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Versterking pleegzorg in 
2019/2020 én 2021 

De thema's in het plan versterking pleegzorg 

2019/2020 zijn intussen grotendeels verwezenlijkt. 

Zoals: 

• Werken in zorgteams en u nóg meer 

mogelijkheden bieden ter ondersteuning van 

de opvoeding van uw pleegkind.  

• Op verzoek van de Pleegouderraad meer 

korte trainingen ontwikkelen die vaker 

worden gegeven. 

• De voorbereiding op het pleegouderschap 

verbeteren doordat de pleegzorgbegeleider 

standaard met ouders en/of verwijzer in 

gesprek gaat voor meer informatie over de 

achtergrond en voorgeschiedenis van het 

pleegkind. 

• Meer aandacht bij de gezinsonderzoeken 

voor benodigde scholing en inzet van extra 

interventies ter ondersteuning 

van pleegouders. Zo lukt het bij startende 

plaatsingen om via 2thepoint binnen een jaar 

het perspectief helder te hebben. 

• Pleegzorgbegeleiders die in gesprekken met 

u aan de hand van een agenda aansluiten bij 

de uitkomsten van het 

tevredenheidsonderzoek én vooruitkijken 

naar wat u kunt verwachten. 

Daarnaast is een 

nieuw medezeggenschapsregeling samen met de 

Pleegouderraad ontwikkeld dat in december in 

werking trad én leggen we samen met hen nu de 

laatste hand aan een nieuw 'versterkingsplan' voor 

2021, waarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

 

Pleegzorgvergoeding gestegen 

Met ingang van januari 2021 zijn de basisbedragen 

per leeftijdscategorie per dag als volgt: 

 

 

Voor wie wij zoeken 

 

Herhaalde oproep: 
Doorzetter Emma (15) zoekt een 
pleeggezin in regio Utrecht. Het 
liefst in omgeving 
Driebergen/Doorn zodat ze naar haar 
eigen school kan blijven gaan. Lees 
meer 

 

 

Agenda  

11 februari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
11 februari 2021 
Online Escape Room - voor jongeren 
Aanmelden: 
info@jongwijs.org 
 
15 februari 2021 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe overleef 
ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
23 februari 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
23 februari 2021 
Doktertje spelen in 2021 
Online thema-uur 
 
9 maart 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
25 maart 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
13 april 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

https://www.rading.nl/interventiewijzer-voor-verwijzers/specialistische-interventies/2thepoint-pleegzorg/
https://storage.googleapis.com/webroot_deradingwp_production/1/389d803b-medezeggenschapsregeling-pleegouderraad-def-10-12-2020.pdf
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-emma-15-jaar-in-doorn-driebergen/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-emma-15-jaar-in-doorn-driebergen/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-3/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/images/def59356-b7e4-4ff5-ab32-b89ba3578388.jpg
mailto:info@jongwijs.org
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-4/
https://www.rading.nl/item/doktertje-spelen-in-2021/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-5/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-6/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-7/


 

0 t/m 8 jaar: € 19,23 

9 t/m 11 jaar: € 19,49 

12 t/m 15 jaar: € 21,22 

16 en 17 jaar: € 23,43 

18 jaar en ouder: € 23,68 

 

 

KOOS en Spoor030 in Utrecht-
stad 

De laatste ontwikkelingen 

Pleegzorgbegeleiders Martine van Beest, Pebble 

Cudjoe en Carla Kraak hebben intussen de stap gezet 

naar KOOS. Dit betekent dat zij hun werkzaamheden 

voortzetten vanuit KOOS-basecamps en hierdoor 

eventueel aanvullende hulp nóg dichterbij kan worden 

georganiseerd voor de pleeggezinnen in dat gebied. 

Martine, Pebble en Carla denken actief mee in de 

ontwikkeling van KOOS-pleegzorg en ook uw inbreng 

en ideeën daarover zijn van harte welkom! De 

drie collega's blijven intervisie en werkbegeleiding 

ontvangen van gedragswetenschappers van De 

Rading om de kwaliteit van de hulpverlening te 

waarborgen. 

Daarnaast blijven pleeggezinnen die buiten Utrecht 

wonen maar die een pleegkind uit KOOS-gebied 

opvangen van Radingmedewerkers begeleiding 

krijgen.  

 

Met Spoor030 en de pleeggezinnen in dat gebied zijn 

gesprekken gevoerd over een eventuele overdracht. 

Dit loopt intussen voor de pleeggezinnen die hiermee 

hebben ingestemd en waarvan De Rading denkt dat 

het een goede mogelijkheid is.  

Verder blijven de desbetreffende pleegouders hun 

pleegzorgvergoeding via De Rading ontvangen. Maar, 

omdat de gemeente Utrecht pleegzorg niet meer aan 

De Rading vergoedt, is wel sprake van 

een administratieve overdracht. De pleegouders die 

dit betreft, zijn hierover geïnformeerd. 

 

Nieuwe voorzitter 
Pleegouderraad 

Ron Hortensius leidt per januari de POR 

De Pleegouderraad (POR) heeft Ron Hortensius 

benoemd als nieuwe voorzitter. Ron is al sinds 

oktober 2013 een gewaardeerd lid van de POR en 

heeft per januari de voorzittershamer overgenomen 

van Maxim van der Vliet die in december afscheid 

nam. 

 

Ron: "Al ruim zeven jaar ben ik inmiddels lid van de 

POR en met veel plezier. Het is fijn om constructief en 

 

 
29 april 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

 

 

NIEUW 

Een vraag per dag: dagboek 

van een pleegkind 

 

 

 

 

Sluit u zich net als pleegmoeder Daniëlle 

ook aan bij 

de cliëntenraad?!  

 

 

 

https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-8/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/f78bcfe1-ddf9-42c7-aa7c-a2ff4af7a60e/Dagboek_voor_een_pleegkind_door_Manell_Hoenselaars.pdf


 

prettig samen te werken met een organisatie die je 

serieus neemt. Toch zou ik na al die jaren het stokje 

wel 'ns over willen dragen. Maar, daarvoor hebben we 

dan wel eerst versterking van de POR nodig! In dat 

verband nodig ik u graag uit voor het (vrijblijvend) 

bijwonen van een (online) POR-vergadering.  

Ik vind het in ieder geval een eer om in de laatste 

periode van mijn lidmaatschap de POR als voorzitter 

te vertegenwoordigen!” 

 

Wat de POR zoal doet? 

Daarvan schetst oud-voorzitter Maxim een mooi beeld 

in dit interview. 

 

 

Wordt u de 
volgende cliëntenraad 
deelnemer? 

“Ik vind de cliëntenraad echt bij mij passen omdat ik 

dit zie als de brug die nodig is om cliënten en 

hulpaanbieders te verbinden.” Daniëlle 

Pleegmoeder Daniëlle reageerde enthousiast op 

een eerdere oproep om ervaringen en goede ideeën 

over de ontvangen hulp met De Rading te delen. 

Immers, om u optimaal te kunnen ondersteunen, is 

het belangrijk te weten hoe u de verleende hulp 

ervaart. 

Bent u tevreden? 

Zijn er soms onderwerpen waarvan u vindt dat ze 

meer tijd en aandacht verdienen? In dat geval is de 

cliëntenraad dé aangewezen plek om daarover mee te 

denken! Over privacy en veiligheid bijvoorbeeld maar 

ook over de kwaliteit van hulp. 

 

Vertel het ons net als Daniëlle via 

de cliëntenraad! 

Wij kijken uit naar uw mailbericht (dat u kunt sturen 

aan Henriëtte Verschoor) met het goede nieuws dat u 

ook wilt deelnemen. 

 

Dringende oproep namens de 
POR 

Nieuwe leden gezocht! 

Bent u die betrokken pleegouder die ook kritisch wil 

meedenken over hoe pleegzorg kan verbeteren (en 

die de nieuwe voorzitter Ron op termijn 

zijn 'pensioen' gunt)? 

Wilt u de belangen van de achterban beleidsmatig 

behartigen door onder meer het management van De 

Rading te adviseren over een nieuwe dienst of 

organisatiewijziging? 

 

 

 

 

HELPT U 'JE MAG ER ZIJN'? 

Stichting ‘Je mag er zijn’ Midden-

Nederland viert dit jaar 

haar jubileum! Al 15 jaar helpen wij 

met veel plezier pleeggezinnen en 

gezinshuizen met gratis (gebruikte) 

kinderkleding, speelgoed en handige 

kinderartikelen. 

Maar wist u dat u ook 'Je mag er 

zijn' kunt helpen? 

 

Giften, donaties en sponsorgelden zijn 

belangrijk voor het voortbestaan van 'Je 

mag er zijn'. Hiervan betalen we 

bijvoorbeeld de huur van ons magazijn. 

 

Er zijn verschillende manieren om 'Je 

mag er zijn' te helpen. Denk 

bijvoorbeeld aan de collecte in de kerk, 

het inzamelen van lege flessen of 

goede-doelen-sponsoring via uw 

werkgever. 

 

Hebt u nog andere goede ideeën 

voor het zelf opzetten van een 

sponsoractie? Leuk. Laat het weten! 

 

Kijk voor meer informatie over 

sponsormogelijkheden 

op woudenberg.jemagerzijn.nl/sponsors. 

 

 

 

 

De POR heeft nog plek aan 

de overlegtafel! 

 

https://www.rading.nl/nieuws/afscheid-voorzitter-pleegouderraad/
mailto:h.verschoor@rading.nl
http://woudenberg.jemagerzijn.nl/sponsors
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

Dan komt de Pleegouderraad graag met u in contact! 

 

U bereikt de POR voor een kennismakingsafspraak 

en/of vragen per mail via pleegouderraad@rading.nl. 

 

Benieuwd naar waar de POR zich in 2020 zoal 

mee bezighield? 

Vorig jaar dacht de Pleegouderraad o.a. mee en/of 

adviseerde over: 

• KOOS en Spoor030  

• Onderzoek van NJI  

• Opleidingsplan voor pleegouders 

(kortdurende scholing)  

• Actieplannen Pleegzorg  

• Wervingsplan Pleegzorg  

• Coronamaatregelen  

• Jaarrekening/jaarbeeld 2019 

• Rapportage klachtencommissie  

 

 

 

 

Kijk-lees-luister-doe-tips  

• Filmpje 'Pleeggezin ben je niet alleen' 

Misschien is het voor vrienden en familie niet 

altijd duidelijk wat het inhoudt om 

pleeggezin te zijn. De NVP heeft daarom 

samen met Stichting 

Kinderpostzegels dit animatiefilmpje gemaakt 

dat de verschillende kanten van pleegzorg 

laat zien en uitnodigt om in gesprek te 

gaan.  

• Zandtovenaar-filmpje 'Loyaliteit in 

beeld' 

Jeugdhulp Friesland en de WSG hebben een 

filmpje laten maken over de blijvende band 

met ouders en mogen vertrouwen op 

pleegouders. 

 

 

Kom ter oriëntatie gerust 

eens langs!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

 

Bent u de versterking die de 

Pleegouderraad zoekt? 

 

 

Cursussen en trainingen voor 

pleegouders 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor een 

vergroting. 

 

   

mailto:pleegouderraad@rading.nl
https://youtu.be/O9OV8OaEHKE
https://www.youtube.com/watch?v=9gfn4EdV75k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9gfn4EdV75k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9gfn4EdV75k&feature=youtu.be
mailto:por@rading.nl
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/images/def59356-b7e4-4ff5-ab32-b89ba3578388.jpg
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf86bb71-7cfd-4151-a307-2f22948c2570/Cursussen_trainingen_themabijeenkomsten_voor_pleegouders_OverzichtsA4tje.pdf


 

• Tieners motiveren voor thuisonderwijs 

Hoe krijg en houd je tieners in coronatijd 

gemotiveerd voor onderwijs op afstand? 

Vooral wanneer je ook zelf thuis aan het 

werk bent.  

Het NJI geeft tips 

• Dagboekje voor een pleegkind 

Voor haar studie heeft Manell Hoenselaars 

een dagboekje ontworpen speciaal voor 

pleegkinderen van 9 t/m 12 jaar. 

Lees meer 

• Kaartspel 'En nu jij'  

'En nu jij' is gemaakt door Maya Lievegoed 

(voormalig pleegkind) en Judith Zijtregtop 

(pleegmoeder) voor kinderen die in een 

ander gezin wonen, zoals pleegkinderen. 

Lees meer 

 

 

Cursussen voor pleegouders 

Het speciaal voor pleegouders* ontwikkelde 

scholingsaanbod - inclusief online varianten! - geeft 

u nieuwe inzichten en waardevolle extra handvatten 

voor de opvoeding van uw pleegkind! 

 

Open cursus- en trainingsaanbod De Rading 

 

*Kosteloos voor Rading-pleegouders 

 

 

Vragen over financiën en 
pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

    

 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs?utm_medium=email
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/f78bcfe1-ddf9-42c7-aa7c-a2ff4af7a60e/Dagboek_voor_een_pleegkind_door_Manell_Hoenselaars.pdf
https://www.denvp.nl/pleegzorgtips-overzicht/blog-detail/2021/01/13/Pleegzorgtip-kaartspel-En-nu-jij?uri=e65f8f4d-3b04-44f2-88e1-90394de15835&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pleegzorgtip-kaartspel-en-nu-jij
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

