Aanmeldingsfiche voor Partners in Parenting
Partners in Parenting doet beroep op heel de samenleving om kwetsbare kinderen te helpen opvoeden,
zodat ze maximale ontwikkelingskansen in het leven kunnen krijgen. Partners in Parenting is letterlijk te
nemen: verschillende partners dragen de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Als voltijds
perspectief richting huis niet mogelijk is, wordt er uitgekeken naar P&P-gezinnen (netwerk- en
bestandgezinnen) die op maat van het kind mee kunnen ondersteunen. De vraagstelling en de
ontwikkelingsnood van het kind zijn steeds de centrale thema’s en zijn bepalend voor het partnerschap
tussen ouders, P&P-ouders en de organisatie.
Voor kinderen met een complexe gedragsproblematiek en emotionele problematiek is een reguliere
pleegzorgplaatsing vaak niet (meer) vanzelfsprekend. Partners in Parenting (P&P) tracht alsnog een
gezinsperspectief te creëren. Leven is samenleven, een betekenisvol leven tekent zich af in verbinding
met belangrijke anderen. Dat vormgeven en realiseren voor elk kind - ook kinderen en jongeren die
opgroeien in een leefgroep - is dé zoektocht en uitdaging waar we voor staan. Partners in Parenting is
een verhaal van hoop, een proces waarin mensen samenwerken om datgene te bereiken waar elk kind
naar verlangt en recht op heeft. De kinderen verblijven namelijk voltijds, deeltijds of ondersteunend bij
specifiek geselecteerde, getrainde en begeleide pleegouders (P&P-ouders). P&P streeft ernaar om
kinderen een zo gewoon mogelijk leven te geven, met extra orthopedagogische en therapeutische
ondersteuning waar nodig, een intensieve en multidisciplinaire begeleiding gericht op alle partners én
het kind. Het is gericht op het verruimen van de wereld van kinderen via volwaardige participatie en
integratie in de maatschappij. Zoals in de visie en missie van MFC Bethanië beschreven staat, ‘It takes a
whole village to raise a child’.
P&P is ontstaan in MFC Bethanië i.s.m. Pleegzorg Limburg waar ervaring en deskundigheid van de
bestaande werking worden ingezet (beeldvorming, behandeling, open leefgroep, etc.). Deze vorm van
pleegzorg is echter mogelijk in vele andere organisaties. Iedere voorziening heeft eigen kwaliteiten,
deskundigheid en ervaringen die aangewend kunnen worden in samenwerking met hun provinciale
pleegzorgdienst. Agentschap Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen ondersteunen de missie om in alle
Vlaamse provincie P&P-werkingen op te starten.
De eerste stap in de uitrol van P&P doorheen heel Vlaanderen is in elke provincie één P&P-werking op
te starten. Het P&P-team van MFC Bethanië zullen vanuit eigen ervaring en expertise a.d.h.v. een
praktijkgericht programma deze uitrol bewerkstelligen. Concreet zal er a.d.h.v. een P&P-handboek per
provincie een samenwerking worden opgestart tussen één voorziening en een pleegzorgdienst. Dit
vraagt gedurende (minstens) twee jaar een intensieve afstemming en samenwerking op organisatorisch
en inhoudelijk niveau tussen beide partijen. De provinciale experimenten vormen de basis voor een nog
bredere verspreiding van P&P op langere termijn.
Het doel van deze aanmeldingsfiche is om als voorziening een kandidatuur in te dienen om deel te
nemen aan de uitrol van P&P in 2021-2022. Enkel deze aanmeldingsfiche wordt in rekening genomen.
Eventueel toegevoegde bijlages worden niet gelezen.
De deadline voor het indienen van de aanmeldingsfiche loopt tot en met vrijdag 21 mei 2021. Indienen
van de aanmeldingsfiche gebeurt via e-mail naar ellen.schoofs@bethanie.be.
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Er zal voor elke provincie een aparte digitale vragenronde worden georganiseerd:
8/4 van 10.00- 11.30: Oost- Vlaanderen
8/4 van 14.00- 15.30: Limburg
9/4 van 10.00- 11.30: Vlaams- Brabant
12/4 van 10.00-11.30: West- Vlaanderen
12/4 van 14.00-15.30: Antwerpen
De betrokken partners in de uitrol van P&P zullen aanwezig zijn om de vragen te beantwoorden. U kan
via mail inschrijven en vragen doorgeven tegen maandag 29 maart zodat u nadien een zoomlink kan
ontvangen.
Er zijn cruciale voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om de kwaliteit en effectiviteit van de
P&P-werking te garanderen. In onderstaand formulier worden deze voorwaarden getoetst aan uw
huidige werking en uw ideeën voor de uitbouw van P&P. Na het indienen van de formulieren zullen eind
mei alle kandidaturen besproken worden door Pleegzorg Limburg, Eline Gielen, Ellen Schoofs en Jo
Voets. In aanmerking genomen kandidaten zullen in juni uitgenodigd worden voor een gesprek met hun
provinciale pleegzorgdienst, Ellen en Eline om de match verder te verkennen. In Vlaams-Brabant zal Jo
deze gesprekken voeren. Ten laatste eind juni zal duidelijk zijn welke organisatie zal samenwerken met
zijn provinciale pleegzorgdienst. Wij raden aan om de opnames, filmpjes en powerpoints op de website
www.partnersinparenting.be te bekijken voor extra informatie over de gehele werking en de
uitrolprocedure.
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Algemene informatie

Naam en functie:

Voorziening:

Contactgegevens:

Wat is jullie doelgroep, aanbod, bezettingscijfer?

Wat is jullie motivatie om deze aanmeldingsfiche in te vullen? Wat is de interesse om te starten met
P&P? Waarom zou orthopedagogische pleegzorg een meerwaarde zijn voor jullie doelgroep?

Wat is jullie ervaring in het samenwerken met steungezinnen, steunfiguren, speelgezinnen? Hoe is dat
ingebed in je organisatie?
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Noem max. 2 innovatieve initiatieven die jullie de laatste jaren hebben gerealiseerd. Hoe hebben jullie
dit aangepakt?

Inhoudelijke minimumvereisten

Omschrijf per onderdeel:
-

Hoe jullie dit reeds toepassen;
Hoe jullie van plan zijn om dit toe te passen voor de werking van P&P in de eigen organisatie.

Multidisciplinair werken:
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Contextgericht werken in de leefgroep (open leefgroepen):

Fallback beleid:
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Het omzetten van jullie expertise rond gehechtheid, loyaliteiten, trauma, sociaal- emotionele
ontwikkeling:

Het geloof in pleegzorg (op maat):
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Een ouderwerking en een pleegouderwerking:

Organisatorische minimumvereisten

Intensief en langdurige samenwerking aangaan met de provinciale pleegzorgdienst, zowel op
organisatorisch als inhoudelijk gebied.
-

Hoe zien jullie dit zelf?
Welke ervaringen hebben jullie hier reeds mee? Rond welke initiatieven?
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P&P kiezen als een langdurige werking in de organisatie. Dit betekent: rekening houden met P&Ptrajecten in bezetting, werkingsmiddelen, missie en visie, als langdurig alternatief voor residentiële
trajecten. Bij aanvang van de uitrol zijn volgende P&P-rollen minimaal nodig: inhoudelijke coördinatie,
P&P-begeleider en een ouderbegeleider (iemand gelinkt aan de specifieke ouderwerking) waarbij er
minstens 8u per week per rol nodig is. Bij opstart van de P&P-trajecten (vanaf mei 2022) is het nodig
dat dezelfde rollen behouden worden met een ophoging van het aantal uren voor de P&P-begeleider
tot minstens 19u.
-

Hoe zouden jullie dit toepassen als langdurige werking?
Hoe zouden jullie dit aanpakken om de verschillende rollen en uren te realiseren?
Hoeveel P&P-trajecten zouden jullie willen realiseren? En welke soort (perspectiefbiedende
pleegzorg, ondersteunende pleegzorg, speelgezin)?
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