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Oktober 2015: ‘Maand van het inhuisplaatsen’
Oktober 2015 is door de Alliantie Kind in Gezin uitgeroepen tot ‘Maand van het Inhuisplaatsen’.
Een maand vol activiteiten die laten zien dat uithuisgeplaatste kinderen het beste af zijn in een
pleeggezin of gezinshuis. Inzet: gemeenten en andere betrokkenen bij jeugdhulp enthousiast
maken voor inhuisplaatsen en stimuleren dat ze daar werk van gaan maken.
Een complimentenactie voor pleegouders en gezinshuisouders, ontmoetingsbijeenkomsten voor
wethouders en pleegouders, en themabijeenkomsten over pleegzorg en gezinshuiszorg. Deze en
andere activiteiten zijn in de ‘Maand van het Inhuisplaatsen’ overal in het land te verwachten. De
maand wordt op 29 oktober afgesloten in aanwezigheid van de Kinderombudsman, in het
Kinderrechtenhuis in Leiden. Dan is de kick-off van een nieuw project van Stichting
Kinderpostzegels Nederland, waarin jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen aan gemeenten
laten horen hoe het met hen gaat. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op de website van
de Alliantie Kind in Gezin.
Jeugdwet
De ‘Maand van het inhuisplaatsen’ is een initiatief van de Alliantie Kind in Gezin, een netwerk van
32 organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor jeugd. De Alliantie werkt eraan dat zoveel
mogelijk uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in een pleeggezin of gezinshuis. Het is voor een
kind meestal heel ingrijpend als het niet meer thuis kan wonen. Om toch zo gewoon mogelijk op te
groeien, heeft een plek in een ander gezin de voorkeur boven een plek in een leefgroep. Mede door
de inzet van de Alliantie zijn gemeenten volgens de nieuwe Jeugdwet verplicht om kinderen in een
pleeggezin of een gezinshuis te plaatsen, als dat redelijkerwijs mogelijk is.
De realiteit: nog steeds wonen er tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in een leefgroep. Daarom
organiseert de Alliantie een actiemaand over inhuisplaatsen.
Meedoen
Organisaties die geen Alliantiepartner zijn, kunnen ook meedoen aan de ‘Maand van het
inhuisplaatsen’. Meer weten? Neem contact op met de Alliantie Kind in Gezin,
info@inhuisplaatsen.nu.
In de maand ‘Maand van het inhuisplaatsen’ valt ook de ‘Week van de Pleegzorg’ van 10 tot en met 18
oktober. Pleegzorg Nederland organiseert deze week om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg
en het tekort aan pleegouders.

