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Pleegouders bedankt! 

Klik op de rode knop om naar afspelen van de video te gaan. 

 

Week van de Pleegzorg 2020 

Landelijke start met theatervoorstelling 'Open 

deuren' 

Theater Mangrove trapt de 6e editie van de Week van de 

Pleegzorg woensdag af met Karin Bloemen in het Nieuwe 

Luxor-theater Rotterdam met 'Open deuren'. Deze 

voorstelling begint om 09:45 uur en is live, gratis vanuit 

uw huiskamer te bekijken. Registreer voor de livestream 

 

Rading-webinar 'Wat betekent pleegzorg voor 

mijn eigen gezin?' 

Onze eerste eigen activiteit in de 'actieweek' is overmorgen 

's avonds een online bijeenkomst over de impact van 

pleegzorg op je eigen gezin. Geïnteresseerden horen in 

een webinar meer over de belangrijkste elementen van 

pleegzorg. Ook vertellen een pleegmoeder én haar eigen 

dochter over hoe zij de komst van hun pleegkind ervaren 

hebben. Deelname is gratis! Meld hier aan 

 

 

Agenda  

26 oktober 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
28 oktober 2020 
Webinar 'Wat betekent pleegzorg 
voor mijn eigen gezin?' 
Online 
 
28 oktober 2020 
Start 'Week van de Pleegzorg' 
 
29 oktober 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
3 november 2020 
Start training 'Seksualiteit en 
Intimiteit' 
Utrecht 
 
3 november 2020 
Kamers met Aandacht 
Informatiebijeenkomst 
Online 
 
5 november 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
10 november 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
12 november 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
17 november 2020 
Symposium Pleegzorg en 
Gezinshuizen 
Den Bosch i.c.m. online 
 
 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-open-deuren-online-121710197477
https://www.rading.nl/item/webinar-wat-betekent-pleegzorg-voor-je-eigen-gezin/
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/webinar-wat-betekent-pleegzorg-voor-je-eigen-gezin/
https://www.rading.nl/item/webinar-wat-betekent-pleegzorg-voor-je-eigen-gezin/
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/week-van-de-pleegzorg/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-8/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf0545aa-8378-4752-983e-9e3f6389b09c/Informatie_bijeenkomst_Kamers_met_Aandacht_3_november_2020.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf0545aa-8378-4752-983e-9e3f6389b09c/Informatie_bijeenkomst_Kamers_met_Aandacht_3_november_2020.pdf
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-online/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-online-2/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-10/
https://www.scem.nl/evenement/2025-pleegzorg-en-gezinshuis-2020.html
https://www.scem.nl/evenement/2025-pleegzorg-en-gezinshuis-2020.html
https://youtu.be/_hKbzzahyTk


 

 

Extra online Informatieavonden Pleegzorg 

Verder hebben we in november extra Informatieavonden 

Pleegzorg gepland (zie de agenda). Kent u in uw omgeving 

mensen in wie u een goede pleegouder ziet? Wijs ze dan 

op deze laagdrempelige manier om vanuit je huiskamer 

meer te horen en zien over pleegzorg! 

 

Nieuwe ervaringsverhalen van 'onze' pleegouders 

In de loop van de week publiceren wij bovendien mooie 
nieuwe verhalen van 'onze' pleegouders. Bedoeld om 

mensen te inspireren en informeren over hoe waardevol 

zorgen voor een pleegkind is. 

Ook langs deze weg nogmaals veel dank voor het delen 

van die verhalen!  

Dit ervaringsverhaal gaat vandaag als eerste live. De 

andere verhalen binnenkort. 

 

Gratis recreatief zwemmen  

Traditiegetrouw is het ook nu, ondanks corona, weer 

mogelijk om met uw pleeggezin gratis recreatief te komen 

zwemmen bij WiZZ, Laco, Feel Fit Center, Optisport en 

Sportfondsen. Over deze actie ontving u vorige week een 

aparte e-mail. 

 

Duinrell Pleezorg Familiedagen verplaatst 

Omdat de veiligheid van pleeggezinnen voorop staat, heeft 

de organisatie zijn verantwoordelijkheid genomen en 

besloten de Pleegzorg Familiedagen in Duinrell te 

verplaatsen naar 27 en 28 maart 2021. 

De pleeggezinnen die daarvoor kaartjes hadden gekocht, 

zijn hierover door Duinrell geïnformeerd. Bewaar die 

kaartjes goed want ze zijn uw toegangsbewijs voor 27 

maart (voor kaartjes van 31-10-2020) of 28 maart (voor 
kaartjes van 1-11-2020).  
 

Noot 
Op de website van Pleegzorg Nederland vindt u 
een overzicht van Week van de Pleegzorg-activiteiten in 
het land. 

 

Dien uw declaratie van december 
uiterlijk 15-12 in! 
I.v.m. uitbetaling pleegzorgvergoeding op 21-12 

Om ervoor te zorgen dat uw pleegzorgvergoeding op 

21 december kan worden uitgekeerd, is het belangrijk dat 

u uw declaratie uiterlijk 15 december 2020 naar afdeling 

Financiën en Registratie mailt 

via zorgadministratie@rading.nl. 

 

Vergoeding onkosten 2020 

In verband met tijdig moeten afsluiten van het boekjaar en 

bijtijds verwerken van in 2020 door u gemaakte onkosten, 

is het belangrijk dat u uw declaraties uiterlijk 15 januari 

 

24 november 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA OPEN VOOR SINT 

Gaat u binnenkort ook inkopen 
doen voor Sinterklaas? 
Kom dan gezellig langs 
bij Stichting Je mag er zijn in 
Woudenberg. U kunt er gratis 
(tweedehands) speelgoed, boeken 
en kleding uitzoeken! 
 
Het houten speelgoed is weer mooi 
opgeknapt en in de verf gezet. 
Er zijn diverse spelletjes en puzzels. 
En met hulp van sponsoren is het 
assortiment uitgebreid met 
splinternieuw knutselmateriaal. 
Zoals klei, kleurboeken en 
knutselpakketjes.  
 
Je mag er zijn is open op elke 
dinsdagochtend (van 09.30 tot 
11.30 uur) en op de 2e en 4e 
zaterdagochtend (van 10.00 tot 
12.00 uur) van de maand. 
 
En op zaterdag 28 november extra 
lang (van 10.00 tot 14.00 
uur) zodat er tijd en ruimte genoeg 
is voor iedereen om (gratis) te 
komen shoppen voor De Sint. 
Natuurlijk staan de koffie en 
pepernoten dan klaar!  

https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=4470926#Extra%20infoavonden
https://www.rading.nl/ervaring/pleegmoeder-organiseert-uniek-21feestje-voor-pleegzoon/
https://pleegzorg.nl/activiteiten-in-week-van-pleegzorg/
mailto:zorgadministratie@rading.nl?subject=Declaratie%20pleegzorgvergoeding%20december%202020
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-9/
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/week-van-de-pleegzorg/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

2021 mailt naar zorgadministratie@rading.nl. Zoals 

reiskostendeclaraties, deeltijddagendeclaraties en 

bijzondere kosten. 

 

 

Pleegjongen (15) redt leven van 
een suïcidale moeder  
Pleegzorg werkt! 

Recent haalde een van 'onze' pleegpubers, een 15-jarige 

jongen uit Utrecht, een suïcidale vrouw van de 

treinrails. Toen hij haar daar zag, vroeg hij "Mevrouw, 

heeft u kinderen?" "Ja, twee" antwoordde zij. "Doe dit niet. 

Doe het niet voor hen, maar ook niet voor u zelf!" zei hij. 

De jongen had haar nog niet van de rails gehaald of de 

intercity denderde al voorbij. De volgende ochtend stond 

de politie bij deze held op de stoep om hem te bedanken 

met een bioscoopbon. 

  

Deze pleegjongen woont al ruim 14 jaar in zijn pleeggezin. 

Hij heeft sinds zijn geboorte een problematische relatie 

met zijn pedagogisch zeer beperkte ouders. Dat hij na al 

die jaren pleegzorg dít kan zeggen tegen die moeder… 

Dan is maar 1 conclusie mogelijk: pleegzorg werkt! 

 

 

In de schijnwerpers  
Online cursussen en trainingen voor pleegouders 

Door de verscherpte coronamaatregelingen is het volgen 

van een cursus op locatie nog niet mogelijk. Gelukkig is er 

een goed alternatief: 8 praktische online trainingen voor 

thuis. Kosteloos voor u als pleegouder van De Rading. U 

heeft de keuze uit: 

• Positief Opvoeden, Triple P online (TPOL) 

• Hechting, en het gedrag van mijn pleegkind 

• Rouw en verlies 

• Eigen kinderen 

• Trauma 

• Contact met ouders 

• Ouders met een verstandelijke beperking 

• Seksueel gedrag 

Meer info en aanmelden 

 

(Pleeg)broers gezocht voor 
interview en fotoshoot  
Voor een nieuw boek over broers en zussen in 

adoptie- en pleeggezinnen met speciale aandacht voor 

 

 
 

Check het bezoekadres 
op: www.woudenberg.jemagerzijn.
nl 

 

 

 

 

Welke (pleeg)broers willen 

meewerken aan 

een nieuw boek? 

 

 

 

 

De POR heeft plek voor 

nieuwe leden 

 

 

Kom ter oriëntatie gerust 

kijken bij een overleg!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

mailto:zorgadministratie@rading.nl?subject=Declaraties%202020
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/fcec1f99-ee03-4b4f-916e-b413201672e5/oproep_boek_broers_zussen_in_pleegzorg_Femmie_Juffer.pdf
mailto:por@rading.nl
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/fcec1f99-ee03-4b4f-916e-b413201672e5/oproep_boek_broers_zussen_in_pleegzorg_Femmie_Juffer.pdf


 

eigen kinderen van pleegouders/gezinshuisouders 

Welke (pleeg)broers willen hieraan meewerken? 

Initiatiefneemsters Femmie Juffer van de Universiteit 

Leiden, Lindy Popma, Monique Steenstra en fotograaf 

Lilian van Rooij, zoeken voor het boek twee (pleeg)broers 

en een (pleeg)broer en (pleeg)zus tussen de 15 en 21 jaar. 

De vraag die hierbij centraal staat is: Hoe is het om samen 

op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis? Open meer 

informatie 

 

 

Samen bouwen aan pleegzorg  
Platform pleegzorg.nl lanceert leeraanbod 

In het voorjaar van 2021 vervangt een nieuw platform de 

huidige website pleegzorg.nl. Het nieuwe platform is er om 

pleegouders te versterken in hun rol. En om professionals 

te ondersteunen met kennis, verwijzingen en 

ontmoetingen. Het nieuwe platform krijgt 3 

functionaliteiten: 

• Bibliotheek met betrouwbare en actuele 

informatie over pleegzorg 

• De Gids: een groeiend leeraanbod met trainingen, 

cursussen, e-learnings en meer 

• Besloten en veilige community voor 

ontmoetingen, gesprekken en om verhalen te 

delen. Speciaal voor pleegouders. 

De Gids is al beschikbaar! 

In de Gids staan trainingen, cursussen, workshops, 

lezingen en e-learnings. Voor pleegouders, van trainers en 

sprekers met ervaring in pleegzorg. In de Gids vindt u nu 

al 65 activiteiten van meer dan 20 trainers en sprekers. En 

het aanbod blijft groeien. Benieuwd naar het aanbod tot 

nu toe? Ontdek het hier zelf 

 

Een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor 

Pleeggezinnen (NVP), Jeugdzorg Nederland, Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met 

De Rading. 

 

 

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 

 

 

 

Bent u de versterking die 

de Pleegouderraad 

zoekt? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

Online Informatieavond 

Een beetje aandacht voor 

elkaar 

Lees meer 

 

   

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/fcec1f99-ee03-4b4f-916e-b413201672e5/oproep_boek_broers_zussen_in_pleegzorg_Femmie_Juffer.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/fcec1f99-ee03-4b4f-916e-b413201672e5/oproep_boek_broers_zussen_in_pleegzorg_Femmie_Juffer.pdf
https://www.samenbouwenaanpleegzorg.nl/gids/
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf0545aa-8378-4752-983e-9e3f6389b09c/Informatie_bijeenkomst_Kamers_met_Aandacht_3_november_2020.pdf
https://www.samenbouwenaanpleegzorg.nl/gids/
https://kamersmetaandacht.nl/


 

Vragen over financiën en 
pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

 

Open PleegzorgWijzer 

 

 

    

 

https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

