Persbericht Jongerenwelzijn

Update Pilootproject Pleegzorg en vluchtelingen:
1.800 kandidaten
Brussel, 16 september 2015. Vandaag hebben de verschillende partners van het

pilootproject ‘Geef de Wereld een Thuis’ rond de tafel gezeten om het project verder
vorm te geven. (zie eerder persbericht dd 04/09/09, te raadplegen op
www.jongerenwelzijn.be) Pleegzorg wordt ingeschakeld in het opvangen van zowel
erkende vluchtelingen gezinnen met kinderen als het opvangen van niet begeleide
minderjarige vluchtelingen. De diensten voor pleegzorg krijgen daarbij ondersteuning
van voorzieningen met specifieke expertise (zoals Minor-Ndako) en kunnen ook rekenen
op extra personeel. “We geven hiermee vertrouwen aan deze diensten en hun expertise.”
Warm antwoord
Op dit moment hebben er zich zo’n 1.800 kandidaten gemeld. “Dat is een warm antwoord op
een concrete nood", zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert van het agentschap
Jongerenwelzijn. "Natuurlijk is het essentieel dat de kwaliteit bewaakt wordt. Dat zal ook
gebeuren. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn voor deze kandidaten dezelfde als
voor anderen: er wordt gekeken naar motivatie en draagkracht. Dat ligt vast in het
pleegzorgdecreet. De gelijke behandeling komt absoluut niet in het gedrang."
Collectieve informatiesessie
De kandidaten zullen voor eind oktober uitgenodigd worden voor een collectieve
informatiesessie. Tegen dan zal er een screeningsinstrument ontwikkeld zijn door de diensten.
De screening vertrekt van dezelfde kwaliteitsstandaard maar er wordt gedifferentieerd omwille:
(1) aparte stroom van aanmeldingen van kandidaat-pleegzorgers, (2) ruimere scope: niet alleen
aanmeldingen voor pleegzorg, maar ook vb. coach/buddy, terbeschikkingstelling van tweede
woonst, studio, ..., (3) specifieke doelgroep - ook gezinnen. De procedures rond matching
worden nauw opgevolgd binnen het pilootproject.
Goede zaak
"Pleegzorg staat door dit pilootproject al dagen in de aandacht, daardoor zullen er wellicht
ook kandidaten naar de 'gewone' pleegzorg vloeien”, zegt Bogaert. “Een goede zaak voor
iedereen."
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Monitoring
Het initiatief wordt nauw opgevolgd door een pilootproject samen met Pleegzorg Vlaanderen,
het Agentschap Jongerenwelzijn, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en diensten met expertise met
kinderen en jongeren op de vlucht. “In eerste instantie trekt Jongerenwelzijn een bijkomend
budget uit voor extra personeel voor de diensten voor pleegzorg, dit specifiek voor de screening
van de pleegouders en de matching. We moeten de monitoring afwachten of die bijkomende
input voldoende zal blijken”, zegt Bogaert.

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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