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Kindgerichte Werving met 'gouden' 
afloop 

Freek vindt pleeggezin op zijn geliefde platteland 

Uit ervaring weten we dat pleegzorgbemiddeling niet altijd 

eenvoudig is. Toch gaan we ervoor om voor ieder 

pleegkind een geschikt pleeggezin te vinden! Zo vonden 

we voor Freek (15) deze zomer via een kindgericht-

werven-actie zijn gedroomde 'plattelandsplek'. 

Lees verder 

 

 

Pleegzorgontwikkeling in (stad) 
Utrecht 

Oprichting KOOS en Spoor030 

De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen de 

specialistische jeugdhulp, inclusief pleegzorg, in Utrecht-

stad te laten uitvoeren door twee hoofdaanbieders. Dit 

betekent dat in de stad Utrecht vanaf 1 januari 2020 twee 

samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van jeugdzorg: KOOS en Spoor030. De 

gemeente heeft aan KOOS het westelijk deel van de stad 

als uitvoeringsgebied toegewezen en aan Spoor030 de 

oostkant. 

De Rading maakt deel uit van KOOS. Zowel de basishulp 

als specialistische hulp worden op deze manier zoveel 

mogelijk per buurt georganiseerd. Doordat in de wijk 

buurtteams en specialistische jeugdzorg nauw 

samenwerken, verwachten we dat gerichter gekeken kan 

worden naar de vraag van het kind of gezin en dat we 

kinderen en gezinnen sneller kunnen helpen. 

Alle pleegouders in Utrecht stad ontvangen 

binnenkort meer informatie over deze 

ontwikkeling.  

 

Actieonderzoek continuïteit pleeg-
zorg 

Terugdringen onverwacht en ongewenst eindigen 

van pleegzorgplaatsingen (breakdown) 

De Rading is een van de 10 (van de 28) 

pleegzorgorganisaties in Nederland die een eigen 

 

 

Voor wie wij zoeken  

 

Vrolijke Alexander (2,5) zoekt 
een flexibel deeltijd 
pleeggezin in (stad) Amersfoort 
ter ondersteuning van zijn 
overbelaste moeder.  
Lees meer 
 

Innemende Amir (6) zoekt een 
deeltijd pleeggezin voor 1 
weekend in de maand in (de 
buurt van) Zeewolde. 
Lees meer 
 
Broers Tim (13) en Daan (10) 
zoeken een vast deeltijd 
pleeggezin voor 2 weekenden 
per maand in (omgeving) 
Amersfoort.  
Lees meer 

 

 

Agenda  

10 september 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
14 september 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Utrecht 
 
15 september 2020 
Start jongerenpraatgroep 'Hoe 
overleef ik mijn pleegouders' 
Amersfoort 
 

22 september 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
23 september 2020 
Start training 'Verbindend gezag' 
Houten 
 
 

https://www.rading.nl/kgw/kindgerichte-werving-met-gouden-afloop/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/pleeggezin-gezocht-in-zeewolde-voor-amir-6-jaar/
https://www.rading.nl/pleegkinderen/weekend-pleeggezin-gezocht-in-amersfoort-of-omgeving-voor-broers-tim-en-daan/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-utrecht-8/
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/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-amersfoort/
https://www.rading.nl/item/hoe-overleef-ik-mijn-pleegouders-praatgroep-voor-kinderen-en-jongeren-amersfoort/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-7/
https://www.rading.nl/item/start-training-verbindend-gezag/


 

actieonderzoek doen. 

Eind juni werden met alle 28 organisaties de tussentijdse 

resultaten gedeeld en ervaringen uitgewisseld tijdens een 

online bijeenkomst. Samen met Parlan en Yorneo nam De 

Rading de deelsessie 'Samenwerken in zorgteams' voor 

haar rekening. 

Open de terugblik 

 

 

Uitnodiging 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 per mail op voor 2 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. 

 

 

Uitnodiging (ochtend)workshops 
Triple P | Youké 

23 september: Tieners laten meewerken   

7 oktober: Omgaan met emoties van tieners 

Opvoeden van een tiener is leuk, maar niet altijd even 

gemakkelijk. Tieners werken niet altijd mee en kunnen 

heftig reageren als dingen niet gaan zoals ze willen. Als 

opvoeders kun je dit niet altijd voorkomen, maar het kan 

helpen om een plan te maken voor hoe je hiermee 

omgaat.  

Lees meer 

 

 

Uitnodiging thema-avond | Timon 

29 oktober: Sociale media en kinderen, leuk of 

lastig? 

De digitale wereld van sociale media is best lastig bij het 

opvoeden. Steeds maar weer dat mobieltje waar 

kinderen op kijken bijvoorbeeld. Maar waar bestaat die 

digitale wereld eigenlijk uit? Wat zijn de positieve kanten 

ervan en waar liggen de uitdagingen? 

Deze avond praat Fetske Verhagen - mediacoach en 

leerkracht - u bij over wat er online speelt bij kwetsbare 

pleegkinderen. 

Lees meer 

 

 

28 september 2020 
Start training 'Zorgen voor een 
getraumatiseerd kind' 
Amersfoort 
 
6 oktober 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Utrecht 
 
28 oktober 2020 
Start 'Week van de Pleegzorg' 
 
29 oktober 2020 
Informatieavond Pleegzorg 
Amersfoort 
 
3 november 2020 
Start training 'Seksualiteit en 
Intimiteit' 
Utrecht 

 

  

 

STROOPWAFELACTIE 

 

Als pleeggezin kunt u gratis 
speelgoed en 
kinderkleding uitzoeken bij Je mag 
er zijn in Woudenberg. Ook kunt u 
er allerhande spullen lenen. Zoals 
kinderfietsen, wandelwagens, 
autostoeltjes. Super toch?! 
 
Om de kosten te dekken, worden 
diverse geldinzamelingsacties 
georganiseerd zodat Je Mag er 
zijn zijn dankbare werk kan blijven 
doen.  
 
Momenteel loopt de jaarlijkse actie 
met de verkoop van Markus & 
Markus-stroopwafels! 
 
Dus kom langs bij Je mag er zijn, 
zoek handige kinderspullen uit 
én koop die lekkere stroopwafels.  
 
Gelijk een doos vol aanschaffen 
voor familie en vrienden? Graag! 
Daarmee helpt u enorm en blijft Je 
mag er zijn in staat u kosteloos van 
goede kinderspullen te voorzien!   
 

Check de openingstijden en het 
bezoekadres 
op: www.woudenberg.jemagerzijn.
nl 

https://content.mailplus.nl/m17/links/nederlandsjeugdinstituut/txt361438/5bagjMFHT4zJbHr
mailto:pleeggezinnenhouten@gmail.com?subject=Aanmelding%20tweedaagse%20PCM-workshop
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/bcd6c619-cb0f-4d19-9c93-94688ab742b9/Uitnodiging_Triple_P_najaar_2020_Youke.pdf
https://mcusercontent.com/dbc2fdfadeb30afbf19d57ed6/files/484be19c-1f4b-4d55-9e17-0c2347d0a630/pleegouderavond_Social_Media_okt._2020_Houten.pdf
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/informatieavond-pleegzorg-utrecht-9/
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/week-van-de-pleegzorg/
https://www.rading.nl/item/informatieavond-pleegzorg-amersfoort-8/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://www.rading.nl/item/start-training-seksualiteit-en-intimiteit-2/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/


  

 

Lees-kijk-luister-doe-tips 

• 'Ik ben daar'  

Ambassadeur Jeugd Kevin Scholte schreef 'Ik ben 

daar' vorig jaar al. Een indrukwekkend gedicht 

over zijn werk in de gesloten jeugdzorg.  

Lees verder op Jeugdzorg Nederland 

• 'We omarmen ons pleegkind zoals hij is' 

Charissa wilde pleegouder worden toen bleek dat 

zij samen met Egbert geen kinderen kon krijgen. 

Voor Egbert even omschakelen omdat hij hun 

vrije, kinderloze bestaan wel prettig vond. Hun 

pleegzoon is autistisch en dat zet het gezinsleven 

behoorlijk op scherp.  

Beluister de podcast via de nvp  

• Online magazine 'Impact van de 

coronacrisis' 

Ook al zijn de maatregelen sterk versoepeld, de 

coronacrisis is nog niet voorbij. Voor veel 

kwetsbare kinderen en gezinnen zullen de 

gevolgen nog lang voelbaar blijven. 

Open dit Augeo-magazine 

 

 

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 

 

*Kosteloos voor Rading-pleegouders 

 

Vragen over financiën en 
pleegzorg? 

In de PleegzorgWijzer leest u meer over bijvoorbeeld: 

  

 

 

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? 

  

 

  

 

Hebt u net als Lysanne ook 

een kamer vrij voor een jongere? 

Jesper (18) woont sinds december 

bij haar: 

"Jesper betaalt 300 euro huur per 

maand. Hiervoor eet hij ook gezellig 

mee als hij uit z'n werk komt". 

kamersmetaandacht.nl 
   

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/column-ikbendaar/
https://www.denvp.nl/pleegzorgtips-overzicht/blog-detail/2020/06/24/Pleegzorgtip-podcast-We-omarmen-ons-pleegkind-zoals-hij-is?originNode=607&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pleegzorgtip-podcast-we-omarmen-ons-pleegkind-zoals-hij-is
https://www.augeomagazine.nl/coronacrisis-augeo-actueel-4/impact-van-de-coronacrisis
https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/
mailto:por@rading.nl
https://kamersmetaandacht.nl/lysanne-vertelt/
https://kamersmetaandacht.nl/
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/week-van-de-pleegzorg/
https://woudenberg.jemagerzijn.nl/assortiment/
https://kamersmetaandacht.nl/


 

• Bijzondere kosten 

• Fietsvergoeding 

• Onkostenvergoeding 

• Pleegzorgvergoeding 

• Reiskostenvergoeding 

 

Open PleegzorgWijzer 

 

 

    

 

https://www.rading.nl/pleegzorgwijzer-voor-pleegouders/

