Veel gezinnen met kinderen kunnen hun
problemen heel goed zelf oplossen, evt. met lichte
hulp of opvoed- ondersteuning. Soms is extra
ondersteuning of hulp nodig. Stichting Kenter
Jeugdhulp richt zich op kinderen, jongeren en hun
opvoeders, die net wat meer nodig hebben.
Doel

Optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor élk
kind en élke jongere.

Eén plan, voor het hele gezin

Kenter biedt specialistische hulp in de directe omgeving. We richten ons op het hele (gezins-) systeem. We
doen dat vanuit één plan, waarin we alle kennis en ervaring rond complexe opvoedsituaties, psychische
problemen en kinder- en jeugdpsychiatrie bundelen. Zo maken we ons sterk voor optimale
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Lorem ipsem
Cliënt heeft de regie

Bij Kenter geloven we in de veerkracht van ieder individu en elk gezin. Samen werken we aan de
versterking van die kracht en eigen verantwoordelijkheid, zodat cliënten waar mogelijk zelf de regie
kunnen nemen over hun leven. Wij voelen ons medeverantwoordelijk maar nemen verantwoordelijkheden
niet over, tenzij het (tijdelijk) niet anders kan. We kijken altijd naar het gezin als geheel én naar de
specifieke problemen van kind of jongere. We helpen ze weer op weg en ronden de hulp pas af als ze echt
verder kunnen, al dan niet met lichtere hulp.

Wij zijn als pleegzorgorganisatie met name actief in
het zuidelijke gedeelte van Noord Holland. Ons
hoofdkantoor bevindt zich in Santpoort-Noord.
Gemeenten waarmee wij samen werken en voor we
pleegkinderen plaatsen zijn:
•

Alkmaar

•

IJmond

•

Zuid-Kennemerland

•

Haarlemmermeer

•

Amstelland

•

Zaanstad

Soms kan een kind even niet meer (volledig) thuis wonen, omdat de ouders op dat moment
niet voor hun kind kunnen zorgen of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind.
Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden.
Als deze hulp niet voldoende is en ouders de opvoeding toch niet (helemaal) zelfstandig
aankunnen, of (gedrags)problemen van het kind een te grote invloed op het gezin hebben, wordt
een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld pleegzorg.
Pleegzorg, met name bij familie of bekenden, is de eerste keuze als een kind niet langer thuis
kan wonen, omdat deze vorm van opvang het dichtste bij de natuurlijke gezinssituatie staat. Zien
ouders de problemen onvoldoende, dan heeft de kinderrechter de bevoegdheid het kind uit huis te
plaatsen. Als blijkt dat er geen plek bij familie of bekenden beschikbaar is, zoekt Kenter naar een
passend pleeggezin in haar bestand.

Zijn pleegkinderen moeilijk?
Ieder pleegkind neemt zijn of haar achtergrond mee en elk kind reageert anders op alle
veranderingen. Pleegkinderen vragen aandacht, misschien wel meer of anders dan andere
kinderen. De een wordt angstig, de ander brutaal, de ander trekt zich terug of gaat door alsof er
niets aan de hand is. Alle pleegkinderen hebben een afscheid achter de rug: zij kunnen tijdelijk niet
meer bij hun ouders wonen. Soms zijn ze hun vrienden en bekenden kwijt en moeten ze van school
veranderen.
In bepaalde opzichten lopen ze achter op kinderen van hun eigen leeftijd. In andere opzichten
hebben ze vaak al meer meegemaakt dan volwassenen. Pleegkinderen zijn echter vooral kinderen.
Net als andere kinderen gaan ze naar school, willen ze graag buiten spelen en gedragen ze zich als
een gewone puber.

Om wat voor kinderen gaat het?
Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0-23 jaar.
Het zijn gewone kinderen, maar wel vaak kinderen
die veel hebben meegemaakt en veel tekort zijn
gekomen.
Het gaat altijd om kinderen die in Nederland
wonen.
Sommige pleegkinderen hebben een lichamelijke
of verstandelijke beperking, zijn moeilijk lerend of
hebben gedragsproblemen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in pleegzorg, neem dan contact met ons op en meld u aan voor een
informatieavond. U kunt onze website bezoeken en een webinar volgen en/of individueel met ons in
gesprek. Indien gewenst brengen we u in contact met een ervaren pleegouder.
Er is een aantal wettelijke voorwaarden waaraan u als pleegouder moet voldoen:
•

U bent minimaal 21 jaar;

•

U kunt een kind een stabiele leefsituatie bieden;

•

U staat open voor begeleiding van de pleegzorgorganisatie en biedt ondersteuning bij de uitvoering
van het hulpverleningsplan.

1
Aanmeldingsformulieren bij ons
aanvragen en
invullen

2

2

Verklaring van geen
bezwaar via
de Raad van de
Kinderbescherming

3
Screening middels
gesprekken
medewerker Kenter.

4
TOP-Training voor
Pleegouders volgen:
4 dinsdagavonden.

5

N.a.v. het
screeningsrapport
beslist Kenter of we u
kunnen gaan
matchen.

Elke pleegouder krijgt begeleiding van een begeleider pleegzorg.
Pleegkinderen hebben vaak veel meegemaakt in hun leven (overlijden
ouder, huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik). Sommige
kinderen zijn meerdere keren verhuisd en hebben verschillende scholen
bezocht. Vanzelfsprekend hebben ze tijd nodig aan het nieuwe
pleeggezin en hun nieuwe omgeving te wennen.

Soms laten pleegkinderen vanwege alle gebeurtenissen langdurig, heftig gedrag zien en vaak gaan ze
daarvoor tijdelijk in therapie.
Omdat dit gedrag van pleegkinderen grote invloed kan hebben op het pleeggezin, zet Kenter
regelmatig extra hulp in.
Voorbeelden hiervan zijn:
•

Video Interactie begeleiding gehechtheid.

•

Buddy (ervaren pleegouder) voor startende pleegouders.

•

Training: ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’.

•

Training: ‘Seksualiteit’.

Kenter Pleegzorg App
Download de Kenter Pleegzorg app op
je telefoon. Hier lees je nieuwsberichten
en informatie over de kinderen, voor
wie wij nog geen geschikt pleeggezin
gevonden hebben..

Kenter Pleegzorg
Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort-Noord
Pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl
088-2434343
www.kenterjeugdhulp.nl

Tot ziens! bij…

