Verslag informatiebijeenkomst
werkwijze Jeugdzorg t.b.v. Turkse gemeenschap
Afgelopen maand was er binnen de veel commotie over de plaatsing van een TurksIslamitisch jongetje bij een homoseksueel paar. Er is in de Turkse gemeenschap veel
onbegrip en er circuleren veel onjuiste ideeën over jeugdzorg in het algemeen en over
pleegzorg in het bijzonder. Om deze reden hebben de Turkse consul, dhr. Oral en de
wethouder Jeugd van Rotterdam, dhr. De Jonge, met elkaar gesproken en geconstateerd
dat er behoefte is aan een uitgebreid contact tussen jeugdzorg en de Turkse
gemeenschap. Communicatie is nu belangrijk.
Dinsdagavond 23 april 2013 vond het (eerste) gesprek plaats; er waren circa 30 Turkse
organisaties aanwezig. Deelnemers vanuit de jeugdzorg waren: Bureau Jeugdzorg
Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming en FlexusJeugdplein.
Het was een zinvolle bijeenkomst die met veel emotie begon, maar naarmate de avond
vorderde, ontstond er meer begrip en werden er vervolgafspraken gemaakt. Na een
betoog van BJZ en de Raad over hoe de jeugdzorg in het algemeen is georganiseerd,
kreeg FlexusJeugdplein de ruimte om de praktijk en de werkwijze van pleegzorg uit te
leggen. Ook de feiten werden gepresenteerd; zo gaat het niet over 6000 Turkse kinderen
in de Nederlandse pleegzorg. Bij FlexusJeugdplein woonden op peildatum 1 januari 2013
17 Turkse kinderen in een pleeggezin, waarvan 5 in een Turks pleeggezin. Als we ervan
uitgaan dat FJP circa 10 % van de landelijke capaciteit pleegzorg heeft, dan komen we
dus op een volstrekt ander getal voor de landelijke situatie.
Ook ons betoog dat bij de selectie van pleeggezinnen respect voor religie en
levensovertuiging belangrijke voorwaarden zijn, bracht enige rust. Wij tolereren het
bijvoorbeeld niet als pleegouders hun pleegkinderen ‘dwingen’ mee naar de kerk te gaan
of om gedoopt te worden. Als men voorbeelden van het tegendeel had, zoals diverse
mensen betoogden, dan willen we die graag weten zodat we intern en met betrokkenen
in gesprek kunnen gaan. Ook de werving van pleegouders werd uitgebreid besproken. Er
waren verhalen dat wij veel te streng zijn en kandidaat-pleeggezinnen op onredelijke
gronden afwijzen. Onze uitleg over de redelijkheid van onze harde (Verklaring Geen
bezwaar, >21 jaar en gezondheidsverklaring) en zachte criteria als begeleidbaarheid,
stabiliteit, kunnen communiceren e.d. haalde ook de kou uit de lucht.
Wij werven nu ongeveer anderhalf jaar gericht binnen de Turkse gemeenschap.
Inmiddels hebben zich circa 90 nieuwe Turkse of Islamitische gezinnen aangemeld voor
een informatiepakket. Daar zijn we blij mee. Iedere bereidheid om je als pleeggezin in te
zetten, is welkom. Men moet zich ook realiseren dat de kans klein is dat ieder gezin
binnenkort een Islamitisch pleegkind daadwerkelijk zal gaan opnemen in het eigen gezin.
We hebben momenteel één Turks kind op de wachtlijst, maar daar is al een match
gemaakt met een Turks pleeggezin waar het kind in de zomervakantie naartoe gaat. Wij
hebben dan ook de oproep gedaan zich ‘breed’ open te stellen, want wij hebben veel
meer kinderen waar we een goed pleeggezin voor zoeken.
Naar onze indruk en overtuiging verliep de avond goed. In de afronding kwam de vraag
om meer respect voor de Islam en de jeugdzorg aan te passen aan de wensen van de
Turkse gemeenschap. Het was prettig om die vraag te kunnen verbreden naar de wijze
waarop de Turkse gemeenschap in brede zin betrokken kan worden bij het voorkomen
van vragen naar jeugdzorg. Wij hebben betoogd dat, zeker wanneer uithuisplaatsing in
beeld komt, een kenmerk van de meeste gezinnen die bij de jeugdzorg terecht komen, is
dat zij de verbinding met hun natuurlijke omgeving zijn kwijtgeraakt. Er is vaak sprake
van een isolement in de buurt en een problematische relatie met de familie.
FlexusJeugdplein wil haar zorg dan ook zo inrichten dat de omgeving (familie of andere
netwerken waar een gezin deel van uit zou kunnen of moeten maken), actief betrokken
wordt om oplossingen te vinden en stressfactoren weg te nemen. De gemeenschappen,
of die nu gebaseerd zijn op geloof, sport of hobby, kunnen hierin een belangrijke rol
spelen. we hebben de organisaties die aanwezig waren nadrukkelijk uitgenodigd zich
open te stellen voor deze benadering. Ons betoog werd met instemming ontvangen.
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