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Een uitdaging genaamd Pubertijd 
Tieners In Pleegzorg zijn pubers met alle veranderingen die 

daarbij horen. Sommige zijn vermoeiend, opstandig, 

teruggetrokken, of juist bijdehand en zoeken de grenzen op. 

Doordat pleegtieners vaak ongunstige ervaringen opdeden in 

hun jeugd kunnen bij hen tegenstrijdig gedrag, emotionele 

uitingen, identiteitsvorming, risicogedrag en seksualiteit 

heftiger zijn. Zij kunnen nu of in de toekomst ernstiger 

probleemgedrag laten zien waardoor er een groter risico is op 

vroegtijdig afbreken van de plaatsing (breakdown). 

 

Pleegpubers opvangen kan hierdoor best een uitdaging zijn 

en vraagt meer aandacht en specialisme. 

En daarom ontwikkelden we hier speciaal voor pleegouders 

de gratis training Tieners In Pleegzorg (TIP) voor! 

 

TIP gaat over het opvoeden van pubers en maakt u bewust 

van uw sterke kanten en valkuilen. U leert het gedrag achter 

uw pleegpuber te herkennen en krijgt handvatten om 

hem/haar zo goed mogelijk te begeleiden naar 

zelfstandigheid. 

 

Er is nog plek! 

 

Trainingsdata: donderdag 15 september, 29 september, 13 

oktober en 27 oktober 2022. 

Locatie en tijd: Kosterijland 46 in Bunnik van 19.30 tot 22.00 

uur. 

 

Meer weten? Aanmelden? 

Klik hier voor extra informatie en mail Marjolein om u aan te 

melden (m.van.lemmen@rading.nl). 

  
  

   

Uitnodiging gratis OMDENKEN-

theatershow voor pleegouders in Zuid 

Oost Utrecht 
'Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan' 

Op donderdagavond 13 oktober 2022 organiseren de 

gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 

Duurstede en Zeist speciaal voor pleegouders (en 

gezinshuisouders) een OMDENKEN-theatershow.  

 

Open hier alvast de digitale uitnodiging 

Het papieren exemplaar is onderweg naar uw huisadres! 
  

   

Voor wie wij zoeken 
 

Voor gezellige prater Tom (9) 

zoeken we in regio 

Veenendaal pleegouders die co-

ouderschap willen aangaan.   

Lees verder 

 

Voor een leuk zussen-en-

broer-trio (Elza, Rowan en Tara 

(9, 4 en 2) zoeken we een 

pleeggezin waar zij twee 

weekenden per maand mogen 

logeren.  

Lees verder 

  

Voor relaxte baby David en zijn 

gezellige zussen (6 en 8) 

zoeken we een pleeggezin dat 

hun moeder (een warme en 

sterke alleenstaande vrouw) af 

en toe ondersteunt.   

Lees verder 

 

Voor gevoelige Jens (8) 

zoeken we een pleeggezin in 

de omgeving van 

Barneveld waar hij twee 

weekenden in de maand welkom 

is. 

Lees verder 
  

   

  

   

Agenda 
 

19 september 2022 | Centrale 

locatie |  

Start weerbaarheidstraining Rots 

& Water 

 

19 september 2022 | Bunnik |  

Start puberpraatgroep Hoe 

overleef ik mijn pleegouders? 

 

6 oktober | Online | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

18 oktober | Online | 

Informatieavond Pleegzorg 

 

 

 

 

https://www.rading.nl/cursussen/tiener-in-pleeggezin-tip-training-voor-pleegouders/
mailto:m.van.lemmen@rading.nl
https://de-rading.email-provider.nl/download/urrmzqubbm/Bp9VNS43Ca?file=Uitnodiging+Omdenkshow+13+oktober+2022+voor+pleegouders.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-tom-9-jaar-omgeving-veenendaal/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/zussen-en-broer-trio-zoekt-een-logeergezin-in-om-omgeving-utrecht-de-bilt/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezich-gezocht-voor-baby-en-zijn-2-zussen/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-voor-jens-8-jaar-in-omgeving-barneveld/
https://www.rading.nl/behandelingen/rots-en-water-weerbaarheidstraining/
https://www.rading.nl/behandelingen/rots-en-water-weerbaarheidstraining/
https://www.rading.nl/overig/aanmelden-praatgroep-hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders/
https://www.rading.nl/overig/aanmelden-praatgroep-hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders/
https://www.rading.nl/informatieavond-pleegzorg/
https://www.rading.nl/informatieavond-pleegzorg/


Worteltuinen 
Natuurlijke ontmoetingsplek voor (pleeg)ouder-kind-

contact 

Worteltuinen zijn plekken waar een kind samen met zijn 

vader, moeder, grootouders of een andere belangrijke 

volwassene kan genieten van buiten zijn. Samen wat 

ondernemen en leuke herinneringen creëren. In een 

worteltuin is van alles te beleven. Creativiteit wordt 

geprikkeld. Er is veel ruimte om jezelf te zijn.  

 

Stichting Wortel is een vrijwilligersorganisatie met nu 13 

tuinen door het hele land - onder meer in Leusden en Bosch 

en Duin - die kosteloos ter beschikking worden gesteld voor 

ontmoetingen tussen kind(eren) en ouder(s) wanneer die 

geen vanzelfsprekende relatie hebben.  
  

   

Rots & Water én Hoe-overleef-ik-groep 

starten in september weer! 
Rots & Water | Voor 6 t/m 12 jarigen | 8 keer van 15:30 tot 

16:45 uur op een centrale locatie 

19 september start de volgende Rots & Water-training 

weerbaarheid. Deze bijzonder waardevolle lessen wilt u uw 

(pleeg)kind - en indirect uzelf - écht niet ontzeggen! 

Lees meer in deze flyer. 

Meld hier aan 

 

Hoe overleef ik mijn pleegouders? | Voor 12 t/m 17 

jarigen | 5 keer van 19:00 tot 20:30 uur in Bunnik 

19 september begint ook deze praatgroep voor 

pleegjongeren waarin zij - onder begeleiding - ervaringen 

uitwisselen met 'lotgenoten' en discussiëren. Tussendoor 

worden opdrachten gedaan, soms een quiz, creatieve dingen 

of een video gekeken. Lees meer in deze flyer. 

Meld hier aan. 
  

   

Kijk-lees-luister-doe-tips 
  

   

 

 

Blog pleegvader Sander | Pleegzorg 

doe je samen 

"In dit blog beschrijf ik ons verhaal en 

hoe we in het pleegouderschap zijn 

gegroeid. En het gaat ook over steun. 

Samen zijn we een team en krijgen we 

daarnaast alle hulp. Van pleegzorg, 

maar ook van het werk, familie en 

vrienden. Iedereen is nodig. Als 

pleegouder sta je er niet alleen voor. Wat maakt dat je een 

beetje uitdaging best aan kan!" 

Lees verder 

 

Gratis 4-daagse Masterclass gelijkwaardige 

samenwerking (in de jeugzorg) 

De 4-daagse start op 12 september met een theaterlezing 

'Jouw gezin mijn zorg?' Vervolgens gaan de 2e en 3e dag 

over de bewustwording van gelijkwaardig samenwerken en 

wordt dag 4 afgesloten met leeropbrengsten verzamelen. 

Open de flyer 

20 okt. 3 en 17 nov. 2022 | 

Houten |  

Training Verbindend gezag 

 

2 t/m 9 november 2022 

Week van de Pleegzorg 
  

   

   

   

  

   

   

   

Stroopwafelactie 
Vanaf 6 september start de 

jaarlijkse stroopwafelactie van 

Stichting Je mag er zijn Midden-

Nederland. Door stroopwafels te 

verkopen aan al je collega’s, 

vrienden, familie, buren en 

andere bekenden help je ons 

enorm. 

 

De opbrengsten dragen direct bij 

aan het openhouden van Je mag 

er zijn dat onmisbaar is voor 

zoveel pleeggezinnen! 

 

Dus kom lekker shoppen en 

neem dan ook meteen een doos 

stroopwafels mee (of meer). 

Pinnen kan ter plekke. 

 

Maak er anders meteen een leuk 

project van samen met je 

(pleeg)kinderen, de buurt of op 

school en verras Je mag er 

zijn met een mooie opbrengst! 

 

Stroopwafels reserveren? 

Dat kan! Stuur een mailtje 

naar info@jemagerzijn.nl. 
  

   

https://stichtingwortel.nl/worteltuinen/
https://stichtingwortel.nl/worteltuinen/
https://de-rading.email-provider.nl/download/urrmzqubbm/8jCWb1R7Ex?file=Rots+en+Water+-+weerbaarheidstraining+-+flyer+september+2022.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
https://www.rading.nl/behandelingen/rots-en-water-weerbaarheidstraining/
https://de-rading.email-provider.nl/download/urrmzqubbm/nOEyoizDOF?file=Hoe+overleef+ik+mijn+pleegouders+-+flyer+-+sept+2022.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
https://www.rading.nl/overig/aanmelden-praatgroep-hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders/
https://jeugdenkinderpraktijkrota.nl/boos-gedrag/pleegouder-ervaringsverhalen/pleegouderschap-wij-doen-het-samen/
https://www.han.nl/projecten/2022/gelijkwaardige-samenwerking/HAN_AMM_Flyer-Masterclass-Gelijkwaardige-Samenwerking-2022-final.pdf
https://de-rading.email-provider.nl/download/urrmzqubbm/EuoVhifuw2?file=Uitnodiging+pleegouderavond+Verbindend+Gezag+Houten+najaar+2022.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
https://www.pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg
mailto:info@jemagerzijn.nl
https://www.pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

 

Wist u dat Sander ook in een podcast van het NOS 

Jeugdjournaal te horen was met de titel Hoe maak je 

vakantievrienden?  

 

Artikel Uiterlijk en discriminatie 

Een pleegkind kan te maken krijgen met discriminatie als hij 

er anders uitziet dan anderen in het pleeggezin. Kinderen 

reageren daar verschillend op. Het ene kind zegt niks en de 

ander wordt juist boos. Als een kind niks zegt, kan het er wel 

last van hebben. Het helpt als pleegouders en leraren erover 

praten. Lees meer over uiterlijk en discriminatie en wat je als 

pleegouder kunt doen. 

Lees verder op Pleegzorg.nl 

  
     

   

   

  

   

   

       

  

 

https://open.spotify.com/episode/0hY1Nd1h7QTjHAveyjNdyc?go=1&sp_cid=33124c37e32f0d4a5b1a088482774e26&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0hY1Nd1h7QTjHAveyjNdyc?go=1&sp_cid=33124c37e32f0d4a5b1a088482774e26&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/33-leven-als-pleeggezin/50-cultuur-en-religie/632-uiterlijk-en-discriminatie
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://www.pleegzorg.nl/

