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PleegzorgWijzer krijgt nieuw jasje 

Binnenkort verdwijnt de PleegzorgWijzer in zijn huidige vorm 

en wordt de inhoud ervan geïntegreerd op rading.nl. 

Waarom? Omdat het binnen de techniek van de website 

intussen mogelijk is hier een gebruiksvriendelijke, 

overzichtelijke centrale vindplaats voor in te richten. 

 

Uiterlijk 7 maart aanstaande is het zover en kunt u in de 

vernieuwde PleegzorgWijzer zoeken via steekwoorden, óf 

binnen categorieën als samenwerken met biologische 

ouders, omgaan met uw pleegkind, praktische zaken. 

 

Zo ziet de nieuwe 'ingang' er straks uit: 

 

 

 

 

Prachtig pleeggezin gevonden voor 
Milou (11) 

Na een specifieke oproep van onze Kindgericht Wervers in 

september bleek tussen de maar liefst 12 enthousiaste 

reacties het ideale deeltijdpleeggezin voor Milou te zitten: 

juf met haar vriendin! 

Lees meer over deze geslaagde Kindgericht Werven-actie 

 

 

 

Voor wie wij zoeken 

 

Zus en broer, Naïsa (14) en 
Dylan (10), zoeken een 
deeltijdpleeggezin in Wijk bij 
Duurstede voor om het 
weekend en in delen van 
vakanties. En als ’t klikt voor 
vaker misschien.  
Lees meer 
 
Broers Lars (6) en Mathijs 
(12) zoeken allebei een fijn 
deeltijdpleeggezin in regio 
Amersfoort - Barneveld voor 
één logeerweekend per maand. 
Lees meer 
 
Romy (16) - die ter 
overbrugging in het 
Meidenhuis van De Rading 
woont - zoekt een Kamer 
met Aandacht. Een eigen 
woonruimte/kamer met toilet en 
douche (kan ook in een huis 
zijn). 
Lees meer 
 

  

 

 

Agenda  

28 februari 2021 
Theater 'meet up' voor eigen 
kinderen 
Online - Door Broedgebied-
kunstenaars 
 
2 maart 2021 
Informatiebijeenkomst 'Een 
beetje aandacht voor elkaar' 
Online - Door Kamers met 
Aandacht 
 
6 maart 2021 

https://www.rading.nl/kindgericht-werven/prachtig-pleeggezin-gevonden-voor-milou/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/deeltijd-pleeggezin-gezocht-voor-tieners-broer-en-zus-in-wijk-bij-duurstede/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/deeltijdpleeggezinnen-gezocht-voor-broers-lars-6-en-mathijs-12/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/images/0f4a5288-665a-436d-ba22-fc4792ccf98d.jpg
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/
https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/


 

POR-advies (concept)plan 
'Versterking pleegzorg 2021' 
Pleegouderraad (POR) positief en kijkt uit naar 

definitieve plan 

De POR is in de basis positief over het begin februari aan 

hen gepresenteerde conceptplan, en over de resultaten die 

in 2020 zijn behaald rondom het versterken van 

pleegzorg/pleegouders. De POR heeft De Rading na de 

presentatie een aantal aanbevelingen gedaan, blijft graag 

aangehaakt bij de fase van concept naar definitief plan, en 

kijkt uit naar de eindversie. 

Wordt vervolgd in de maartnieuwsbrief... 

 

 

Online varianten reguliere 
scholingsaanbod 

Buiten de maandelijkse online themabijeenkomsten* wordt 

achter de schermen hard gewerkt om ook het reguliere 

scholingsaanbod om te zetten naar online varianten. Zodat 

een cursus of training voortaan altijd door kan gaan. 

*25 maart is de volgende.  

 

 

Terugblik online themabijeenkomst 
'Doktertje spelen' 
Tijdens de themabijeenkomst van 23 februari jl. spraken 

pleegouders met Dokter Pee - een combinatie van dokter 

Corrie, drs. P en onze eigen Patricia van Ee - over de 

seksuele ontwikkeling in de levensloop van kinderen tot 18 

jaar. En over de doelen in/voor hun seksuele opvoeding. 

 

Het was een leuk, leerzaam, informatief en interactief 

uurtje! 

 

Het hartje van Dokter Pee staat voor LOVE: 

• Let op je kind offline en online 

• Open communicatie (geen gesloten vragen stellen) 

• Voorbeeld (geef zelf het goede voorbeeld) 

• Er zijn voor je kind! 

Volgende online themabijeenkomst? 25 maart! 

Die avond is het onderwerp Meerzijdige partijdigheid. 

Aanmelden kan per mail via Marjolein. 

 

Nieuw platform pleegzorg.nl 25 
maart live 

Pleegouders gezocht die 2 weken willen 

 

Tekenworkshop 'meet up' voor 
eigen kinderen 
Online - Door Broedgebied-
kunstenaars 
 
8 maart 2021 
(Zoom)workshop Positief 
opvoeden 
Online - Door Ouderslokaal De 
Bilt 
 

9 maart 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
14 maart 2021 
Podcast 'meet up' voor eigen 
kinderen 
Online - Door Broedgebied-
kunstenaars 
 
25 maart 2021 
Themabijeenkomst 'Meerzijdig 
partijdig' 
Online 
 
25 maart 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
13 april 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 
 
29 april 2021 
Informatieavond Pleegzorg 
Online 

  

 

 

Dokter Pee over 'Doktertje 

spelen' 

Geslaagde februari online 

themabijeenkomst 

 

 

 

https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf86bb71-7cfd-4151-a307-2f22948c2570/Cursussen_trainingen_themabijeenkomsten_voor_pleegouders_OverzichtsA4tje.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bf86bb71-7cfd-4151-a307-2f22948c2570/Cursussen_trainingen_themabijeenkomsten_voor_pleegouders_OverzichtsA4tje.pdf
https://www.rading.nl/item/themabijeenkomst-meerzijdig-partijdig-online/
https://www.rading.nl/item/themabijeenkomst-meerzijdig-partijdig-online/
mailto:m.van.lemmen@rading.nl?subject=Aanmelden%20online%20themabijeenkomst%2025%20maart
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bff51d8e-610a-4e5d-95fa-eacba227fa54/2021_03_08_Netwerk_ZWS_Positief_Opvoeden.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bff51d8e-610a-4e5d-95fa-eacba227fa54/2021_03_08_Netwerk_ZWS_Positief_Opvoeden.pdf
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-5/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://www.rading.nl/item/themabijeenkomst-meerzijdig-partijdig-online/
https://www.rading.nl/item/themabijeenkomst-meerzijdig-partijdig-online/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-6/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-7/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-8/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/


 

proefdraaien! 

Een van de onderdelen op het nieuwe pleegzorg.nl is een 

besloten community. Voordat dit platform live gaat, is de 

organisator/beheerder op zoek naar pleegouders die: 

• Twee weken vóór de lancering verhalen en 

ervaringen gaan delen in de besloten community. 

Zodat dit een fijne plek is/wordt waarin veel 

gebeurt bij livegang. 

• Als moderator willen optreden in de community. 

U leest er meer over in deze nieuwsbrief Samen bouwen aan 

pleegzorg.nl. 

 

 

Nieuw: Informele ontmoetingen 
voor pleegtieners regio Zeist 

Op initiatief van pleegouder Ronald Nagtegaal 

Voor pleegkinderen in de leeftijd van 10-18 jaar in de regio 

Zeist willen we gezellige informele ontmoetingen gaan 

organiseren. De bedoeling ervan is elkaar te leren kennen 

en samen te ontdekken dat je als pleegkind niet alleen 

bent.  

 

Is dit naar uw idee écht iets voor uw pleegzoon- of 

dochter? 

Laat het Ronald per mail weten 

via pleegkindzeist@gmail.com. 

  

 

Creatief pleegzorginitiatief 'Engage 
the village' 
Voor eigen kinderen van pleegouders en 

gezinshuisouders | Door kunstenaars van 

Broedgebied i.s.m. Vitree  

'Engage the village' is een initiatief van 

(Rading)pleegmoeder Charissa Bakema waarin zij 

via creatieve ontmoetingen/'meet ups' waardevolle verhalen 

over veerkracht en hoop van eigen kinderen centraal zet. 

Die verhalen worden door haar en andere kunstenaars 

samen met de kinderen verwerkt in liedjes, podcasts, poëzie 

en beeldende kunst. 

 

De creatieve 'meet ups' zijn online en toegankelijk voor alle 

eigen kinderen (10-18 jaar) uit het hele land!  

Er staan nog drie creatieve ontmoetingen op de planning: 

• 28 februari 14.00 - 16.00 | Theater  

• 6 Maart 14.00 - 16.00 | Art is it (tekenworkshop)  

• 14 maart 14.00 - 16.00 | Podcast creatief 

(schrijven/spoken word/poëzie)  

 

Engage the village 

Creatieve 'meet ups' voor eigen 

kinderen van pleegouders 

 

 

 

 

 

GEOPEND OP AFSPRAAK 

 

Op zoek naar (gratis) leuke 

kinderkleding, buitenspeelgoed, 

fietsen, skeelers of andere 

kinderartikelen? U kunt gelukkig 

weer terecht bij Je Mag Er Zijn 

in Woudenberg. 

 

Vanwege de huidige corona 

maatregelen vragen we u 

om van tevoren een tijdslot 

te reserveren. Dit kan via 

de website. Daar vindt u ook de 

actuele openingstijden. 

 

Komt u alleen even snel spullen 

afgeven? Dan hoeft u niet te 

reserveren. 

In geval van crisisopvang kunt u 

uiteraard bellen voor een 

afspraak buiten de 

openingstijden. 

 

Fijn dat we er weer voor u 

kunnen zijn, juist ook in deze 

tijden! 

 

https://mailchi.mp/9adfefaa7759/oktober-2020-nieuwsbrief-samen-bouwen-aan-pleegzorgnl-5912796?e=cc5b40bc67
https://mailchi.mp/9adfefaa7759/oktober-2020-nieuwsbrief-samen-bouwen-aan-pleegzorgnl-5912796?e=cc5b40bc67
mailto:pleegkindzeist@gmail.com
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/openingstijden/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

Meedoen/aanmelden? Meer weten? 

Mail Charissa op engagethevillage@broedgebied.nl of klik 

hier voor meer informatie. 

 

 

Duinrell Pleegzorgfamiliedagen 
opnieuw verplaatst 

Van maart naar 6 en 7 november 2021 

Maart bleek te optimistisch en daarom zijn de Duinrell 

Pleegzorgfamiliedagen opnieuw verplaatst. Voor iedereen 

met een kaartje voor maart: deze zijn/blijven gewoon 

geldig! Lees meer 

 

 

Wat vind jij van pleegzorg? 

JongWijs-enquête voor pleegkinderen 

JongWijs wil graag weten wat jongeren tussen 14 en 25 jaar 

vinden van pleegzorg. Wat gaat goed en wat kan beter aan 

wonen in een pleeggezin of gezinshuis? Lees meer  

 

De enquête invullen kan tot 12 maart. 

 

Kijk-lees-luister-doe-tips  

• Film 'Instant family' 

In deze Hollywoodfilm besluit een stel drie 

pleegkinderen in huis te nemen met alle gevolgen 

van dien. Een lach, een traan én een happy end. 

Bekijk de trailer 

• Digitaal voorleesboekje 'Als je opeens ergens 

anders woont' mét handleiding 

Een pleegzorgplaatsing zorgt voor veel 

verschillende (rouw)gevoelens en emoties bij 

pleegkinderen. Het is voor hen niet altijd 

gemakkelijk hierover te praten. Erover voorgelezen 

worden, kan dan fijn zijn. 

Dit boekje is momenteel alleen digitaal, als pdf, 

beschikbaar. Zodra het gedrukt is, kan het ook 

worden geleend in de Radingbibliotheek. 

Open pdf-handleiding 

Open pdf-omslag 

Open pdf-verhaal 

• Luister-/kijktips verhalen creatief 

pleegzorginitiatief 'Engage the village' 

Spotify 

Soundcloud 

YouTube 

• Boek 'Nergens thuis' 

Het gaat niet lekker bij Ronnie thuis. Dat weet hij 

zelf ook wel. Maar mogen ze hem daarom zonder 

 

Klik hier voor het 

assortiment van Je Mag Er Zijn. 

 

 

 

 

De POR heeft nog 

plek aan de 

overlegtafel! 

 

 

 

Kom ter oriëntatie 

gerust eens langs!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

 

Bent u de versterking 

die de Pleegouderraad 

zoekt? 

 

 

Kamer met Aandacht 

gezocht voor Romy (16) 

 

 

 

   

mailto:engagethevillage@broedgebied.nl
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://www.vitree.nl/meet-ups-voor-eigen-kinderen-van-pleegouders-en-gezinshuisouders/
https://pleegzorg.nl/duinrell/
https://jongwijs.org/wat-vind-jij-van-pleegzorg/
https://nl.surveymonkey.com/r/93HMMLG
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2wk7tstCJLRYLffV5zMQwh0BIdHsja_UWr0hF1WzP4w5ZUx80D05pYNjU&v=IUfZq3DUd3Y&feature=youtu.be
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/77656a10-91ea-4cf5-9734-31a168605cd4/201057_Kinderverhalen_handleiding_A5_v2.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/13436991-b716-402b-9a25-29b57a6da1ac/201057_Kinderverhalen_omslag.01.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/be2f41ba-3798-4bcf-8810-744a2168d2e4/201057_Kinderverhalen_binnenwerk_v4.pdf
https://open.spotify.com/show/5Eyvl3UfE9yMHAAdS5pqRU?si=liKXCMqiS0Wc7xVG4xsUCw&nd=1
https://soundcloud.com/triadevitree-308010906/sets/engage-the-village
https://www.youtube.com/channel/UC-c4INEa1E0i4x9bLyVt6XA
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
mailto:por@rading.nl
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/images/0f4a5288-665a-436d-ba22-fc4792ccf98d.jpg
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://kamersmetaandacht.nl/


 

vragen uit de klas halen? En zomaar naar een 

wildvreemd gezin brengen waar hij voor weet-hij-

hoelang moet blijven? Lees verder op nvp 

 

 

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.denvp.nl/pleegzorgtips-overzicht/blog-detail/2021/02/24/Pleegzorgleestip-Nergens-thuis?uri=93174ac0-bd11-40b3-a837-7d80ca3aee06&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pleegzorgleestip-nergens-thuis
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

