genoemd. Bij laatstgenoemde sluiten we een contract af voor 

het verstrekken van de vergoeding en begeleiding. 



Na plaatsing
Vanaf het moment dat het pleegkind bij jouw pleeggezin gaat wonen, heb je regelmatig 

contact met onze pleegzorgbegeleider Daarnaast biedt Juvent jou extra ondersteuning in 

de vorm van trainingen en scholing, zoals themabijeenkomsten over onderwerpen als 

‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘hechting’ of ‘loyaliteit naar (pleeg)ouders’.



Juvent, de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist

Park Veldzigt 43 

Middelburg

pleegzorg@juvent.nl

0118 – 632 855
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