Maak kennis
met de Pleegouderraad
(POR)

De Pleegouderraad (POR) is de officiële belangenbehartiger van
pleegouders binnen De Rading. De POR denkt kritisch mee over allerlei zaken die pleegzorg aangaan en geeft adviezen aan de directie
van De Rading vanuit de invalshoek van pleegouders en pleeggezinnen.
De leden van de POR zijn ‘gewone’ pleegouders die zich vrijwillig als onafhankelijk vertegenwoordiger van pleegouders beschikbaar hebben gesteld.
De POR is dus mede uw stem naar de directie en het bestuur van De Rading.
Daarom is het belangrijk te weten wat er bij u leeft en dat u de POR weet te
vinden.
De POR vergadert ongeveer één keer per maand en neemt deel aan beleidsdagen van De Rading en aan landelijke POR-activiteiten.

De POR kan binnen De Rading invloed uitoefenen op het pleegzorgbeleid en
is adviesbevoegd. Het doel hiervan is om pleegzorg ook voor pleegouders
goed te laten functioneren.
Regelmatig vindt overleg plaats met de directie, de ondernemingsraad en de
Raad van Toezicht van De Rading. Aan de orde komen onderwerpen als:
• functioneren De Rading
• rechten en plichten pleegouders en pleegkinderen
• nieuw pleegzorgbeleid
• contact pleegouders
• cursussen pleegouders
• verbeteren vergoedingsregelingen
Ook onderhoudt de POR contact met onder meer de Nederlandse Vereniging
voor Pleeggezinnen (NVP), het landelijk overleg van pleegouderraden
(LOPOR), Samen Veilig en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ ) in
Utrecht.
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Voor pleegouders is de POR een spreekbuis. Dit betekent dat u de POR kunt
‘gebruiken’ om uw mening te ventileren over onderwerpen die pleegzorg
aangaan.
Voor De Rading is de POR een klankbord, dus moet de POR goed weten wat
er bij u leeft.
Als u dagelijks met pleegzorg omgaat, zult u vast zaken opmerken die u minder goed geregeld vindt. Of u doet ideeën op over hoe het anders zou kunnen of moeten. U kunt met die opmerkingen en ideeën bij de POR terecht.
Meedenken wordt zelfs zeer op prijs gesteld!
Wilt u regelmatig meedenken over pleegzorgbeleid of praktische pleegzorgzaken? Meld u dan per e-mail bij de POR aan voor deelname aan een vaste
(digitale) klankbordgroep.
Via de Nieuwsbrief Pleegzorg wordt u op de hoogte gehouden van de onderwerpen waarmee de POR zich bezighoudt. U kunt hierop schriftelijk of telefonisch reageren of een e-mail sturen aan het secretariaat.

Ron Hortensius, lid en vertrouwenspersoon
Mariëlle Stegeman, lid
Anita Herbas Vargas, lid
Mia Muijers, lid
Tijmen Meester, lid
Ambtelijk secretaris: Debby Enkelaar
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De POR beantwoordt en hoort ze graag. U bereikt de POR via onderstaande contactgegevens.

Pleegouderraad De Rading
T.a.v. Secretariaat POR
p/a Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB Utrecht | 06 - 457 887 58
E-mail: por@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd
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