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NIEUW: veilig e-mailen met 
SmartLockr 

De Rading verwerkt veel privacygevoelige informatie. 

Zoals pleegzorgbegeleidingsplannen en cliëntgegevens. 

Uitwisseling hiervan gebeurt hoofdzakelijk per e-mail. Om te 

zorgen dat die gegevens digitaal 100% veilig van a naar b 

gaan, gebruiken wij voortaan SmartLockr: een extra e-

mailfunctie die berichten en bijlagen versleuteld verzendt. 

 

In deze video ziet u hoe het werkt om een beveiligde e-mail 

en/of bijlage te openen: 

 

 

 

Online pleegoudertraining 'Positief 
Opvoeden Triple P' vernieuwd 

De (gratis) online Triple P-training is op verschillende punten 

verbeterd! Zo zijn er nieuwe video’s in opgenomen, is het 

programma met 'schaalvragen' interactiever geworden 

(bijvoorbeeld: geef op een schaal van 0 tot 10 aan hoe xx 

verbeterd is) en worden keuzevideo’s getoond afhankelijk 

van de antwoorden van (pleeg)ouders.  

 

Inclusief nieuwe Triple P-module voor omgaan met 

'coronastress' 

De training is daarnaast uitgebreid met een extra module 

die praktische tips geeft voor hoe u, uw (pleeg)kind en gezin 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Vooruitlopend op het besluit 
of een tweeling van 7 jaar en 
hun (half)zusje van 4 
maanden bij pleegouders 
gaan opgroeien, onderzoeken 
wij alvast of er een pleeggezin is 
dat voor hen alle drie wil 
zorgen. Lees meer 

 

 

Agenda  

11 juni 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
23 juni 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
14 september 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
17 september 2020 
Start training 'Tiener In 
Pleeggezin' 
Utrecht 
 
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 
 
28 oktober 2020 
Start 'Week van de Pleegzorg' 

https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-6/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-6/
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/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-7/
https://www.rading.nl/item/start-training-verbindend-gezag/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/week-van-de-pleegzorg/
https://youtu.be/l3WNGgalhfU


 

rustig en positief kunnen blijven als er door corona 

uitdagingen en onzekerheden spelen. 

Deelnemen aan Positief Opvoeden Triple P? 

Meld u aan via het inschrijfformulier. 

 

Start cursussen op locatie 

Cursussen op locatie zoals 'Tiener in Pleeggezin' en 'Zorgen 

voor een getraumatiseerd kind' beginnen vooralsnog in 

september weer en Seksualiteit en Intimiteit in november! 

 

Op deze OVERZICHTSPAGINA vindt u alle gratis cursussen 

en trainingen die u via De Rading kunt volgen. 

 

 

Samen bouwen aan pleegzorg 

Nieuw online platform voor (aspirant-)pleegouders  

In het programma ‘Versterken van de kracht van 

pleegouders’ wordt samen met pleegouders en 

professionals gebouwd aan een online platform voor 

(aspirant-)pleegouders. Met daarin onder meer een 

bibliotheek, leeromgeving en community. 

 

Tijdelijke website ter overbrugging naar lancering in 

voorjaar 2021 

Omdat het nog even duurt voordat het nieuwe platform live 

is, is ter overbrugging deze website gemaakt: 

www.samenbouwenaanpleegzorg.nl 

 

 

Jeugd praat mee over samenleven in 
coronatijd 

Premier Rutte gaf het in zijn persconferentie al aan: het is 

belangrijk dat ook kinderen en jongeren meepraten over 

hoe je kunt samenleven in coronatijd. Zo heeft 

het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) daar 

een vragenlijst voor gemaakt. 

 

Wil uw (pleeg)kind graag meepraten? 

Stuur deze vragenlijst dan aan hem/haar door. 

 

 

Crisisfonds hielp al ruim 33.000 
kwetsbare kinderen 

In coronatijd zijn prachtige initiatieven ontstaan om 

kinderen te steunen die dat hard nodig hebben. Zo heeft het 

Crisisfonds - waarover we eerder berichtten - ruim 33.000 

kinderen geholpen en is er een vragenlijst gemaakt die 

hulpverleners helpt te vragen naar thuis. Lees meer 

 

 

 
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 

 

 

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? 

  

 

  

 

VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

Je mag er zijn Midden-
Nederland is er ook voor de 
allerkleinsten.  
  

https://www.rading.nl/item/e-learning-positief-opvoeden-tpol-12/
https://www.rading.nl/item/start-training-tiener-in-pleeggezin-tip-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://www.rading.nl/item/start-training-zorgen-voor-een-getraumatiseerd-kind/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
https://www.samenbouwenaanpleegzorg.nl/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Jeugd-praat-mee-over-samenleven-in-coronatijd?utm_medium=email
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RRT6djt7nEmpkCxYDt3BONaVUOND1SJEodjM4t3G9RhUNUZGNDVHU0taRjYxRU9CQzRLTlc1UkNaUi4u
https://mailchi.mp/rading/nieuwsbrief-pleegzorg-maart-2020-webversie
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/crisisfonds-helpt-kwetsbare-kinderen?utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=43d42d5db4-200511-email-nb-3-sterren&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-43d42d5db4-44598289
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/
mailto:por@rading.nl
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


 

Kabinet komt met regeling 
deelgezag 

Personen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse 

verzorging en opvoeding van een kind (grootouders, 

stiefouders, andere familieleden) krijgen straks de 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met de 

ouders beslissingen te nemen. Dit is de kern van een 

wetsvoorstel van minister Dekker. Lees verder 

 

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• Boek 'Plan C' over Diede en haar pleegbroer 

De elfjarige Diede had een gezellige jongen als 

pleegbroer verwacht. Een beetje zoals de 

tweelingbroer van haar beste vriendin Fem. Maar 

de werkelijkheid is heel anders. Cees is stil en lijkt 

helemaal niet blij dat hij bij Diede en haar ouders 

mag wonen. Lees meer 

 

 

 

 

Vragen over financiën en pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

Open PleegzorgWijzer 

 

   

 

De rekken hangen weer vol met 
(tweedehands) babykleding: 
lieve jurkjes, grappige shirts 
en vrolijke broekjes. Daarnaast 
kunt 
u babyspeelgoed en boekjes grati
s meenemen, net als een fijn 
speelkleed, houten loopkarretje, 
flessenwarmer of babyzwemband. 
 
Heeft u grote babyspullen nodig? 
Een ledikant, kinderwagen, 
kinderstoel, 
autostoeltje of badje bijvoorbeeld
? Ook hiervoor kunt u bij Je mag 
er zijn terecht. Die spullen zijn 
voor onbepaalde tijd te leen.  
  

GRAAG TOT ZIENS! 
 

De openingstijden evenals het 

assortiment en bezoekadres vindt 

u op de website. 

 

www.woudenberg.jemagerzijn.nl 

  

   

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/kabinet-komt-met-regeling-voor-deelgezag-en-draagmoederschap
http://www.leesfeest.nl/boek/plan-c
https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
http://www.leesfeest.nl/boek/plan-c
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/

