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Procedure Plaatsing Kind in Plusopvang in 7 stappen
1. Wanneer kan een kind geplaatst worden in de Plusopvang?
Dit kan als er sprake is van gezinsproblematiek en/of met kindproblematiek.
Voorbeelden zijn:

Kinderen waarbij een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden;

Kinderen met moeilijk te corrigeren gedrag;

Problemen in het gezin op sociaal/maatschappelijk terrein;

Een combinatie van meerdere factoren tegelijkertijd (complexe problematiek).
Deze voorbeelden zijn zeker niet uitputtend. Bij twijfel is het altijd zinvol om contact met ons op te nemen en te overleggen.
2.

Hoe kan een kind worden aangemeld voor de Plusopvang?
Aanmelden kan direct bij de Van Veldhuizen Stichting. Een wijkteam, andere hulpverlening, ouders enz. kunnen aanmelden via het daarvoor
bestemde aanmeldformulier. Na aanmelding wordt met ouders een afspraak gemaakt om een intake gesprek te plannen. De intake zal door één
van onze gezinsadviseurs worden afgenomen, liefst in de thuissituatie. Wanneer nodig/wenselijk kan de begeleider van het wijkteam of de andere
hulpverlening bij de intake aanwezig zijn.

3. Hoe verloopt de plaatsing bij de Plusopvang?
Voor de plaatsing is er een officiële indicatiestelling van de gemeente, uitgevoerd door de GGD, nodig. Gaat de aanmelding via het wijkteam kan er
een verkorte procedure volgen en is er niet altijd een heel uitgebreid intakeverslag nodig. Het door het wijkteam opgestelde plan met ouder(s) is
kan voldoende zijn. De gezinsadviseur van onze stichting zal dit samen met de coach van het wijkteam overleggen met de GGD.
De uiteindelijke aanvraag voor indicatie bij de GGD wordt ingediend door onze gezinsadviseur.
4.

Hoe is de financiering van de Plusopvang geregeld?
De financiering is te verdelen in 2 stukken (zie blauwe vierkanten hieronder)
Het is van groot belang om voor aanvang van plaatsing de financiële situatie van ouder(s) in kaart te brengen. Omdat dit specialistisch werk is, zal
onze stichting dit op zich nemen. Hiervoor wordt een afspraak met ouder(s) ingepland.
Een eventuele aanvraag toeslag bij de belastingdienst of een aanvraag bijzondere bijstand bij SoZaWe zal ook door ons begeleid worden.

Plusgedeelte

Opvanggedeelte

Dit wordt door de
gemeente gesubsidieerd
aan de Plusopvang.
Gemeente (GGD) stelt
indicatie.

Werkt of studeert een ouder, dan wordt dit bekostigd via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, waarna er
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage overblijft

5.

6.

Is er geen werk/studie, dan kan er bij de gemeente (GGD) een Sociaal Medische Indicatie (SMI) worden
aangevraagd. Ook hier is een ouderbijdrage van toepassing. Deze wordt in veel situaties via de bijzondere bijstand
vergoed.

Hoe verloopt de plaatsing nadat de indicatie is toegekend?
De GGD deelt het indicatiebesluit schriftelijk aan ouder(s) mede en brengt ook onze stichting hiervan op de hoogte. In dit besluit staat vermeld:
de periode van plaatsing, het aantal dagen/dagdelen per week, enz.
De gezinsadviseur van de stichting zal zo snel als mogelijk contact opnemen met de ouder(s) en afspreken wanneer het kind kan komen, hoe de
wenperiode verloopt enz.

Wat doet de Plusopvang tijdens de plaatsing?
Het kind wordt opgevangen in een kleine groep met hoog opgeleid personeel. Hier wordt met een gestructureerd dagprogramma gewerkt,
wordt de ontwikkeling gemonitord via een observatiesysteem en signaleren wij bijzonderheden wanneer dit aan de orde is. De ontwikkeling van
de kinderen wordt via een VVE methode gestimuleerd.
Onze gezinsadviseur zal met de ouder(s) doelen stellen voor de periode van plaatsing van het kind. Deze doelen zijn gerelateerd aan de opvang
en worden afgestemd met de overige hulpverlening in het gezin. Vaak zal dit met het wijkteam zijn.
Deze doelen zullen 4x per jaar met ouder(s) geëvalueerd worden en zo nodig worden bijgesteld.

7.

Wanneer stopt de plaatsing bij de Plusopvang?
In de regel zal de plaatsing stoppen op de einddatum van de gestelde indicatie. Tijdens de plaatsing is er echter regelmatig overleg over de
voortgang en kan dit worden bijgesteld. Mocht de plaatsing langer moeten duren, dan kan dit in uitzondering. De GGD zal hier een hernieuwde
indicatie voor stellen. Is dit het geval zal onze gezinsadviseur dit begeleiden.

Tot zover in 7 stappen de Plusopvang uitgewerkt. Vanzelfsprekend gaat er veel meer achter deze stappen schuil. Zijn er vragen, onduidelijkheden of
twijfel over het wel / niet aanmelden van een kind, mail of bel dan om te overleggen.
De eerste contactpersoon voor nieuwe plaatsingen is:
Manon van der Hidde
Gezinsadviseur Van Veldhuizen Stichting
manon@vanveldhuizenstichting.nl
06-10516526 / 010-4115043

