Jaarverslag 2020 van de Vereniging LOPOR

1.

Inleiding

Het jaar 2020 werd een ander jaar dan gebruikelijk. We kregen ook als LOPOR te maken met
de heersende Corona pandemie en de gevolgen daarvan. Hierdoor hebben er
noodgedwongen een aantal vergaderingen online plaatsgevonden, alsmede een aantal
bezoeken die nu niet fysiek doorgang konden vinden, ook seminars die nu webinars werden.

2.

Bestuur

2.1 Samenstelling bestuur
Het jaar werd begonnen met de volgende samenstelling van het bestuur: Albert Elzinga
(voorzitter), David Vroonland, Karin Gruyters (Secretaris) en Henriëtte Post. Het bestuur
werd ondersteund door Marion van de Eijnde als ambtelijk secretaris. Zij stond het bestuur
het hele jaar 2020 bij. Albert had al langer aangegeven te willen stoppen en tijdens de
LOPOR-dag is Frans Louwen gekozen als nieuwe voorzitter. Albert heeft zijn ambt met
warme hand overgedragen en heeft het bestuur nog tot eind van het jaar ondersteund.
Tevens is op de LOPOR-dag Ben Erren officieel gekozen als nieuw bestuurslid, Ben had al een
aantal bestuursvergaderingen meegemaakt.
2.2 Bestuursvergaderingen
In 2020 heeft het bestuur zeven keer vergaderd. Eenmaal werd dit gecombineerd met een
BBQ bij één van de bestuursleden thuis in Flevoland. Van de overige vergaderingen vonden
er vier kosteloos plaats op het kantoor van PWC in Utrecht, een mooie centrale plaats
gezien de woonplaatsen van de bestuursleden. De overige 2 vergaderingen vonden online
plaats, aangezien het door de Corona pandemie niet mogelijk was om elkaar te ontmoeten.

3.

Activiteiten van het bestuur

3.1 Contacten met het ministerie van VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland
In 2020 zijn de contacten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland grotendeels stil komen te
liggen door de uitbraak van de Corona pandemie.
3.2 Contacten met leden van de Tweede Kamerfractie
Mede naar aanleiding van de aan de Tweede Kamer aangeboden evaluatie van de wet
verbetering positie pleegouders is in 2019 het initiatief genomen om de Tweede

Kamerleden met jeugdzorg in hun portefeuille aan te schrijven. Hieruit vloeide in 2020 nog
drie ontmoetingen met leden van de Tweede Kamer voort. Op 18 februari brachten onze
voorzitter en Aad Koolaard een lid van de POR Horizon een bezoek aan de Tweede Kamer
voor een ontmoeting met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Op 12 maart is er door het
bestuur nogmaals een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht voor een ontmoeting met
Martin Wörsdörfer van de VVD. Door de Corona pandemie moest het bezoek met Rens
Raemakers van D66 op 4 november online plaatsvinden.
3.3 Contacten met andere organisaties voor pleegouders
Ook in 2020 was er regelmatig contact met de andere landelijke organisaties voor
pleegouders, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en de stichting
Belangenbehartiging pleeggrootouders Nederland (SBPN). De contacten van de NVP
verliepen via David Vroonland, hij had de rol van contactpersoon op zich genomen.
Op 28 oktober vond je jaarlijkse pleeggrootouderdag van de SBPN plaats. Dit jaar vond deze
pleeggrootouderdag online plaats door de Corona pandemie. Aan deze dag hebben Ben
Erren en Karin Gruyters namens het bestuur deelgenomen.
3.4 Overige congressen/ symposia/ lezingen/ Webinars die zijn bijgewoond
Op 17 November heeft het bestuur deelgenomen aan het Seminar (intussen webinar
geworden) pleegzorg en gezinshuizen.
3.5 Website
De website LOPOR.NL wordt gevuld door het ambtelijk secretariaat, die de suggesties vanuit
het bestuur aangereikt krijgt.

4 LOPOR-dag
Er is in 2020 één LOPOR-dag geweest. Voor deze vergadering moest worden uitgeweken
naar een externe locatie, die in verband met de heersende Corona pandemie en de
daardoor ontstane veiligheidsvoorschriften extra groot diende te zijn. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een vergaderlocatie vlakbij Station Amersfoort CS.
Op de ledenvergadering werd het gebruikelijke rondje POR-ren gehouden waarbij
ervaringen en vragen rond het werk als pleegouderraad werden gedeeld. Deze deling van
kennis en ervaring blijft een essentieel onderdeel van het functioneren van de LOPOR en
werd ook dit jaar door de leden weer bijzonder gewaardeerd.

5 Leden
Eind 2020 bestond de LOPOR uit 21 leden te weten de POR-ren van:
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•
•

Combinatie
Jeugdzorg
De Rading
Elker
Entrealindenhout
Enver
Horizon
Jeugdformaat

•
•
•
•
•
•
•
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Jeugdhulp
Friesland
Juvent
Kenter Jeugdhulp
Levvel ( v/h Spirit)
Oosterpoort
Pactum
Parlan
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•
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•
•
•

Sterk Huis
Timon
Trias
Vigere (v/h Juzt)
Vitree
XONAR
Yorneo
Youkė

