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De Rading stapt 1 februari over naar zorg
verlenen via regioteams
Zodat wij u en uw gezin nóg beter kunnen helpen
Door in regioteams te gaan werken, kunnen wij de zorg rondom uw
pleeggezin zo dichtbij mogelijk organiseren én beter aansluiten bij
(eventueel) lokaal betrokken zorgteams. Iets wat ook gemeentes
willen en een kijkrichting is die wij van harte ondersteunen omdat we
ervan overtuigd zijn dat dit de toekomst is.
De voorbereiding op onze organisatieverandering begon ruim een
jaar geleden. Uiteraard mét instemming van (onder meer) de
Pleegouderraad (POR).
En nu is het bijna zover dat onze professionals, inclusief uw eigen
pleegzorgbegeleider (die gewoon bij u blijft!) de overstap maken
en u per 1 februari via uw regionale Radingteam ondersteunen.
Praktisch betekent het dat:
• Aanvullende hulp waaraan u behoefte hebt ook
verleend wordt via uw Rading-regioteam (dat hiervoor
alle kennis, ervaring, specialisten in huis heeft).
• Het voortaan snel samen schakelen is met de bij u(w
gezin) betrokken zorgverleners.
• Zoals al benoemd, u dezelfde pleegzorgbegeleider
houdt.
Vragen?
Uw pleegzorgbegeleider beantwoordt ze graag.

Actiever en vaker contact maken met
pleegouders
Goed voornemen van de Pleegouderraad (POR)
De POR wil u(w belangen) graag nóg beter vertegenwoordigen en zal
de komende tijd daarom vaker van zich laten 'horen'.
U leest er in deze brief van de nieuwe voorzitter alles over!
Het is voor de POR van grote waarde om op de hoogte te zijn van
wat er bij u leeft dus deel uw pleegzorgervaringen/-behoeftes.
U bereikt de Pleegouderraad per mail via por@rading.nl.

De POR is een groep betrokken pleegouders die kritisch meedenkt
over hoe pleegzorg kan verbeteren. Dit doen de leden door De
Rading (gevraagd en ongevraagd) te adviseren.

Post van de POR

Klik op de afbeelding of
hier om uw POR-brief te
openen!

Agenda
1 februari 2022 | Online |
Thema(avond)bijeenkomst
'Rouw & verlies'
7 februari 2022 | Utrecht |
Start puberpraatgroep 'Hoe
overleef ik mijn pleegouders?'
Utrecht
8 februari 2022 | Utrecht |
Start training 'Seksualiteit &
intimiteit'
15 februari 2022 | Online
| Informatieavond pleegzorg
10 maart 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg
29 maart 2022 | Online |
Informatieavond pleegzorg

Update programma werken aan 'Versterken
pleegzorg'
Leren van de praktijk en elke dag een stapje beter worden
In 2021 zijn rondom dit thema diverse mooie resultaten behaald. We
lichten er een aantal uit:
• Aantal breakdowns is afgenomen vergeleken met
2020.
• Tienerplaatsingen zijn merkbaar onder de aandacht bij
gedragswetenschappers en pleegzorgteams.
• Bij tienerplaatsingen ontvingen pleegouders - mede
op verzoek van de POR - extra steun via zes themaavonden over tieneronderwerpen (zoals het
puberbrein, loyaliteit, gedrag, seksualiteit).
• Deeltijdpleegzorg kreeg specifieke aandacht tijdens de
Week van de Pleegzorg (zie bijvoorbeeld dit interview
met De Rading-bestuurder én deeltijdpleegouder
Nicolien van den Berg).

(Gratis) online themabijeenkomsten voor
pleegouders

Over Rouw & verlies, Hechting, KOPP/KOV-kinderen
Naast het reguliere cursus- en trainingsaanbod is het ook mogelijk
kosteloos deel te nemen aan een drietal interessante online
themabijeenkomsten van een uur:
• Rouw & verlies | 1 februari van 19:30-20:30 uur
• Hechting | 7 april van 19:30-20:30 uur
• KOPP/KOV-kinderen | 9 juni van 19:30-20:30 uur
Vragen? Aanmelden?
Mail opleidingscoördinator Marjolein: m.van.lemmen@rading.nl

Verhaal 'Een eigen plek voor
kleine beer, de knuffel van ons
pleegkind'

Door pleegvader Sander
Je eigen plek op de wereld vinden is voor veel
kinderen niet gemakkelijk. Groei je op als
pleegkind dan is je systeem van herkomst vaak in
de war geraakt. Ik vertel over kleine beer die een huisje heeft
gekregen, en hoe kinderen in spel laten zien hoe ze zich voelen. Vast
ook weer heel herkenbaar.
Open het verhaal/de Podcast

Kijk-lees-luister-doe-tips
•

Nieuw boek in De Radingbibliotheek: Als je
opeens ergens anders woont...
Een pleegzorgplaatsing zorgt voor veel verschillende
(rouw)gevoelens en emoties bij pleegkinderen. Het is
voor hen niet altijd gemakkelijk om hierover te praten.
Erover lezen kan dan fijn zijn. Reserveer het boek per
mail bij Nance, of download de pdfversie: Omslag | Verhaal | Handleiding

Kom gezellig langs en neem
(gratis tweedehands) kleding
en/of andere spullen mee voor
uw pleegkind(eren)!
Van buggy's tot kinderfietsjes,
van boeken tot spelletjes, van
traphekjes tot ledikantjes.
Je Mag Er Zijn is open op
dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur
en zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur.
Klik hier voor meer informatie
en het assortiment

•

Pleegzorg .nl-webinar: We laten je niet los op
je 18e
Hoe is het voor pleegjongeren als ze 18 jaar worden?
Weten ze of ze mogen blijven? In deze opname is
pleegkind Nikita (19) aan het woord. Bekijk het
webinar

•

Nieuw initiatief: Pleegzorg Weggeefhoek
Pleegvader Edwin is met een aantal mensen op
Facebook een weggeefhoek speciaal voor pleegouders
begonnen en nodigt u van harte uit een kijkje te
nemen.
Bezoek de Weggeefhoek
Bekroond boek: De Zweetvoetenman
Waargebeurde verhalen over rechtszaken en regels
(en een hoop gedoe). Lees meer
Boek: Paraplu voor pleegouders in de juridische
praktijk
Een oplossingsgericht boek in gewone mensentaal
met juridische en praktische tips over pleegzorg. Lees
meer

•
•

Vragen over pleegzorgregelingen, financiën en meer?

Pleegoudercursussen

In de PleegzorgWijzer vindt u verdeeld over categorieën, óf door te zoeken
op steekwoord(en), meer informatie over bijvoorbeeld:

De speciaal voor pleegouders
ontwikkelde scholing - inclusief
online trainingen - geeft u
nieuwe inzichten en extra
handvatten voor de opvoeding
van uw pleegkind!

•
•
•
•
•

Bijzondere kosten
Fietsvergoeding
Onkostenvergoeding
Pleegzorgvergoeding
Reiskostenvergoeding

Open PleegzorgWijzer De Rading

Kosteloos voor Radingpleegouders.

Open Cursusaanbod De Rading

