Een aantal belangrijke rechten voor pleegouders
Als pleegouder heeft u een aantal rechten. Wij hebben de belangrijkste voor u beschreven:
Onkostenvergoeding: u hebt recht op een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding. Deze
vergoeding, ook wel pleegvergoeding geheten, is bedoeld voor kosten van bijvoorbeeld eten,
kleding, sport en ontspanning van uw pleegkind.
Blokkaderecht: is uw pleegkind vrijwillig geplaatst en minstens één jaar in uw gezin verzorgd en
opgevoed, dan hebben de ouders toestemming van u nodig om hun kind weer zelf op te
voeden. U kunt dit weigeren. De ouders kunnen dan aan de kinderrechter om toestemming
vragen.
Spreekrecht in het kader van de Wet op de Ondertoezichtstelling: een kinderrechter moet u
oproepen als er belangrijke zaken voor uw pleegkind worden besproken.
Klachtrecht: als u ontevreden bent of een klacht hebt over de hulpverlening van XONAR, dan
kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. Wordt uw klacht niet of niet voldoende
opgelost, dan kunt u ook contact opnemen met de leidinggevende, cliëntvertrouwenspersoon of
klachtencommissie.
Privacybescherming in het kader van de Wet op Bescherming persoonsgegevens: wij moeten
vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dat bepaalt de wet op
persoonsregistratie. Wij mogen uw gegevens niet zonder toestemming aan anderen
verstrekken. Bovendien hebt u altijd het recht om uw dossier in te zien.

Een aantal belangrijke plichten voor pleegouders
Natuurlijk heeft u als pleegouder ook een aantal plichten en verantwoordelijkheden. De
belangrijkste hebben wij voor u beschreven:
De ouders blijven altijd belangrijk voor uw pleegkind. Als het mogelijk is, willen we ook graag
dat uw pleegkind na een tijdje weer terug kan naar zijn eigen ouders. Als pleegouder moet u
daarom meewerken aan het contact tussen uw pleegkind en zijn ouders.
Pleegouderschap is niet vrijblijvend; de verantwoordelijkheid voor een pleegkind is een serieuze
taak. In het pleegcontract leggen we alle afspraken vast over de verzorging en opvoeding van
uw pleegkind.
Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. U krijgt niet het volledig gezag over uw pleegkind. Voor
belangrijke beslissingen zoals medische behandeling of het aanvragen van een paspoort blijft
toestemming nodig van de ouders of voogd.
U bent verplicht om informatie te geven over het verloop van de pleegzorg aan uw
pleegzorgwerker.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten als pleegouder kunt u
altijd terecht bij onze Servicedesk Pleegzorg Limburg op
www.pleegzorglimburg.nl.

