
NOTULEN (ONLINE) LOPOR-DAG 19 JUNI 2021  

Aanwezig: Frans Louwen (Vigere/voorzitter), Karin Gruyters (XONAR/Secretaris), Aad Koolaard 

(Horizon), Yvonne van Tuyl (Horizon), Richard van Baalen (Juvent), frank Vliegen (Combinatie 

Jeugdzorg), Dick Hulleman (Yorneo), Joep Brasser (Kenter), Lenie Manusiwa (Youké), Ingrid Hoffman 

(Vigere) en Caro Helder(Elker)  

Gastsprekers : Frank van Holen ( breakdowns) en Jorien Kruiswijk (NVP) 

Notulist: Karin Gruyters 

1. Inleiding en mededelingen 

Allereerst wordt er gevraagd of iedereen ermee akkoord is dat de vergadering opgenomen wordt 

zodat de POR-ren die niet aanwezig konden zijn, de mogelijkheid hebben deze terug te kijken, en 

tevens voor het maken van de notulen. Geen van de deelnemers heeft hier bezwaar tegen.  

Frans heet iedereen hartelijk welkom. Helaas dat er toch nog zo weinig POR-ren aanwezig zijn, er 

hadden zich meer POR-ren aangemeld dan er nu zijn tevens was er de stille hoop dat er zich meer 

mensen spontaan aan zouden sluiten. Tevens wijst Frans erop dat het een turbulent jaar was door de 

Corona, de toeslagenaffaire en een nieuw kabinet. De problemen die genoemd worden in de 

gezamenlijke brief die  is gestuurd naar de informateur M. Hamer worden onderkend en er wordt nu 

meer geld uitgetrokken voor jeugdzorg. 

Het bestuur staat op dit moment voor een uitdaging omdat de penningmeester is uitgevallen  door 

persoonlijke omstandigheden. Als gevolg hiervan zijn de financiële stukken niet gereed. Frans is bezig 

met de Rabobank om toegang tot de rekening te krijgen zodat we in ieder geval weer verder kunnen. 

Waarschijnlijk zullen we ook op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester. 

Contact NVP loopt nu erg goed.  De NVP heeft ook de technische ondersteuning vandaag mogelijk 

gemaakt. 

 

2. Notulen 26 september 2020 

Kascontrole zal dit jaar gedaan worden door Aad Koolaard(Horizon) en Hendrik van Beek(Timon). Aad 

vraagt hoe dat nu verder gaat met de controle?  Helaas kunnen we David niet bereiken en hebben 

we de stukken niet, daardoor kunnen we de financiële stukken niet in orde maken. Het bestuur is 

bezig om de stukken van de penningmeester te reproduceren zodat de financiële stukken volgende 

LOPOR-dag behandeld kunnen worden. 

Actielijst: 

• Delen informatie loopt, echter vanuit pleegzorgorganisaties zou dit beter mogen. 

• Data bestuursvergaderingen worden bekendgemaakt 

• Contacten politiek:  loopt ( brief)/doorlopend ideeën contacten graag delen 

• Aanbestedingen: neigingen om aanbestedingen anders in te vliegen en niet naar de laagste 

prijs te kijken. 

• Radha Jamanika (Haaglanden) zou profileringsstuk delen helaas is ze er niet dus dit punt blijft 

staan(stuk blijkt achteraf wel gedeeld te zijn) 

•  Website: Inloggegevens niet iedereen weet of  inloggegevens bekend zijn, gevraagd wordt of 

het mogelijk is om deze nogmaals rond te sturen.  



• Meer aansturen op staatssecretaris voor Jeugd blijft een actiepunt 

Notulen worden verder zonder aanmerkingen vastgesteld met dank aan Marion. 

 

Vraag van Aad Koolaard (Horizon) om na te denken over het perspectief van pleegkinderen na 18 

jaar. Verlengde pleegzorg kan tot 23 jaar dit is echter vaak niet bekend bij de begeleiders pleegzorg. 

Voorstel Aad om dit probleem meer onder de aandacht te brengen bij de gemeentes. Joep Brasser 

(Kenter) : geldt voor elk kind probleem woningmarkt kamertrainingstraject of kamerwoning . 

Begeleid wonen duurt ook maar een jaar. Voorstel van Frans is om hier later op terug te komen. 

 

3. Gastspreker Frank van Holen  

• Frank van Holen wordt welkom geheten. Frank zal spreken over breakdowns en de impact 

hiervan. 

• De PowerPoint van Frank is bijgevoegd voor belangstellenden. 

• Vragen over de presentatie: 

− Ingrid Hoffman (Vigére ): de staptraining is heel belangrijk als onderdeel van de 

aanbevelingen. Pleegouders beginnen met liefde en groot hart, echter de staptraining moet 

zorgen dat ze van de roze wolk afkomen Nuance van Frank: het is zeker goed, wat minder 

zinvol is is  proberen om pleegouders te leren met gedragsproblemen om te gaan 

voorafgaand aan een plaatsing, dit moet gedaan worden bij start. 

− Frans Louwen (Vigére) : betreft verschillen in omgaan met plaatsingen in België en 

Nederland,  welke benadering zou voorkeur hebben? Frank: Breakdownpercentage is 

hetzelfde. Nederland heeft kinderen met zwaardere problematiek. België plaats kinderen 

later uit huis. Gezinshuizen bestaan niet in België, gaan waarschijnlijk wel komen in het 

najaar. 

− Aad Koolaard (Horizon) : waarom wordt er alleen een vergelijking gemaakt met Vlaanderen 

en niet met Wallonië en het Duitstalige gedeelte? Frank :  Dit heeft te maken met het 

complexe zorgstelsel in België. Vlaanderen is beter met Nederland te vergelijken en Wallonië 

met Frankrijk. 

− Lenie Manusiwa (Youké): vraag me af hoe het percentage is van netwerkpleegouders t.o.v. 

bestandspleegouders? Volgens Frank is er geen significant verschil. Uit onderzoeken in het 

buitenland blijken juist procentueel meer breakdowns bij bestandspleegouders dan 

bijnetwerkpleegouders. 

− Caro Helder (Elker):  heb zelf een breakdown meegemaakt en zag herkenning, vraag is hoe te 

leren omgaan ermee, en hoe te met leren omgaan met ouders. Frank: gaat vaak wel goed.  

Vlaanderen heeft altijd gekeken naar Nederland en gekopieerd. Een ouder heeft altijd in zijn 

hoofd : misschien kan mijn kind nog terug naar huis komen. Nu wordt gekeken of met ouders 

een soort rouwproces opgestart kan worden als het perspectief bij pleegouders is zodat er 

acceptatie kan ontstaan.  

− Karin  (XONAR) :  De kans op een breakdown is zonder therapie 50% hoger, waarom wordt er 

niet standaard therapie ingezet?  

Frank: Kost geld, maar zou meer opleveren dan de kosten naderhand. Therapie zou eigenlijk 

standaard moeten zijn. 

− Frans (Vigére): Is er onderzocht wat breakdowns kosten? 

Frank: Nee, zou wel interessant zijn . Wel weten we dat kosten van preventie lager zijn dan 

de kosten achteraf. Worden wel al bewegingen gemaakt d.m.v. interventies. 



− Richard (Kenter): Kenter heeft een buddyproject, dit kan bij breakdown ook worden ingezet 

voor extra begeleiding. 

Frank: In Vlaanderen bestaat dit niet, bij een breakdown stopt de financiële stroom en is daar 

geen mogelijkheid voor, tevens wordt er een nieuw dossier aan de begeleider gegeven 

waardoor door werkdruk geen tijd meer is. 

 

4. Presentatie Jorien Kruiswijk - NVP                                                                                                                                

Versterken medezeggenschap 

• Presentatie stuurt Jorien toe zodat deze gedeeld kan worden. 

• Discussie en vragen: 

− Richard (Kenter): Samenwerken binnen pleegzorg valt daar Safer Caring  onder? 

Jorien: Niet echt mee bekend, valt hier niet onder. Safer Caring is in Friesland begonnen en 

nu ook in Zeeland. Samenwerken is meer dialoog en er zijn er nu ca 40 sessies van geweest. 

− Yvonne (Horizon): heb jij ervaring als pleegouder? 

Jorien: Nee maar wel ervaring als pleegzusje, mijn ouders hadden pleegkinderen en een 

collega van de helpdesk is wel pleegouder. 

− Aad (Horizon): Verkiezingen en pleegouders? 

− Jorien: Hoe kom je als pleegouder in contact met gemeente? Lobbyboekje b.v. nodig een 

wethouder uit op de koffie, een raadslid voor de lunch. 

− Frans (Vigére) geeft als voorbeeld de pleegzorgtafel in regio Breda, een regulier overleg van 

gemeenten en pleegouderraden om in gesprek te blijven. 

− Aad (Horizon): Pleegouders hebben andere wensen dan pleeggrootouders. 

Jorien: dit ging meer over de wensen van pleegouderraden, maar schrijft het punt op. 

− Lenie ((Youké): Hoe kunnen wij als LOPOR/NVP elkaar versterken? 

Frans en Jorien geven beiden aan dat dat op dit moment al lekker loopt, er wordt steeds 

meer samengewerkt.   Zeker in de toekomst wordt dat nog beter. 

 

5. Rondje PORren 

Yvonne van Tuyl (Horizon):   

− Binnen de POR  zijn een aantal nieuwe leden, waar ze erg blij mee zijn. Nu kunnen er dingen 

opgepakt worden die waren blijven liggen, ieder heeft een eigen taak.  Horizon valt onder 

een Ehub waar een aantal organisaties in ondergebracht zijn. Ehub is een soort holding waar 

alle organisaties zijn ondergebracht. 

− Frans (Vigére) vraagt hoe het met de medezeggenschap zit. 

− Aad: Zouden regulier overleg moeten zien te krijgen met raad van bestuur. Zijn positief over 

de organisatie. 

− Breakdown, hiernaar zouden ze wat meer onderzoek kunnen doen. 

 

Richard van Baalen (Juvent) 

− Huidige samenstelling is 2 à 2,5 jaar bezig, zijn nog met 2 pers en daardoor ligt het een beetje 

stil door meningsverschil met de organisatie. Samenwerking nu met een nieuwe manager 

gaat beter. 



 

Joep Brasser (Kenter) 

− Groot datalek door oude domeinnamen die niet of niet goed waren afgesloten. Het datalek is 

inmiddels opgelost en is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.  

− Hebben een nieuw aspirant lid en hopen dat het een aanvulling wordt.  Wordt tijd dat we 

elkaar als POR weer kunnen zien. 

− Breakdown: wordt extra begeleiding opgezet en er worden buddy’s ingezet,(is soms lastig, 

maar wel een waardevolle toevoeging). Bij Kenter zijn niet zo veel breakdowns. Gaat de 

presentatie delen met de POR. Denk dat door de definities van Frank van Holen te hanteren 

er nog wel eens een ander beeld zou kunnen ontstaan. 

 

Frank Vliegen (Combinatie Jeugdzorg) 

− Mist in de presentatie van Frank in het geheel de menselijke maat en vindt het statisch. Mist 

dit ook bij tevredenheidsonderzoeken, alles lijkt heel mooi, terwijl je als je met mensen praat 

ze veel minder tevreden zijn. Zou graag meer contact willen hebben met andere PORren over 

hoe het werkt.  

− Breakdown: daar is heel weinig over bekend en binnen de POR wordt er heel weinig over 

gesproken. 

 

Karin Gruyters (XONAR) 

 

− Veel wisselingen in het bestuur/ management,  waardoor je merkt dat er veel 

onrust/onduidelijkheid heerst op de werkvloer.  Ook het contact van het nieuwe 

managementteam met de POR moet nog groeien. 

− Breakdowns: Zijn er al langer mee bezig om hier een heldere definitie voor geformuleerd te 

krijgen, merken dat als bijvoorbeeld een kind van het een pleeggezin waar het niet loopt 

doorgeplaatst wordt naar een ander pleeggezin dit niet als breakdown genoteerd wordt.  

 

Dick Hulleman (Yorneo) 

− Vervangt Chantal Bourgonje, die ook de POR gaat verlaten. Loopt een pilot in Emmen 

gebaseerd op het Mockingbird Family model. Per gemeente verschilt het of kinderen tussen 

wal en schip vallen. Nu cursus geweldloos verzet voor gezinshuizen. Meningsverschil tussen 

Raad van toezicht en bestuur. 

− Breakdown :Simon van Ooijen is van Yorneo.  

 

Ingrid Hoffman Vigére 

− De POR van Juzt is naadloos over gegaan in POR Vigére en heeft 7 leden.  

− Nemen deel aan de pleegzorgtafel West Brabant oost. 

− Breakdown: Om breakdowns te voorkomen zijn langdurige pleegouders verplicht om deel te 

nemen aan 14 avonden extra training. Wordt gewerkt aan een soort staptraining voor 



netwerkpleegouders. Op de vraag hoe verplicht dit is, denkt Ingrid dat het in het contract 

gewaarborgd wordt. Hoort bij Vigére bij het pakket al vanaf de staptraining.  

 

Caro Helder (Elker) 

− Intussen heeft Elker financiële zorgen helaas. Ook veel wisselingen binnen het bestuur/ 

management. Door de financiële zorgen moet er een gebouw verkocht worden, met alle 

daarbij behorende risico’s.  

− Hele stabiele POR, de leden nemen erg trouw deel.  

− Breakdown: een jaar of 3 geleden heeft Elker onderzoek gestart en zou er 2 jaar later op 

terug komen, helaas is dit nog niet steeds gebeurd. Maar gaan er als POR nu zeker weer 

achteraan. 

 

6. Behandeling jaarplan en visiedocument: 

− Er wordt aan de aanwezige gasten gevraagd om te reageren via de mail . 

 

7. Rondvraag 

• Aad (Horizon)vraagt of bij 5 a 6x herplaatsen dat 1 breakdown is of zijn dat er 6? 

Geconcludeerd wordt dat door het ontbreken van een eenduidige heldere definitie dit een 

beetje is hoe de pleegzorgorganisatie dit wegzet. 

• Frans vertelt over de uitbreiding van het bestuur. Het bestuur heeft zich uitgebreid met 

Radha Jamanika (Haaglanden) en Aad Koolaard (Horizon).  Aad in ieder geval nu voor 3 jaar 

bestuurslid, aangezien hij de functie aanvaardt. Radha kon er vandaag helaas niet bij zijn. 

• Frank Vliegen(Combinatie Jeugdzorg) vraagt of  de nieuwe bestuursleden zich zouden 

kunnen voorstellen op de website. 

• De datum voor een nieuwe lijflijke LOPOR-dag wordt zo spoedig mogelijk verstuurd. 

• Aad stelt voor om een vraag uit te zetten over de hoogte van de vergoedingen voor POR-

leden, in een snelle rondvraag blijkt dat er erg grote verschillen zijn hieromtrent. 

 

 

 Actielijst: 

0621-01: Gereedmaken financiele stukken. (bestuur) 

0621-02:Kascontrole: Aad Koolaard(Horizon) en Hendrik van Beek(Timon)  

0621-03: Inloggegevens website nogmaals delen(secretariaat) 

0621-04: In Den Haag aansturen op staatssecretaris voor Jeugd(bestuur) 

0621-05: op de agenda: perspectief voor 18+ pleegkinderen met extra focus op mogelijkheden 

verlengde pleegzorg en problemen woningmarkt  (bestuur) 

0621-06: delen presentaties Frank van Holen en Jorien Kruijswijk met de PORren(secretariaat) 



0621-07: Op- en aanmerkingen n.a.v. jaarplan en visiedocument mailen naar het bestuur, 

info@lopor.nl (allen) 

0621-08: voorstellen nieuwe bestuursleden(op welke wijze?) 

0621-09: vraag uitzetten betreft de hoogte van vergoedingen voor POR-leden (bestuur) 
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