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De Pleegzorg Zomersessies 

Online informatiebijeenkomsten voor thuis 

Een voordeel van coronatijd is dat online deelnemen aan 

informatiebijeenkomsten versneld werd ingevoerd. Dit 

bevalt de deelnemers en voorlichters intussen 

zó goed dat De Rading er ook in de zomerperiode 

gewoon mee doorgaat! Om precies te zijn op 28 

juli en 25 augustus. 

 

Kent u in uw omgeving mensen voor wie de stap 

naar een fysieke informatieavond te groot was? 

Wijs ze dan op de online bijeenkomsten waar ze vanuit 

huis aan kunnen deelnemen. 

 

 

Over de naderende 
vakantieperiode 

 

Bent u te bemiddelen voor een pleegzorgplaatsing 

en hebt u vakantieplannen? Laat het weten! 

Geef de periode en uw bestemming per mail door aan 

collega's Antoinette Sanijs, Jessica van 

Dommelen of Carolien Iedema of bel hen op 030-

2724353 (om te voorkomen dat ze u onverhoopt tijdens 

uw vakantie storen). 

 

Hebt u ruimte voor een vakantieplaatsing? 

Vertel het uw pleegzorgbegeleider en overleg of een 

vakantieplaatsing voor uw gezin een goede optie is. 

 

Aankomende pleegoudercursussen 

Het lijkt misschien nog ver maar voordat u het weet is 

het september en vanaf dan beginnen er 

weer waardevolle cursussen voor pleegouders op locatie. 

Zoals: 

• Zorgen voor een getraumatiseerd kind  

(start 28-9) 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Vrolijke Sorina (9) zoekt een 
pleeggezin in Bunschoten-
Spakenburg zodat zij op haar 
eigen school kan blijven én haar 
hartsvriendinnen kan blijven zien.  
Lees meer 
 
Voor een tweeling (7) zoeken 
we een pleeggezin dat voor hen 
samen wil zorgen en waar de 
jongens mogen opgroeien als 
teruggaan naar hun moeder en 
stiefvader niet mogelijk blijkt. 
Lees meer 

 

 

Agenda  

29 juni 2020 
(Live) Informatieavond Pleegzorg en 
Steungezinnen 
Soest  

 
Nodig uw vriendenkring uit! 
 
28 juli 2020 
Pleegzorg Zomersessie 
Online 
 
25 augustus 2020 
Pleegzorg Zomersessie 
Online 
 
14 september 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
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• Seksualiteit en intimiteit 

(start 3-11) 

Verzekerd zijn van deelname? 

Schrijf u dan nu alvast in! 

 

 

Resultaten enquête pleegzorg - 
update 

Regelmatig heeft de Pleegouderraad contact met de 

manager Zorg over de voortgang van de verbeterpunten 

die uit de pleegouderenquête naar voren kwamen. De 

resultaten die sindsdien geboekt zijn, gaan over 

de volgende onderwerpen: 

• Voorbereiding op pleegzorg 

• Scholing en cursussen pleegouders 

• Contact pleegouders en pleegzorgbegeleiders 

• Professionaliteit pleegzorgbegeleiders 

• Checklist gespreksonderwerpen nieuwe 

pleegouders 

Een toelichting op deze punten vindt u bijgevoegd. 

 

 

Een eigen kamer voor hun 
pleegzoon 

Elsbeth en Arjan verbouwen hun zolder met 

subsidie van Stichting Kinderpostzegels 

Hoe zij het in hun rijtjeshuis met 7 bewoners voor elkaar 

kregen om hun pleegkinderen een eigen kamer te 

geven? U leest het hier! 

 

 

Wetswijziging rechten 
Pleegouderraden 

Pleegouderraden krijgen dezelfde rechten en 

plichten als cliëntenraden 

Op 1 juli treedt de nieuwe Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmc) in werking. Deze 

wet vervangt de Jeugdwetpassage over 

pleegouderraden. De wetswijziging gaat bijvoorbeeld 

over het recht op ondersteuning van de 

pleegzorgorganisatie en de verschillende manieren 

waarop je als pleegouderraad advies kunt uitbrengen.  

 

17 september 2020 
Start training 'Tiener In 
Pleeggezin' (vol) 
Utrecht 
 

21 september en 26 oktober 
Workshop persoonlijkheidstypen 
Houten 
 
22 september 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
23 september 2020 
Start training 'Verbindend gezag' 
Houten 
 
28 september 2020 
Start training 'Zorgen voor een 
getraumatiseerd kind' 
Amersfoort 
 
11 oktober 2020 
Start 'Week van de Opvoeding' 
 
28 oktober 2020 
Start 'Week van de Pleegzorg' 
 
3 november 2020 
Start training 'Seksualiteit en 
Intimiteit' 
Utrecht 
 
16 november 2020 
Start 'Week tegen 
kindermishandeling' 
Ieder kind dat slachtoffer is van 
geweld, is er één te veel 

 

 

Elsbeth en Arjan bouwen een 

eigen kamer voor hun 

pleegzoon 

  

 

Mede mogelijk gemaakt 

door Stichting Kinderpostzegels 
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Op basis van die gewijzigde wet maakt De Rading samen 

met de POR afspraken voor een nieuwe 

medezeggenschapsregeling.  

 

Wist u dat de POR plek heeft voor nieuwe leden?  

Dé kans om mee te denken, praten over, en invloed uit 

te oefenen op pleegzorg(regelingen). Zoals op 

bovengenoemd onderwerp over medezeggenschap. 

 

Bent u de versterking die de 

Pleegouderraad zoekt? 

Laat het weten via por@rading.nl en spreek af wanneer 

u ter oriëntatie (vrijblijvend) aansluit bij een overleg! 

 

 

Laat je horen over pleegzorg 

Nieuw online platform voor (aspirant-

)pleegouders 

In de mei-editie van deze nieuwsbrief kon u lezen dat in 

het voorjaar van 2021 een nieuw platform het huidige 

pleegzorg.nl vervangt. 

In dit filmpje Platform pleegzorg.nl in 't kort hoort/ziet u 

hierover meer. 

 

Uw mening is belangrijk 

Voor de ontwikkeling van het nieuwe pleegzorg.nl is het 

belangrijk te weten wat pleegouders ervan vinden. 

Meld u zich ook HIER aan om uw mening te geven?! 

 

 

Bent u pleegouder in Veenendaal? 

Uw gemeente wil graag weten of u interesse hebt 

in een lokaal platform voor pleegouders 

 

Beste pleegouder, 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw inzet en de manier 

waarop u onze kinderen een warm thuis biedt! Een 

verschil (blijven) maken in het leven van pleegkinderen is 

belangrijk, echter is dit niet altijd even makkelijk. 

 

Het kan daarbij helpen als er een lokaal platform is waar 

u terecht kunt om van elkaar te leren, elkaar te 

informeren én elkaar te ontmoeten. 

 

De gemeente Veenendaal inventariseert momenteel of 

hier behoefte aan is. U kunt dit als inwoner nu in 

deze enquête aangeven. 

 

Hebt u er vragen over? Denkt u graag mee? Neem 

dan per mail contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Manon Scheltema 

Beleidsmedewerker Sociaal Domein 

 

 

 

De POR heeft plek voor 

nieuwe leden 

 

 

 

Kom ter oriëntatie gerust 

kijken bij een overleg!  

Stuur een e-mail om af te 

spreken wanneer. 

 

Bent u de versterking die 

de Pleegouderraad zoekt? 

  

 

  

 

WATERPRET 

De zomer is begonnen en daar 
hoort natuurlijk waterpret bij!  
 
In de tuin, op het strand, in een 
bootje, bij een meertje, in het 
zwembad, noem maar op.  
 
Voor waterpret is bij Je mag er 
zijn Midden Nederland van alles 
te vinden: zwemkleding, 
zwembanden, flippers, duikbrillen, 
snorkels, waterpistooltjes, 
zwemvesten, waterschoenen en 
slippers. 
 
En voor alle kleintjes hebben we 
splinternieuwe badcapes. 
 
Kom ook shoppen en neem gelijk 
zo’n handige badcape mee. 
 
GRAAG TOT ZIENS! 

mailto:pleegzorg@rading.nl
https://mailchi.mp/rading/nieuwsbrief-pleegzorg-mei-2020
https://vimeo.com/406203691
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Uitnodiging 2-daagse workshop 
persoonlijkheidstypen 

Voor pleegouders, gezinshuisouders, 

pleegzorgbegeleiders, belangstellenden 

Bent u geïnteresseerd in persoonlijkheidstypen die 

iedereen in zich heeft en hoe je daar passende taal bij 

vindt? Dan is deze (PCM-)workshop echt voor u! 

 

Zeker zijn van deelname? 

Geef u dan hier op voor twee inspirerende, leerzame, 
humoristische avonden over herkenbaar gedrag. 

 

Organisatie: Pleegoudernetwerk Houten. 

 

Data, tijd en locatie 

21 september en 26 oktober van 20:00 tot 21:30 uur in 

Houten, Elzenkade 6. 

 

 

Pleegkinderen en 
studiefinanciering 

Gaat uw pleegkind na de zomer naar het mbo, hbo 

of de universiteit? 

Een aanvraag voor studiefinanciering, 

studentenreisproduct of tegemoetkoming scholieren moet 

in principe drie maanden voor aanvang van de studie 

worden gedaan via DUO. De NVP legt uit hoe dit werkt 

 

 

Kinderen hebben veel geleerd, 
maar dan anders, tijdens 
thuisblijven door corona 

De scholen in Nederland waren door het coronavirus een 

tijd dicht. (Pleeg)ouders kregen de rol van 

thuisonderwijzer toegeschoven en scholen deden hun 

best om thuisonderwijs zo goed mogelijk te organiseren. 

Kinderen hebben de leerstof misschien niet op de vooraf 

geplande manier doorlopen. Maar, daar staat tegenover 

dat veel van hen zich juist op andere vlakken hebben 

ontwikkeld. Lees verder op NJI 

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• Hugo vertelt op NUjunior over 'netwerk-

pleegkind' zijn 

De 13-jarige Hugo vertelt naar aanleiding 

van 'nationale opa- en omadag' hoe het is om 

bij je grootouders te wonen Lees meer 

• Filmproject 'Dochters' met als invalshoek 

het eigen kind 

 

 
Check de openingstijden 
op: www.woudenberg.jemagerzijn.nl 

  

 

  

 

Hebt u net als Ada ook 

een kamer vrij voor een jongere? 

 

Zo zoekt Dounja (17) 

op dit moment een Kamer met 

Aandacht in De Bilt, Houten of 

Utrecht. 

kamersmetaandacht.nl 

 

 

Nieuw in de Rading-bieb! 

  

 

 

Cursussen voor 
pleegouders 

Het speciaal voor 

pleegouders* ontwikkelde 

scholingsaanbod - inclusief 

online varianten! - geeft 

u nieuwe inzichten en extra 
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Filmstudent Marjolein Verhoeven gaat deze 

korte film maken. Zij heeft een 

crowfundingpagina waar ook een trailer staat en 

hoe je haar steunt om 'Dochters' mogelijk te 

maken.  

• Nieuw boek in de Rading-bieb: Ik wil jullie 

iets vertellen 

Het boek helpt om met kinderen te praten over 

psychische problemen van ouders. Het is 

bedoeld voor jongere kinderen, 

basisschoolkinderen, ouders, en hulpverleners. 

Het gaat niet alleen in op wat angst, depressie, 

stress en trauma is, maar 't geeft ook advies. 

Dit boek (max. 4 weken) 

lenen? Mail Nance of Marjolein. 

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

 

Open PleegzorgWijzer 

 

   

 

handvatten voor de 

opvoeding van uw pleegkind! 

 

Open cursus- en 

trainingsaanbod 

 

*Kosteloos voor Rading-

pleegouders 
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