
 

 
 

Uitnodiging 
Netwerk op de hoogte 

bijeenkomst 
voor (netwerk)pleegouders 

 

a/1.0/2106 

U bereikt ons via onderstaande contactgegevens!  
 

 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53                 

Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53            
 

 

E-mail: pleegzorg@rading.nl | website: www.rading.nl 

 
 

Facebook.com/DeRading                           Twitter.com/DeRadingJeugd  

 



U bent sinds enige tijd pleegouder voor een kind via Kindgericht 

Werven of via uw netwerk. Buiten dat uw wereld met hem/haar 

delen bijzonder waardevol is, kan het ook ingewikkeld zijn.  

Zeker als er beperkt tijd was om u op de komst van uw pleegkind 

voor te bereiden en u min of meer in het diepe bent gesprongen.  

 

Hiervoor krijgt u - samen met andere (netwerk)pleegouders - alsnog de 

gelegenheid tijdens onder meer deze informatiebijeenkomst Netwerk op 

de hoogte. 

Zodat u weet wat u van De Rading als pleegzorgorganisatie mag verwach-

ten én wij van u als pleegouder. 

 

Gespreksonderwerpen 
Tijdens een Netwerk op de hoogte-ochtend, -middag of -avond komen 

onder meer de volgende vragen en thema’s aan bod: 

• Wat is mijn positie als pleegouder? 

• Hoe werkt de juridische kant van pleegouderschap? 

• Waar komt bepaald gedrag van mijn pleegkind vandaan? 

• Samenwerken met de ouders van mijn pleegkind. 

• En hoe doe ik dat als mijn pleegkind familie is? 

• Hoe kan ik goed de opvoedingsverantwoordelijkheid delen? 

• De meerwaarde van trainingen en cursussen. 

 

Boeiende gesprekken met andere pleegouders 
En buiten u de noodzakelijke praktische informatie verschaffen over pleeg-

zorg en de organisatie ervan, is het ontmoeten van en ervaringen uitwisse-

len met andere pleegouders erg nuttig en waardevol! 

 

Pleegzorgbegeleiding en meer 
Zo lang u uw wereld deelt met een pleegkind wordt u(w gezin) bij zijn/haar 

opvoeding ondersteund door een pleegzorgbegeleider van De Rading. In 

de vorm van persoonlijke gesprekken én - afhankelijk van wat er nodig is - 

via bijvoorbeeld Video Interactie Begeleiding (VIB), groepsgewijze of indivi-

duele (thema)bijeenkomsten.  

 

Pleegoudercursussen en -trainingen 
Naast de genoemde ondersteuning van uw pleegzorgbegeleider, hebt u ook 

toegang tot een uitgebreid aanbod aan cursussen en trainingen. Hiermee 

doet u direct toepasbare kennis op en krijgt u extra handvatten voor de op-

voeding van uw pleegkind.  

 

Tot dan! 

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op de in de e-mail vermelde datum voor 

úw bijeenkomst Netwerk op de hoogte. Tot dan! 

 

 

 

“Het was écht heel fijn om andere pleegouders te zien en 

ervaringen te delen!” 

___________________________ 

 

 

 

 
De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.  

Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor  

een correcte beroepsuitoefening.  

   


