Geheime plaatsing
Het komt voor dat Bureau Jeugdzorg vraagt om een pleeggezinadres geheim te houden voor ouder(s).
Een reden hiervoor kan zijn dat de plaatsing in gevaar komt vanwege de reële dreiging dat de
ouder(s) het kind zullen komen ophalen ofwel ontvoeren, of omdat er een gegronde vrees bestaat dat
de ouder(s) de plaatsing anderszins zullen bemoeilijken met bijvoorbeeld agressief gedrag. Soms kan
een psychiatrische stoornis de oorzaak zijn dat een plaatsing in gevaar komt. Er moet een reële
dreiging van ontvoering of ander gevaar voor het kind zijn. Vanzelfsprekend gebeurt het
geheimhouden van een adres waar een kind verblijft alleen bij hoge uitzondering. Er is ook geen
wettelijke basis voor. De rechter kan de instelling, als de ouder daarom vraagt of dit eist, opleggen
dat zij de geheimhouding opheffen en aan de ouder(s) het adres bekend maakt (bron: Paraplu voor
pleegouders, Mariska Kramer).
Wanneer is er sprake van een ‘geheime plaatsing’?
In de crisisopname komt het voor dat kinderen acuut moeten worden ondergebracht in een pleeggezin,
terwijl ouders en/of delen van het netwerk zich tegen de plaatsing verzetten. Er kan dan gevaar dreigen
van ontvoering, bedreiging of geweldpleging jegens het kind of bedreiging van pleegouders.
In dit soort situaties kan de (gezins-)voogd/gecertificeerde instelling of pleegzorg zelf een
crisisplaatsing aanvragen, waarbij het pleegadres niet bekend wordt gemaakt aan de ouders/het
netwerk van de jeugdige. Soms wordt bij de aanvraag van een perspectief biedende plaatsing ook het
verzoek tot geheimhouding van de plaatsing gedaan.
Het is belangrijk om goed na te vragen of een geheime plaatsing noodzakelijk is. Er kan nooit een
garantie gegeven worden dat een plaatsing geheim kan blijven!
Duur van de plaatsing
Het is belangrijk dat een geheime plaatsing zo kort mogelijk duurt. Om hieraan te voldoen moeten de
noodzaak en uitvoering van de geheime plaatsing bij iedere evaluatie met alle betrokkenen (ouders,
pleegouders, (gezins-)voogd en pleegzorg begeleider) worden heroverwogen. Een verlenging van een
geheime plaatsing kan alleen wanneer dit in het belang van het kind is.
De bezoekregeling met de ouders/het netwerk
Wanneer een bezoekregeling gewenst of noodzakelijk is, zal deze plaats vinden op een neutraal
terrein. Pleegzorg en Bureau Jeugdzorg bieden hiertoe mogelijkheden.
In overleg met pleegouders wordt afgesproken op welke wijze hun privacy en veiligheid zo optimaal
mogelijk gewaarborgd kan worden. De (gezins-)voogd/hulpverlener of de pleegzorg begeleider brengt
en haalt het kind naar de afgesproken plek en weer terug naar pleegouders.
Kinderen worden niet belast met de opdracht om het adres van pleegouders geheim te houden voor
hun ouders. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat alleen jonge kinderen gebruik kunnen maken
van een geheime plaatsing of kinderen die zichzelf veiliger voelen bij een geheime plaatsing.

