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5 nieuwe (!) online cursussen voor 
pleegouders 

Het online cursusaanbod is uitgebreid met 5 interessante 

(slechts 30 minuten durende) modules: 

• Eigen kinderen lees meer 

• Verlies en rouw pleegkind lees meer 

• Seksueel gedrag pleegkind lees meer 

• Trauma bij pleegkind lees meer 

• Verstandelijk beperkte ouders lees meer 

Bij twijfel nu juist wel doen (!): u aanmelden 

Aarzelde u voorheen om u aan te melden vanwege het 

tijdstip, de duur of de dag? Bij een online cursus bent u 

volledig vrij in uw keuze! Dus aarzel niet langer en meld u 

gewoon meteen aan voor een of meer online cursussen via 

het inschrijfformulier achter de lees-meer-linkjes.  

 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij bij 
de TIP-cursus van 3 maart 

Tiener In Pleeggezin (TIP) geeft een kijkje in de leefwereld 

van tieners en reikt theoretische achtergronden en 

praktische voorbeelden aan bij (pleeg)tienerthema’s. 

Lees meer 

 

Meld u aan bij uw pleegzorgbegeleider of 

stuur Marjolein een e-mail. 

 

Pleeggezin gevonden voor de 2 
broertjes én de 3 zusjes 

Voor de 2 broertjes in Veenendaal waarvoor wij eerder een 

oproep deden, is het gelukt een pleeggezin te vinden. De 

jongens en hun ouders hadden met dit gezin meteen een 

klik. De broertjes hebben er intussen al gelogeerd en na de 

eerste keer de volgende ochtend zelfs meteen gezellig 

koekjes gebakken. 

 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Zachtaardige Nino (16) zoekt 
met spoed een pleeggezin in 
Soest of Utrecht waar hij kan 
blijven totdat duidelijk is wat zijn 
definitieve plek wordt. Hij heeft 
nu niemand om op terug te 
vallen en is, naast 1 dag school, 
door de week dag en nacht 
alleen. 
Lees meer 
 
Dierenvriendin Fien (11,5) 
zoekt een levendig, langdurig 
pleeggezin waarin ze, samen 
met andere (pleeg)kinderen. 
verder kan opgroeien. 
Lees meer 
 
Vrolijke Dilara (9) zoekt in 
(omgeving) Amersfoort een 
pleeggezin waar ze langdurig 
kan blijven mocht ze niet naar 
haar moeder terug kunnen. 
Lees meer 
  

 

 

 

Praatgroep 

Hoe overleef ik mijn 

pleegouders? 

voor 13 tot 17 jarigen 

start 31 maart 

https://www.rading.nl/cursussen/eigen-kinderen-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/verlies-en-rouw-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/seksueel-gedrag-pleegkind-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/trauma-bij-pleegkind-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/cursussen/verstandelijk-beperkte-ouders-online-cursus-voor-pleegouders/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip/
mailto:m.van.lemmen@rading.nl
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/


 

Ook de 3 zusjes uit Lunetten hebben een fijne plek 

gevonden. De oudste gaat op vrijdag met de dochter van 

pleegmoeder mee om te basketballen én ze mag mee naar 

een vakantiepark in Zeeland. Ze is er zo blij mee dat ze het 

bijna niet geloven kan. De jongste twee zijn lekker aan het 

knutselen en dansen met hun nieuwe pleegouders. 

 

 

Rots & Water start 31 maart 

Weerbaarheidstraining voor 6 tot 13 jarigen 

Door Rots & Water worden kinderen en jongeren zich 

bewust dat zij steeds opnieuw kunnen kiezen als ’t gaat om 

fysieke, mentale en sociale activiteiten. 

Zo kunnen ze kiezen voor een harde ‘rotsopstelling’, voor 

een zachte ‘wateropstelling’, of juist voor een combinatie 

van die twee. 

Lees meer 

 

Kan uw pleegkind wel een steuntje in de rug 

gebruiken? 

Meld hem/haar dan nu aan! 

 

 

Hoe overleef ik mijn pleegouders? 
start ook 31 maart 

Praatgroep voor 13 tot 17 jarigen die in 

pleeggezinnen wonen 

Vraagt uw pleegpuber zich bijvoorbeeld af of hij/zij op 

school de enige is die in een pleeggezin woont, wat andere 

kinderen vertellen over waar ze wonen, hoe je omgaat met 

(pleeg)broers en -zussen? 

In deze hoe-overleef-ik-groep kan hij/zij, onder begeleiding 

van Annemarie en Tekla, deze vragen - én alle andere - aan 

leeftijdgenoten stellen die ook in pleeggezinnen wonen. 

Lees meer 

 

Aanmelden?  

Dat kan via het formulier op de website. 

 

Laatste ronde Sportvrienden Utrecht 

Op 2 en 3 maart 2020 

Sportvrienden kijkt of het mogelijk is een jongere uit de 

jeugdzorg te koppelen aan een student van de Hogeschool 

Utrecht of het ROC Midden Nederland. 

Zowel de jongeren uit de jeugdzorg als de studenten zijn op 

2 maart van harte welkom om te komen kijken, uitleg te 

krijgen over het project en uiteraard om een aantal sporten 

te proberen. 

Lees meer 

  

 

Agenda  
 
2 maart 2020 
Start 3e ronde Sportvrienden 
Utrecht 
 
3 maart 2020 
Start training Tiener In 
Pleeggezin 
Utrecht 
 
3 maart 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
12 maart 2020 
Thema-avond Elk kind gezien  
Wijkboerderij Nieuwland 
 
19 maart 2020 
Thema-avond Youké: Eigen 
kinderen 
Amersfoort 
 
26 maart 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
31 maart 2020 
Start weerbaarheidstraining Rots 
& Water 
Centrale plek afhankelijk van 
aanmeldingen 
 
31 maart 2020 
Start jongerenpraatgroep Hoe 
overleef ik mijn pleegouders? 
Amersfoort 
 
8 en 22 april 
Triple P-workshops Youké 
Amersfoort 
 
9 april 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
21 april 2020 

https://www.rading.nl/nieuws/rots-water/
https://www.rading.nl/item/start-rots-water-weerbaarheidstraining-voor-kinderen-en-jongeren/
mailto:a.manschot@rading.nl
mailto:t.bos@rading.nl
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/
http://onthemoveutrecht.nl/sportvrienden/svr-sportvrienden-utrecht/
http://onthemoveutrecht.nl/sportvrienden/svr-sportvrienden-utrecht/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-3/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/439c18a6-a21b-4dc7-9adc-4b1f63aaa302/12_maart_informatieavond_steungezinnen_gezinsparaplu_pleegzorg.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/20216eae-e1ac-4aef-beb7-8ee72c3affdf/uitnodiging_themavond_eigen_kinderen_19_mrt_2020.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/20216eae-e1ac-4aef-beb7-8ee72c3affdf/uitnodiging_themavond_eigen_kinderen_19_mrt_2020.pdf
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-3/
https://www.rading.nl/item/start-rots-water-weerbaarheidstraining-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/start-rots-water-weerbaarheidstraining-voor-kinderen-en-jongeren/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-2/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/f91bf993-12c0-4b20-b496-b7778f99f785/Uitnodiging_Triple_P_tieners_workshops_2020.pdf
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-4/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/05221140-7617-40d8-9eea-2d0cd2b90452/Hoe_overleef_ik_mijn_pleegouders_flyer_voorjaar_2020_DEF.pdf


 

 

Aanmelden is niet per se nodig maar wordt wel 

gewaardeerd. 

 

 

Extern cursus- en workshopaanbod 
voor pleegouders 

Georganiseerd door Timon en Youké 

• 19 maart Thema-avond omgaan met pleegbroers 

en -zussen. Hoe doe je dat? 

• 8 en 22 april Triple P-workshops positief opvoeden 

• 13 mei en 3 juni Verbindend Gezag 

 

 

Thema-avond Elk kind gezien, 12 
maart 

Gezinnen met tijd, liefde en warmte gezocht in 

Amersfoort 

Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat u kunt 

betekenen voor een kind (in uw omgeving) dat 

hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Er zijn verschillende 

manieren om dat te doen. Op deze avond hoort u meer 

over de verschillende mogelijkheden. 

Lees meer 

 

 

AKJ | Vertrouwenspersoon voor 
pleeggezinnen 

Volgens de Jeugdwet heeft iedereen die te maken heeft met 

jeugdhulp recht op ondersteuning van een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon. Dat geldt voor ieder kind, iedere 

jongere en iedere ouder of verzorger. Dus ook voor 

pleegouders en pleegkinderen. Lees verder 

 

 

Hoe voorkom je dat fraudeurs 
toegang tot online (bank)gegevens 
krijgen? 

Phishing is één van de succesvolste manieren om 

inloggegevens en bankdata te bemachtigen. Nepmails zijn 

zelfs voor het getrainde oog soms moeilijk van echt te 

onderscheiden. Toch zijn er een aantal punten waaraan 

phishing te herkennen is. Lees verder 

 

 

Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
12 mei 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
13 mei 2020 
Start Timon-training Verbindend 
Gezag 
Houten 
 
28 mei 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
  

 

 

Weerbaarheidstraining 

Rots & Water 

voor 6 tot 13 jarigen 

start 31 maart  

  

 

  

 

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/20216eae-e1ac-4aef-beb7-8ee72c3affdf/uitnodiging_themavond_eigen_kinderen_19_mrt_2020.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/f91bf993-12c0-4b20-b496-b7778f99f785/Uitnodiging_Triple_P_tieners_workshops_2020.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/cc56e6ad-bae9-438a-95da-d934b92ead84/Flyer_Timon_Verbindend_Gezag_Houten_13_mei_en_3_juni_2020.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/439c18a6-a21b-4dc7-9adc-4b1f63aaa302/12_maart_informatieavond_steungezinnen_gezinsparaplu_pleegzorg.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/cec81d4c-664c-41c3-b072-fc5c500ec2ce/AKJ_informatie_voor_pleeggezinnen_jan_2020_DEF.pdf
https://www.nu.nl/internet/5610398/zo-kun-je-phishingmails-herkennen.html?fbclid=IwAR3z5MZ7xYIteEqDfRwH0LTIE1FWqaMQRdeyTpWYZJJel1i7-8sGTD4HSfo
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-4/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-5/
https://www.rading.nl/item/start-training-verbindend-gezag/
https://www.rading.nl/item/start-training-verbindend-gezag/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-5/
https://www.rading.nl/nieuws/rots-water/
https://www.rading.nl/nieuws/rots-water/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/cec81d4c-664c-41c3-b072-fc5c500ec2ce/AKJ_informatie_voor_pleeggezinnen_jan_2020_DEF.pdf


 

Een pestvrij internet 

Eerder deze maand werd via Safer Internet Day aandacht 

gevraagd voor veilig en verantwoord internetgebruik. 

Uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland blijkt 

dat een derde van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 

18 wel eens iets vervelends heeft meegemaakt op het 

internet. Volgens Charlotte Dopper, onderzoeker bij het 

Nederlands Jeugdinstituut, is het belangrijk hierover te 

praten. 'Het is van groot belang dat jongeren met 

leeftijdsgenoten en met hun ouders hierover in gesprek 

gaan.' Lees verder 

 

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• Zappdoc-filmpjes: Mensjesrechten 

Ontwapenende verhalen van kinderen en tieners 

van over de hele wereld over wat er gebeurt als je 

geluk in de knel komt. Zo vindt Jay het niet altijd 

gemakkelijk wanneer elke dag andere volwassenen 

je opvoeders zijn.  

• Boek: Dicht bij huis 

Hoe steun je een kind na seksueel misbruik? 

Psycholoog Iva Bicanic en advocaat Richard Korver 

komen dagelijks in aanraking met misbruikte 

kinderen en hun ouders. Zij delen in dit boek 

hun praktijkervaringen. 

• NVP-filmpjes: vijf gouden regels  

Hoe werk je als ouders en pleegouders goed 

samen en wat heb je daarvoor nodig? 

Vier ouder- en pleegouderkoppels delen 

hun verhalen en ervaringen over samenwerken.  

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

   

  

 

 

NVP-filmpjes 

Vijf gouden regels 

voor goede samenwerking ouders 

en pleegouders 

  

 

   

 

 

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Safer-Internet-Day,-voor-een-pestvrij-internet?utm_medium=email
https://portal.eo.nl/programmas/tv/mensjesrechten/gemist/2020/02/01-zappdoc-mensjesrechten
https://www.bol.com/nl/p/dicht-bij-huis/9200000125491408/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-89205218842-S-864219276605-9200000125491408&gclid=CjwKCAiAy9jyBRA6EiwAeclQhASSrhggYAx33bYQVTfCx3GSz7ykWciVcPcmrhBlpHb3prqSM2c5axoCf2QQAvD_BwE
https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19420/4878/vijf-films-over-gouden-regels-over-de-samenwerking-tussen-ouders-en-pleegouders.html
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/
https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19420/4878/vijf-films-over-gouden-regels-over-de-samenwerking-tussen-ouders-en-pleegouders.html
https://www.bol.com/nl/p/dicht-bij-huis/9200000125491408/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-89205218842-S-864219276605-9200000125491408&gclid=CjwKCAiAy9jyBRA6EiwAeclQhASSrhggYAx33bYQVTfCx3GSz7ykWciVcPcmrhBlpHb3prqSM2c5axoCf2QQAvD_BwE
https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19420/4878/vijf-films-over-gouden-regels-over-de-samenwerking-tussen-ouders-en-pleegouders.html

