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Notulen LOPOR-dag 24.09.2022 te Veenendaal  

Aanwezig: Frans Louwen (Voorzitter, Vigere), Aad Koolaard (Penningmeester, Horizon), Karin 
Gruyters (Secretaris, XONAR), Bodil Kok (Levvel), Yvonne van Tuyl (Horizon), Hendrik van Beek 
(Timon), Tienke Veenstra (Timon), Emin Karaslan (Vitree), Krista van Daalen ( Youké), Joep Brasser 
(Kenter), Caro Helder (Elker), Shirley van den Berg (Jeugdformaat), Maaike Ansems (Pactum),  

Afgemeld met kennisgeving: Jan Lucke (Bestuur, Levvel), Jacqueline Felix (XONAR), Alexandra 
Noppeney (Parlan), Harm Lansink (Sterk Huis), Ruud van Eeten (WSG), Richard van Baalen (Juvent), 
Chantal Breukers (Jarabee) 

 

Welkom 

Frans heet iedereen van harte welkom en er wordt een voorstelrondje gedaan onder de aanwezigen. 
Geconstateerd wordt ,dat de POR-ren die aanwezig zijn over het algemeen een “landelijke” dekking 
geven. 

Mededelingen 

Per 1 januari worden de nieuwe tarieven voor pleegoudervergoeding vastgesteld en waarschijnlijk 
wordt het verhoogd met 10,3% aangezien het gekoppeld is aan de prijsstijgingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastspreker Korrie Louwes 

Drs Korrie Louwes is algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij de gemeente Den Haag. 
Hiervoor was zij hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd. Naar aanleiding van een artikel uit de NRC heeft het LOPOR bestuur contact met haar 
gezocht en haar uitgenodigd voor de LOPOR dag op 24 september en haar visie te geven op het 
huidige jeugdbeleid. 

Korrie vertelt een stukje over de regiovisie Haaglanden 
(https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10513508/1/RIS309874_Bijlage_1_concept-

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, en de toeslagen, bedoeld in artikel 5.2, worden jaarlijks met 
ingang van 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de wijze, bedoeld in onderdeel d van bijlage 1 bij 
deze regeling. 

Indexering, bedoeld in artikel 5.4 

Bij de aanvang van ieder kalenderjaar worden het basisbedrag en de in artikel 5.2 bedoelde 
toeslagen geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de door het Centraal bureau 
voor de statistiek bekendgemaakte consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’, over de 
julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren. 

 
dus CPI juli 2021 versus CPI juli 2022: 110,23 versus 121,57  = 10,3%. Dit betekent dat de toeslagen per januari 2023 met 10,3 % 
omhoog gaan als ik het goed bereken. 
 
 
Bron: Regeling Jeugdwet 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2022-07-08/0#Paragraaf5_Artikel5.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2022-07-08/0#Paragraaf5_Artikel5.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2022-07-08/0#Bijlage1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036007/2022-07-08/0#Paragraaf5_Artikel5.2
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Regiovisie_V5). Uitgangspunt is dat het kind centraal moet staan, maar in de praktijk werkt het niet 
altijd zo. In de ambities van de regiovisie staat “zo thuis mogelijk” en dat is precies wat pleegouders 
doen.  

Vanuit Haaglanden is de financiën juist totaal geen issue bij het verlenen van de jeugdhulp. Het valt 
Korrie op dat het blijkbaar vanuit de organisaties wel een issue is met consequenties voor 
pleegouders. Korrie geeft aan vooral gebruik te maken van alle beschikbare regelingen van het rijk 
die er zijn. Tegelijkertijd geeft ze ook aan dat de gemeente Den Haag een tekort heeft van ca 19 
miljoen op jeugdhulp. 

18+ Huis (Scheveningen): Dit is echt vanuit de gemeente Den Haag geïnitieerd en gefinancierd om te 
helpen zelfstandig te worden. Het is een soort schakelwoning naar zelfstandigheid. Er is in principe 
een maximum verblijfstijd van een jaar aan gesteld al blijkt dit in de praktijk niet altijd realistisch. Dit 
is niet ingezet vanuit de hulpverlening, maar meer als ondersteuning om te coachen naar 
zelfstandigheid.  

Knelpunten: Vanuit de omgeving willen we de hulp sneller organiseren, dit leidt tot heel veel overleg 
en drukte. Het idee/de visie dat we moeten toewerken naar “0 uithuisplaatsingen” is in haar visie 
nodig naar tegelijkertijd een utopie en werkt soms ook contraproductief. We staan aan de vooravond 
van de herziening van de jeugdwet (Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’, 
Hervormingsagenda Jeugd), maar helaas is dit wel weer gekoppeld aan het huidige systeem, maar 
eigenlijk zou juist het systeem op de schop moeten. In de jeugdhulpverlening zijn sommige zaken 
doorgeschoten zoals b.v. met de verplichte SKJ-registrering als een soort schriftelijke 
kwaliteitsgarantie. Dit zorgt ervoor dat er te weinig gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare 
capaciteit. Het is vaak theorie en bedacht vanuit de bureaucratie (risicomijdend gedrag), maar de 
praktijk pakt vaak anders uit. Ervaringsdeskundigen zijn heel belangrijk en zouden meer moeten 
worden gewaardeerd en worden ingezet. 

Passend onderwijs: Hieromtrent ontstaat een kleine discussie over kinderen die nu mee moeten 
liften met regulier onderwijs, maar dan buiten de boot vallen. Reguliere scholen zijn al heel goed 
geworden in dossier opbouw. Eenduidig wordt geconcludeerd dat we niet zonder passend onderwijs 
kunnen! 

Hoe zorgen we voor voldoende pleegouders? Vooral proberen om de huidige pleegouders vast te 
houden. Ook goed inzetten op nazorg, dit wordt nu wel eens vergeten. Eigenlijk zou het geen nazorg 
moeten zijn, maar een continue zorg om pleegouders te ondersteunen tussen 2 plaatsingen in. 
Intussen natuurlijk ook nieuwe pleegouders werven. 

Notulen en actiepunten LOPOR-dag 14 mei 2022 

De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. 

Hendrik heeft wel een vraagje omtrent het informant zijn als je minder dan een jaar pleegouder bent 
en je moet aanmelden voor een rechtszaak. Hier hoor je door je GI en door je begeleider pleegzorg 
over geïnformeerd te worden. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd te gebeuren.  Ook zou je als 
pleegouder zelf kunnen informeren bij de rechtbank als je weet dat er een rechtszaak aanstaande is. 

Actiepunt POR-ren samenbrengen: Hier moet nog goed na gekeken worden om daar opvolging aan 
te geven. Het bestuur gaat erover nadenken om dit vorm te geven.  
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Actiepunt woonplaatsbeginsel: Gaat op heel veel plaatsen wel redelijk. Bij Timon blijkt dat wel een 
issue te zijn. Andere POR-ren zien ook wel knelpunten, maar niet dat er echt aan de bel getrokken 
moet worden.  Kost organisaties wel heel veel tijd om alles geregeld te krijgen. Wel wordt gevraagd 
om  attent te blijven op mogelijk problemen. Actiepunt wordt als afgehandeld beschouwd. 

Rondje POR-ren 

Timon-Tienke Veenstra: Bij Timon vinden ze het heel lastig om nieuwe POR-leden te vinden, mede 
door het feit dat Timon een landelijk opererende organisatie is. Veel andere POR-ren doen het via 
flyers en een gerichte mail van de POR naar de pleegouders. De samenwerkingsverbanden die Timon 
heeft geven wel wat reden tot zorg, maar overall is de POR tevreden. 

Jeugdformaat- Shirley van den Berg: De POR heeft 3 leden en dat loopt lekker. De POR is ook bij de 
audit geweest. Jeugdformaat heeft maandelijks een pleegoudercafé in het pand van Jeugdformaat. 

Horizon- Yvonne van Tuyl en Aad Koolaard: Horizon heeft 8 POR leden. Horizon is een van de pilot 
organisaties van Mockingbird. Het bestuur wil het gezin die het HUB home heeft op de volgende 
LOPOR-dag als gastspreker.  

Elker-Caro Helder: Elker heeft 5 leden en onder de 5 leden zijn eigenlijk alle vormen van pleegzorg 
vertegenwoordigd. De POR is de afgelopen 1,5 jaar vooral bezig geweest met de reorganisatie. De 
nieuwe bestuurder sluit regelmatig aan, of iemand van de raad van bestuur. Stichting pleegwijzer 
organiseert activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen, de POR stuurt mensen met individuele 
vragen daarheen. 

Nieuw actiepunt: Het Bestuur gaat contact met Stichting Pleegwijzer opnemen voor nadere 
kennismaking. 

Pactum- Maaike Ansems: Por Pactum Oost heeft nu 5 leden, tevens is er een Pactum zuid (voormalig 
Rubicon).  Er is een ondersteuner voor de POR. De manager pleegzorg sluit aan bij de vergaderingen. 
Op Vigo niveau zijn ze bezig met de medezeggenschap. Jeugd zuid en jeugd oost blijven hun eigen 
POR houden. Vigo is de nieuwe overkoepelende organisatie waar Pactum na de Fusie onder valt. 
Pleegzorg blijft Pactum. Vigo is bezig om een elektronisch cliëntendossier op te starten. Frans wijst 
erop dat de POR daar over om advies  moet worden gevraagd in het kader van de medezeggenschap. 
Pactum heeft een ondersteuner van de POR. 

Vitree- Emin Karaslan: De POR bestaat uit 8 leden. De POR is nog bezig met de wet medezeggenschap 
2018, en Emin zou van de andere POR-ren graag meer informatie hierover willen hebben. Frans wijst 
erop dat daar informatie over te vinden is op de LOPOR-website en zo nodig kan het LOPOR-bestuur 
de POR van Vitree hierin ondersteunen. Geprobeerd wordt om meer in beeld te komen bij de 
gemeentes. Kennismaking met de nieuwe bestuurder is al 2x uitgesteld en POR probeert om een 
nieuwe afspraak te maken. Er is veel oog voor FAS (foetaal alcoholsyndroom). Hiervan wordt de 
impact te weinig onderkent. 

Kenter- Joep Brasser: POR Kenter heeft 5 leden en streeft naar 7. De POR is betrokken bij de opzet 
van de kaderbrief. Het WMZC 2018 regelement is door de POR ondertekend. Er komt een audit waar 
de POR bij betrokken gaat worden. De verstandhouding met het bestuur loopt op dit moment goed. 
De aanbestedingen 2023 zijn nog steeds niet rond. Op 15 december wordt hier pas definitief over 
beslist. De gunning is dan wel voor 9 jaar. Let op: de organisatie is verplicht advies te vragen aan de 
POR over samenwerkingsverbanden. 



 4 

Levvel-Bodil Kok: Vanmiddag is er vanuit Levvel een barbecue voor de pleegouders. De POR heeft op 
dit moment 5 leden. Tot nu toe is er nog steeds digitaal vergadert en de volgende vergadering zal 
voor het eerst weer fysiek zijn. De POR heeft in de week van de pleegzorg altijd 1 avond voor de 
pleegouders. Gezocht wordt nog naar een leuk thema. In het verleden werden de avonden helaas 
niet zo goed bezocht. Voor de richtlijn ‘geheime plaatsingen’ is er een flyer opgesteld die volgende 
week besproken wordt. Er wordt gevraagd om die - als hij goed gekeurd is - te delen met de andere 
POR-ren.  

XONAR- Karin Gruyters : De bestuurder heeft zijn werkzaamheden heel plotseling neergelegd en 
daardoor is er een interim bestuurder aangetrokken die de organisatie moet gaan vlot trekken. De 
interim bestuurder heeft aangegeven dat het 2 voor 12 is wat betreft het voortbestaan van de 
organisatie. De interim bestuurder wil om het belang van de pleegouders goed mee te kunnen 
nemen elke vergadering zal aansluiten. Ook hoopt de POR nu wel alle voor hun bestemde stukken te 
mogen ontvangen. De aanbesteding Pleegzorg is rond. Voor deeltijdpleegzorg heeft geen niemand 
zich ingeschreven onder de huidige voorwaarden. Deze worden nu opnieuw uitgeschreven met 
andere voorwaarden. De POR heeft regelmatig ontmoetings- avonden en ochtenden met 
pleegouder. De POR heeft een extern ondersteuner. 

Vigere-Frans Louwen: De POR is betrokken geweest bij de aanbestedingen, maar deze zijn uitgesteld 
naar 2025. Breda heeft een pleegzorgtafel waar de gemeenten in West-Brabant, de 
jeugdzorgorganisaties (Vigere, Sterk Huis, WSG en Timon) en de POR Vigere aan deelnemen. Hier 
gaat het over alle onderwerpen met betrekking tot pleegzorg. Het is bedoeld om snel en interactief 
contact te leggen tussen de genoemde partijen. Recent zijn de zogenaamde buitengewone 
bijzondere kosten aan de orde geweest. Op dit punt is gerealiseerd dat de gemeente Breda voor de 
pleeggezinnen in deze gemeenten een bedrag van €50.000,- heeft geoormerkt voor deze 
buitengewone bijzondere kosten om vanuit dit potje de kosten van de pleegouders snel te kunnen 
vergoeden. De intentie is binnen 2 weken. De pleegzorgbegeleider dient in overleg met de 
pleegouder de aanvraag in en pleegouderts worden maximaal ontlast. Bedoeling is dat het ook in de 
andere gemeenten in West-Brabant gaat lopen, uiteraard gaat het beschikbare bedrag dan omhoog. 
Dit zal een positief effect hebben op het behoud van pleegouders.  

De POR heeft in samenwerking met Vigere een jaarplan opgesteld. Een van de items daarop is het 
bekijken van andere nieuwe vormen van pleegzorg. Bijvoorbeeld opvangen van alleenstaande ouders 
en hun kinderen, buddy’s. Belangrijk is hierbij hoe we meer proactief kunnen optreden ter 
voorkoming van uithuisplaatsingen. De POR Vigere bestaat nu uit 5 leden, echter gaat de secretaris 
stoppen. 

Nieuw actiepunt: Hendrik heeft 2 kinderen die taalles nodig hebben, niemand wil de kosten hiervan 
betalen. Het bestuur gaat kijken of er samen met Mariska Kramer een case kan worden opgezet om 
duidelijk te krijgen wie er voor dergelijke kosten verantwoordelijk is. 
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Onderzoek naar vergoedingen pleegouderraden 

Op de uitgezette vragen hebben 22 POR-ren gereageerd. De uitkomsten zijn redelijk divers. 

De uitkomst is dat een POR-lid gemiddeld € 51,- per vergadering krijgt exclusief reiskosten. Deze 
kosten worden door de organisatie aan de POR-leden betaald. Er wordt uitgegaan van een 
vergadering van 2 uur en 6x per jaar.  

Reiskosten veelal € 0,19 per km en een drietal organisaties krijgen € 0,30 per km of meer of op basis 
van OV. 

Conclusie: Vergoedingen lopen sterk uiteen. 

Fiscus: Maximeert vrijwilligers vergoeding op € 180,- per maand en € 1800,- per jaar. Daar komt 
niemand aan. 

Advies: Pleegouderraden zouden in overleg moeten gaan met hun jeugdzorgorganisatie inzake een 
redelijke vergoeding. 

Financiën 

De financiën zijn nog niet goedgekeurd, omdat de controle nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Als 
de kascontrole heeft plaatsgevonden zal Frans de goedkeuring van de kascommissie doorsturen naar 
de leden met schriftelijk verzoek van decharge van het bestuur. 

Er staan van 2022 nog 3 contributies over. 2 Organisaties hebben aangegeven op korte termijn te 
betalen. 

Oproep nieuwe bestuursleden 

Frans doet een oproep aan de aanwezigen om het bestuur te komen versterken. 

Contributie 2022 en verandering factuurdatum 

De contributie van 2023 wordt niet verhoogd en de facturen van 2023 zullen in Januari verstuurd 
worden. 

Voorlopige uitkomsten gemeente peiling 

Ameland: 3673 inwoners 5 pleegkinderen – 18,6% van het budget jeugdzorg 

Eindhoven: 223 209 inwoners 174 pleegkinderen 2021-2022 58 Eindhoven en 118 
woonplaatsbeginsel -4,5% van het budget jeugdzorg 
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Ermelo: 26 858 inwoners 70 pleegkinderen 2021-2022   15 Ermelo en 55 woonplaatsbeginsel -6% van 
het budget jeugdzorg. 

Rhenen: 20 024 inwoners 20 pleegkinderen -11% van het budget jeugdzorg. 

In het totaal hebben er tot nu toe pas een 30-tal van de 357 gemeentes gereageerd. 

Rondvraag 

Aad vraagt aan de genodigden of ze bekend zijn met het AKJ en deelt flyers uit van het AKJ. 

Vraag vanuit Elker: Waarom er de huidige financiële buffer er is.   

Antwoord vanuit bestuur: Dit is omdat je als gezonde organisatie 2x je jaaruitgaven als reserve hoort 
te hebben. In het geval van de LOPOR is dat ca € 18 000,-. Als we daarboven komen gaat de 
contributie omlaag. 

Frans: Vanuit Vigere kwam de vraag voor zorgverlof van pleegouders. Er blijkt dat bij een nieuwe 
plaatsing pleegouders recht hebben op zorgverlof. Deze komt voor 70% voor kosten van het UWV en 
de overige 30% voor kosten van de werkgever. Dit was niet bij alle leden bekend. 

 

Afsluiting 

Volgende vergadering 13 mei 2023 

 

Bijlage: rapportage “vergoedingen pleegouderraden” 


