Aan de Colleges van B&W van de gemeenten in de jeugdzorgregio’s West-Brabant West en WestBrabant Oost.

Geacht college,
In de afgelopen tijd hebben wij, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en de
pleegouderraad van jeugdhulpaanbieder Juzt, kennisgenomen van de knelpunten die zijn gerezen
rond de bedrijfsvoering van Juzt en de relatie van Juzt met de gemeenten in West-Brabant. Dit leidt
tot grote onduidelijkheid en onzekerheid voor pleeggezinnen en betrokkenen rondom het
pleeggezin. De unieke situatie die zich nu voordoet, vraagt om de juiste informatie voor en
betrokkenheid van pleeggezinnen, zodat pleegkinderen niet het slachtoffer worden van de ontstane
situatie.
Pleeggezinnen bieden vrijwillig jeugdhulp aan kwetsbare kinderen, die niet meer bij hun eigen ouders
kunnen wonen. Zo vervullen zij als inwoner van uw gemeenten een belangrijke maatschappelijke
taak: het bieden van een vervangend thuis, waar kinderen een fijne en veilige plek vinden om op te
groeien in een gezinssituatie. Door deze pleeggezinnen zal, ook als de omstandigheden met
betrekking tot Juzt verslechteren, in veel gevallen een woonplek voor veel pleegkinderen zijn
geborgd, want veel pleeggezinnen zullen die plek blijven bieden ongeacht de organisatieproblemen.
Maar er is al enige tijd veel onduidelijkheid over de situatie die is ontstaan en de inzet van alleen een
pleeggezin is in de hulp voor pleegkinderen doorgaans onvoldoende. Zorg voor pleegkinderen vraagt
een samenhangend systeem, ondersteuning van het pleeggezin en laagdrempelige beschikbaarheid
van aanvullende zorg voor kwetsbare kinderen. Deze voorwaarden komen in het gedrang door de
problemen bij Juzt en de besluitvorming in de twee regio’s te weten West-Brabant West en WestBrabant Oost.
Een belangrijk punt is de zorgcontinuïteit voor pleegkinderen. Zij maken zich zorgen, zoals ook blijkt
uit het artikel ‘Onzekerheid groot onder jongeren van Juzt: ‘Moet ik nu weg bij mijn pleegouders?’’,
van BN De Stem van 28 oktober 2019. Hoewel deze zorgcontinuïteit is gegarandeerd en beloofd is
dat pleegkinderen niet weg hoeven bij hun pleeggezin en de begeleiding intact zou blijven, leeft
hierover terecht twijfel onder pleegkinderen en hun pleegouders, met name omdat zij niet op de
hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen. Daarnaast komt de continuïteit ook tot uiting in
de persoon van zorgverleners. Voortdurende spanning over de toekomst heeft grote gevolgen voor
de stabiliteit in gezinnen. Dat geldt zowel voor de pleeggezinnen als voor de gezinnen waaruit het
kind afkomstig is.
Naar wij begrijpen is de ondersteuning van pleeggezinnen in 2020 geborgd door dit uit te laten
voeren door Juzt. Daarna is nog veel onduidelijk, en ook voor 2020 zijn er vragen. Juzt zal ingrijpende
veranderingen doormaken die ook effect hebben op de ondersteuning en aanvullende zorg die zij
(kan) bieden aan pleeggezinnen. Mocht de pleegzorg in één van uw regio’s worden overgedragen

aan een andere organisatie, dan heeft dat invloed op de pleeggezinnen waarom het gaat. Vragen als
hoe gaan we om met pleeggezinnen met kinderen uit verschillende regio’s en hoe worden deze
kinderen dan begeleid zijn onbeantwoord en scheppen veel onzekerheid.
De hierboven geschetste onduidelijkheid en onzekerheid zijn voldoende reden om de
informatievoorziening naar en de betrokkenheid van pleeggezinnen bij de ontwikkelingen te borgen.
Dit gebeurt op het moment niet: een medezeggenschapsorgaan als de pleegouderraad verneemt
ontwikkelingen eerder in de media dan via andere kanalen en zijn niet geraadpleegd in het huidige
besluitvormingstraject. Hiermee wordt een onmisbare groep vrijwillige hulpverleners – pleegouders
– buiten de ontwikkelingen gehouden. Niet alleen Juzt, maar zeker ook uw gemeente heeft daarin
een verantwoordelijkheid richting uw burgers. Daarop willen we door middel van deze brief uw
aandacht vestigen.
Concreet vragen we u het volgende:
1. Op welke manier gaat u de informatievoorziening aangaande ontwikkelingen rondom Juzt aan
pleeggezinnen in uw gemeenten vormgeven?
2. Hoe gaat u de ondersteuning en aanvullende hulpvoorziening voor pleeggezinnen borgen in een
tijd waarin grote verschuivingen zijn te verwachten?
3. Hoe gaat u de ruim 500 pleeggezinnen in uw gemeenten betrekken bij de aanpassingen van het
zorgsysteem in uw regio’s?
Als pleegouderraad en NVP denken we graag met u mee over wat nodig is om succesvolle pleegzorg
mogelijk te maken en pleegkinderen een stabiele thuissituatie te bieden. We zijn bereikbaar via het
mailadres pleegouderraad@juzt.nl.
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