
 
 

 
 

Notulen ledenvergadering LOPOR d.d. 26 september 2020 
 
Locatie: vergadercentrum De Eenhoorn in Amersfoort 
 
Genodigd:  
Leden van de vereniging LOPOR, overige pleegouderraden 
 
Aanwezig:  
Albert Elzinga (bestuursvoorzitter LOPOR), David Vroonland (POR Entrea/Lindenhout/bestuurslid LOPOR), Wim de 
Jonge (POR Enver), Radha Jamanika (POR Haaglanden), Aad Koolaard/Yvonne van Tuijl (POR Horizon), Joep Brasser 
(POR Kenter), Maaike Ansems (POR Pactum), Hendrik van Beek (POR Timon), Frans Louwen (POR Vigere), Henriette 
Post (POR Vitree/bestuurslid LOPOR), Emin Karaaslan (POR Vitree), Chantal Bourgonje (POR Yorneo),  Karin 
Gruijters (POR Xonar/bestuurslid LOPOR) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
POR Combinatie Jeugdzorg, POR Elker, POR Jeugdhulp Friesland ,  POR Leger des Heils(Noord), POR Levvel, POR 
Oosterpoort, POR Parlan, POR Sterk Huis, POR Youké, Ben Erren (POR Xonar) 
 
Notulist: Marion van den Eijnde  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in De Eenhoorn.   

2. Mededelingen en presentie 

• Als gevolg van de Coronamaatregelen was het noodzakelijk uit te wijken naar een grote zaal 

waardoor de kosten ditmaal hoger zijn. 

• Bericht van verhindering is ontvangen van POR Combinatie Jeugdzorg, POR Elker, POR Jeugdhulp 

Friesland ,  POR Leger des Heils(Noord), POR Levvel, POR Oosterpoort, POR Parlan, POR Sterk 

Huis, POR Youké, Ben Erren (POR Xonar) 

• Er zijn enkele afmeldingen van POR-ren die zich in eerste instantie hadden aangemeld, maar die 

nu uit voorzorg, wegens de toenemende uitbraak van Corona in Nederland toch afzien van een 

fysieke bijeenkomst. Helaas was het niet mogelijk om op korte termijn een livestream te creëren. 

POR Sterk Huis heeft via de mail expliciet zijn steun uitgesproken voor de nieuwe bestuursleden. 

In dat licht en met het oog op het benodigde quorum van 50 procent heeft Albert hen gevraagd 

hoe het staat met de overige agendapunten, in het bijzonder de vaststelling van de jaarstukken 

en de afronding van de statutenwijziging. Jan Henk Buist van POR Sterk Huis heeft bevestigd dat 

POR Sterk Huis ook met de overige voorstellen van het bestuur instemt en dat het bestuur dit 

namens hen in de vergadering mag uitspreken. Dit is in eerste instantie per telefoon bevestigd 

en later ook nog per mail. Het bestuur meent in deze context dat POR Sterk Huis in het licht van 

artikel 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid mag worden meegeteld als het gaat 

om het vaststellen van het quorum voor deze vergadering. Alsdan kunnen er rechtsgeldig 

besluiten worden genomen vandaag.  
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3. Notulen en actiepunten LOPOR-dag 23 november 2019 

• Notulen: geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

• Actiepunten LOPOR 

•  Actiepunt Wie Wanneer 

1711.6  Tussentijds delen informatie over 
activiteiten LOPOR met leden, ook over de 5 
thema’s die samen met NVP en SBPN zijn 
vastgesteld. Er wordt geprobeerd dit zoveel 
mogelijk te doen. Als gevolg van de 
Coronatijd hebben sommige zaken wat 
vertraging opgelopen. 
 

Bestuur Doorlopend 

1911.1 Visiestukken en andere documenten die 
voor alle pleegouderraden van belang zijn 
sturen naar de secretaris: info@lopor.nl De 
secretaris deelt ze met de pleegouderraden. 

Allen/secretaris Doorlopend 

1803.10 Data bestuursvergaderingen bekend maken 
aan leden via mail en website 

Bestuur/secretaris Wanneer 
bekend/doorlopend 

1911.3 Statutenwijziging passeren bij notaris nadat 
JN geïnformeerd is door het bestuur dat de 
second opinion de voorgestelde wijziging 
ondersteunt en het aanbod van de notaris 
om eventuele vragen die er nog leven te 
beantwoorden is doorgespeeld naar JN.  (zie 
agendapunt statutenwijziging) 

Bestuur Zodra JN akkoord is 

1904.2 Gesprekken plannen met 
verantwoordelijken Jeugdzorg in de Kamer 
n.a.v. rapportage evaluatie Wet Verbetering 
positie pleegouders en punten naar voren 
gebracht tijdens presentatie Peer van der 
Helm inclusief belastingelementen 
(gestrand bij D66 t.g.v. lockdown, inmiddels 
is een afspraak voor een online gesprek met 
Tweede Kamerlid Rens Raemakers van D66 
gepland voor woensdag 30 september om 
13.00 uur. Belangstellenden om deel te 
nemen kunnen zich voor maandag 28 
september melden via info@lopor.nl. 
Raemakers heeft de portefeuille jeugdzaken 
overgenomen van Marijke van Beukering) 

Bestuur  Aanbod Maarten 
Hijink van de SP tot 
een gesprek 
concretiseren.  

1911.2 Vullen website en beschikbaar stellen 
wachtwoorden besloten gedeelte aan de 
pleegouderraden. (Albert hoopt hier 
vandaag nog aan toe te komen) 

Bestuur samen 
met TXTWeb 

Z.s.m. 
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4. Terugkoppeling bezoeken aan Tweede Kamerleden 

Doel van de gesprekken: bekendheid met de LOPOR vergroten en het onder de aandacht brengen van 

speerpunten. Belangrijk speerpunt is de wens om wettelijk vast te leggen dat pleegouders serieus 

betrokken moeten worden bij belangrijke beslissingen rondom het pleegkind.  Als pleegouders gebruik 

moeten maken van het Blokkaderecht kan dit leiden tot een loyaliteitsconflict, beter is dit voor te zijn en 

pleegouders vanaf het begin te betrekken bij beslissingen.  

• Maarten Hijink (SP) Albert, Ben. Hiervan is een verslag gemaakt door Ben. Dit is al in een eerder 

stadium toegezonden.  

• Joël Voordewind (CU) Aad, Albert. Aad: als gevolg van belangrijke stemmingen en een fout in de 

agenda van Voordewind is in eerste instantie met een beleidsmedewerker gesproken wat ook 

zinvol was, Joël Voordewind schoof op een later moment aan.  Albert: in de gesprekken met 

politici merk je dat het persoonlijk verhaal ook bijdraagt aan het begrip. 

• Martin Wörsdörfer (VVD) Albert, David, Henriëtte. Albert: Martin Wörsdörfer, van oorsprong 

fiscalist, bleek nog weinig kennis te hebben van pleegzorg hoewel hij dit in zijn portefeuille heeft. 

Goed daarom dat dit gesprek is gevoerd. Gezien zijn achtergrond als fiscalist is ook de definitie 

van pleegkind in de belastingwetgeving aangekaart. Volgens deze wetten is een kind een 

pleegkind als het als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed, als er sprake is van een 

pleegvergoeding wordt een kind niet als pleegkind gezien omdat de pleegvergoeding geacht 

wordt kostendekkend te zijn, zodat er volgens de fiscus geen sprake is van het onderhouden van 

het kind. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de hoogte van successiebelasting wanneer een 

pleegkind in het testament van de pleegouder wordt opgenomen. Voor (pleeg)kinderen geldt 

een aanzienlijk lager tarief dan voor willekeurige derden, wat een pleegkind is als het niet onder 

de definitie van een pleegkind valt. Deze uitleg van het onderhouden van een pleegkind is dan 

ook ter discussie gesteld.  De band die met een kind bestaat hangt immers niet af van wat de 

pleegouder zelf voor een kind betaalt.  

Een gesprek met Rens Raemakers(D66) is gepland. Andere afspraken zijn nog niet gemaakt. René Peters 

(CDA) is eerder al gast geweest tijdens een LOPOR-dag en heeft destijds aangegeven open te staan voor 

nieuwe uitnodigingen. Lisa Westerveld (GL) gaf aan geen tijd te hebben. Niet alle Kamerleden hebben 

gereageerd op mail (en reminder). 

Voorgesteld wordt contact op te nemen met Paul Blokhuis die de jeugdzorgportefeuille van Hugo de 

Jonge overneemt. Dit wordt toegevoegd aan de actiepunten. 

5. Bespreking Jaarverslag 2019 

Er zijn geen vragen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

6. Bespreking Financieel jaarverslag 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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7. Verslag kascommissie  

De kascommissie heeft geconstateerd dat de openstaande contributies van voorgaande jaren 

grotendeels zijn betaald. Er zou nog een bedrag van 350 euro uit 2016 openstaan. Hierover is tijdens de 

vergadering enige onduidelijkheid. Albert geeft aan dat een aantal contributies als oninbaar is 

afgeschreven, onder andere als gevolg van het fuseren van organisaties. Volgens de 

kascontrolecommissie staat er nog een bedrag open. Het bestuur geeft aan dat de uitleg die in de 

toelichting bij de jaarrekening gegeven is juist is. Dit zal in de pauze nog worden gedoublecheckt en als 

het anders is zal dat na de pauze worden ingebracht. De voorzitter is er echter behoorlijk zeker van dat 

wat geschreven staat in de toelichting wel juist is. 

De kascommissie vraagt zich af waarom de contributie vorig jaar is verlaagd en nu weer wordt verhoogd. 

Verklaard wordt dat vorig jaar is afgesproken een klein verlies voor lief te nemen omdat we wel erg veel 

geld in kas begonnen te krijgen omdat dingen waar we geld voor uit hadden getrokken niet van de grond 

kwamen. Een gezonde buffer is nodig, maar niet meer dan dat en dat dreigde wel. Verder wordt 

verwacht dat dit jaar sommige kosten hoger zullen zijn omdat bepaalde zaken uiteindelijk toch van de 

grond gekomen zijn, zoals de website die deels is uitbesteed aan een extern bureau. Het is de bedoeling 

de site in de toekomst actiever te gaan gebruiken en ook secretariaatskosten en vergaderkosten vallen 

naar verwachting hoger uit vanwege o.a. de hogere zaalhuur  (Visiom (huur ca. 200 euro) is vanwege de 

afstandseis binnen de Coronamaatregelen niet beschikbaar voor gezelschappen groter dan 11 personen. 

Wel staat nog open dat hier t.z.t. nog 1,5 keer gratis vergaderd mag worden ter compensatie van de 

gesloten deur die vorige LOPOR-dag werd aangetroffen. Als gevolg hiervan werd  lastminute uitgeweken 

naar de veel duurdere ruimte van De Eenhoorn.) 

Vraag van de leden van de kascommissie was waarom de contributienota’s niet eerder verstuurd zijn. 

Het antwoord is dat de hoogte van de contributie moet worden vastgesteld in de vergadering voordat 

deze kan worden geïnd. Als gevolg van de lockdown was de vergadering van dit voorjaar verschoven 

naar nu. 

8. Decharge bestuur voor beleid en penningmeester voor beheer  

De kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het 

gevoerde financieel beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering volgt het 

advies en stelt de jaarrekening 2019 daarmee tevens vast. 

9. Bespreking begroting 2020 (bijgaand) 

Vanuit de vergadering komt de vraag of het mogelijk is op vergaderkosten te besparen door van 

vergaderruimten bij pleegzorgorganisaties gebruik te maken. Aangegeven wordt dat jaren bij De Rading 

werd vergaderd totdat de pleegzorgmanager wegging. Deze woonde dichtbij en vond het geen probleem 

de deur op zaterdag te openen bij aanvang en te sluiten na afloop.  Na de managerswissel was dit 

lastiger. De nieuwe pleegzorgmanager woonde op grotere afstand. Bovendien gaf de Rading aan het 

redelijk te vinden als er gerouleerd zou worden tussen de organisaties. Het bestuur geeft de voorkeur 

aan een centrale locatie in het land die zowel per auto als ov goed bereikbaar is. Er zijn weinig 

pleegzorgorganisaties met een geschikte goed bereikbare vergaderruimte in het midden van het land.  

De mogelijkheden zullen ook in de toekomst onderzocht worden.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de begroting. 
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10. Vaststelling contributie 2020 

Oorspronkelijk voorstel was de contributie te verhogen van EUR 300 naar EUR 400 per jaar. Gezien de 

lagere kosten, als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor verschillende activiteiten geen of alleen 

online doorgang vonden, wordt dit voorstel aangepast. Nieuw voorstel is de contributie voor 2020 vast 

te stellen op 350 euro. Het voorstel wordt aangenomen. 

11. Voorstel benoeming nieuwe kascommissie 

Aad Koolaard en Hendrik van Beek vormen komend jaar de kascommissie.  

12. Bestuursverkiezing 

De voorzitter, Albert Elzinga is dit jaar aftredend. Hij is niet herkiesbaar.  

Frans Louwen (POR Vigere) en Ben Erren (POR Xonar) stellen zich verkiesbaar als bestuurslid.  Frans is 

bereid Albert op te volgen als voorzitter. Ben ambieert een rol als algemeen bestuurslid. In de 

eerstvolgende bestuursvergadering zal de voorzitter worden benoemd. Onder de huidige statuten wordt 

de voorzitter nog niet in functie gekozen door de ledenvergadering. Dit zal anders zijn als de herziening 

van de statuten zoals die beoogd wordt zal zijn geëffectueerd.  

Het bestuur stelt voor zowel Ben Erren als Frans Louwen te verkiezen tot bestuurslid.  

Frans stelt zich voor. Hij is voorzitter van Vigere en was al eerder bestuurslid van de LOPOR, destijds 

vanuit POR Juzt dat eerder dit jaar overgegaan is naar Vigere. Vanwege drukte op het werk en de 

problemen bij Juzt dat financieel in zwaar weer terecht kwam is Frans ca. 2 jaar geleden gestopt als 

bestuurslid van de LOPOR. Inmiddels is hij gestopt met werken en bereid Albert op te volgen als 

voorzitter. Van huis uit is hij socioloog, werkte jarenlang in de onderzoeksbranche waar hij veel te maken 

had met organisaties die op diverse terreinen met de overheid van doen hadden. Frans is 

(crisis)pleegouder sinds begin jaren 80 - toen pleegzorg nog geen pleegzorg heette - en vangt samen met 

zijn partner met name 15+ kinderen op. Frans: “Ik ben er van overtuigd dat de LOPOR een zelfstandige 

positie moet blijven innemen, in samenwerking met andere pleegouderorganisaties.“ Frans geeft aan 

zich sterk te willen maken voor het vergroten van de zichtbaarheid van de LOPOR en het onderhouden 

van goede contacten  met organisaties die in het veld actief zijn 

Albert zal betrokken blijven in de overgangsfase.   

Ben Erren, POR Xonar, stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Hij kon zelf niet aanwezig zijn wegens 

griepklachten.  Ben ambieert de rol van algemeen bestuurslid. Ben is verschillende keren bij de LOPOR-

dag aanwezig geweest als vertegenwoordiger van POR Xonar. Sinds de laatste LOPOR-dag (november 

2019) draait hij mee in het bestuur. 

Schriftelijke verkiezingen volgen. Zowel Ben als Frans worden unaniem verkozen. Albert verwelkomt de 

nieuwe bestuursleden. 

In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de bestuurstaken herverdeeld waarbij Frans het 

voorzitterschap op zich kan nemen. Albert zal de rest van de vergadering nog leiden. 

13. Statutenwijziging 

Op 24 maart 2018 is besloten tot algehele statutenwijziging onder de opschortende voorwaarde dat 

hiervoor voldoende draagvlak wordt gecreëerd bij de bij Jeugdzorg Nederland aangesloten instellingen. 
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Sinds die tijd zijn de door de ledenvergadering van de LOPOR vastgestelde herziene statuten door 

meerdere juristen beoordeeld en is ook bij Jeugdzorg Nederland het aanbod neergelegd om bij 

aanhoudende twijfel te bellen met de notaris die de statutenwijziging met de LOPOR heeft voorbereid. 

Hij was namelijk bereid gevonden om eventuele zorg, zo die er nog mocht zijn, in een rechtstreeks 

contact weg te nemen. Voor zover bekend heeft Jeugdzorg Nederland van dit aanbod geen gebruik 

gemaakt. Het bestuur meent, daartoe aangemoedigd door de aanwezigen tijdens de laatste LOPOR-dag, 

dat er door de LOPOR voldoende is gedaan om de conclusie te trekken dat de statutenwijziging zoals die 

door de ledenvergadering is aangenomen in maart 2018 een verantwoorde keuze is. Het bestuur stelt 

daarom de ledenvergadering in de gelegenheid om na agendering daarvan op deze LOPOR-dag vast te 

stellen dat aan de opschortende voorwaarde zoals die in maart 2018 geformuleerd werd is voldaan en 

daarmee onvoorwaardelijk in te stemmen met de tekst van de statutenwijziging waartoe op 24 maart 

2018 werd besloten. 

Belangrijkste wijzigingen:  

• Een pleegouderraad is geen rechtspersoon en kan daarom geen lid worden van de LOPOR. 

Formeel is het nu zo dat degene die wordt afgevaardigd persoonlijk lid zou moeten worden van 

de Vereniging. Gezien de vele wisselingen van POR-leden is dit niet reëel, ook in de praktijk is het 

niet zo dat individuele POR-leden contributie betalen maar (als afgesproken met JN) zijn het de 

pleegzorgorganisaties die de contributie betalen ten behoeve van hun POR. Na het inwinnen van 

juridisch advies bij verschillende partijen is daarom in de nieuwe statuten opgenomen dat de 

pleegorganisaties formeel lid worden ten behoeve van hun POR. 

• De voorzitter wordt in functie gekozen en hoeft geen lid te zijn van een pleegouderraad.  

De vergadering stemt bij handopsteking unaniem voor het bestuursvoorstel. Albert spreekt de 

bereidheid uit dat als het bestuur hem dat vraagt om op basis van een volmacht de statutenwijziging af 

te handelen. 

14. Rondje POR-ren rondom de vraag: 

Hoe heeft iedereen de periode rondom de corona-crisis beleefd, als pleegouder en als POR-lid. Wat ging 

goed, wat moet anders. Hoe is de communicatie geweest tussen organisatie en pleeggezinnen rondom 

de genomen maatregelen? Zijn er documenten die we met elkaar kunnen delen? Hoe hebben de POR-

ren gefunctioneerd nadat het land op slot ging? Hoe is de situatie op dit moment? En andere zaken die 

momenteel binnen de pleegouderraden spelen. 

POR Vigere (Frans Louwen) 

• Juzt is ontmanteld. De hele pleegzorgtak is ondergebracht bij Vigere, een organisatie die zich 

voorheen vooral bezig hield met de begeleiding van gezinshuizen. Er wordt nu aan gewerkt e.e.a. 

vorm te geven binnen de nieuwe organisatie. 

• Vigere is (enthousiast) op zoek naar nieuwe vormen van pleegzorg. 

• Nu speelt het belang om te gaan bekijken hoe we de 550 pleeggezinnen meer kunnen betrekken 

en behouden voor pleegzorg, en van hieruit ook nieuwe pleegouders kunnen gaan werven. 

• Gemeenten hebben duidelijk gemaakt dat Vigere geen monopolie heeft voor pleegzorg in West-

Brabant. Sterk Huis heeft aangegeven ook actief te willen worden in West-Brabant. De POR is 

benieuwd hoe de POR van Sterk Huis hier in staat en wil gaan bekijken in hoeverre er 

samengewerkt kan worden. Sterk Huis was ook bereid de pleegzorgtak over te nemen van Juzt 

maar de gemeenten hebben gekozen voor Vigere. 
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POR Timon (Hendrik van Beek) 

• Utrecht heeft ervoor gekozen kinderen zoveel mogelijk in de eigen wijk te plaatsen. 

Specialistische hulp is ondergebracht bij Koos en Spoor 30 die de begeleiding van pleeggezinnen 

weer onderbrengen bij respectievelijk De Rading/Youké en Timon, afhankelijk van waar de 

gezinnen wonen. 

• Aangegeven wordt vanuit het bestuur dat POR De Rading onlangs een verontruste mail naar de 

LOPOR heeft gestuurd over het feit dat de keuze van de gemeente voor een geografische aanpak 

ertoe heeft geleid dat pleeggezinnen door de gemeente verplicht worden te wisselen van 

pleegzorgorganisatie. Grote vraag hierbij is wat de juridische positie van pleeggezinnen is bij een 

onvrijwillige overplaatsing. Onderzoek heeft onlangs weer uitgewezen dat de vele wisselingen 

van hulpverleners schadelijk zijn voor pleegkinderen. Wat nu in Utrecht gebeurt kan straks in het 

hele land gebeuren. Albert geeft aan dat het bestuur deze zorgen heeft geuit in het laatste 

bestuurlijk overleg tussen de LOPOR, de NVP, SBPN en JN. Hij merkt hierbij nog op dat de 

verplichte overstap extra merkwaardig is omdat Timon een identiteitsgebonden (christelijke) 

organisatie is. Koos en Spoor30 hebben wel een aparte overeenkomst met WSG voor de 

specialistische begeleiding van gezinnen waarbij sprake is van (biologische)ouders of kinderen 

met een handicap, deze begeleiding blijft in stand. Afgesproken wordt deze kwestie ook bij de 

politiek aan te kaarten, allereerst in het gesprek met Rens Raemakers(D66) woensdag 30 

september in de hoop dat hij hier Kamervragen over wil stellen. 

POR Haaglanden (Radha Jamanika) 

• Betreft de vraag over de communicatie in coronatijd: hier is de organisatie netjes mee 

omgegaan. De pleegzorgbegeleider belde of het al dat niet gewenst was om langs te komen. 

Alles was goed geregeld, ook de informatievoorziening. 

• Groot probleem is de werving van POR-leden. Dit speelt al anderhalf jaar en het lukt nauwelijks 

nieuwe mensen te krijgen. Van de 6 nieuwe leden haakten er al snel weer 2 af. Probleem is dat 

de combinatie van drukte in het pleeggezin en de POR moeilijk te combineren bleek. Dit werd 

vooraf onderschat. De POR wil graag naar 6 of 7 leden. Radha geeft aan dat ze zelf een HR 

achtergrond heeft en een wervingsprofiel heeft gemaakt. 

• Radha heeft een profileringsstuk geschreven over de wijze waarop de POR zich kan profileren en 

belooft dit te delen met de leden via het secretariaat (info@lopor.nl) dat het zal doorsturen. 

• Radha is door de Hogeschool Amsterdam benaderd om een minor te ontwikkelen over pleegzorg 

voor SPH studenten, een studie waar veel pleegzorgwerkers vandaan komen. Zij vraagt hierover 

input aan de vergadering en geeft aan dat ze in dit kader onder andere graag met Albert zou 

praten. Albert geeft aan graag bereid te zijn hier aan mee te werken. Ook Maaike geeft aan 

graag een bijdrage te leveren. 

POR Vitree (Emin Karaaslan) 

• Binnen Vitree leek iedereen overvallen door de coronacrisis. Na vragen vanuit de POR bleek 

hierover nog veel onduidelijk, het heeft 1 à 2 maanden geduurd voordat beleid was gemaakt op 

de nieuwe situatie. 

• Vitree gaat video’s maken met verhalen van pleegouders voor de werving van nieuwe 

pleegouders. 

• Emin gaat met zijn gezin waarschijnlijk meewerken aan een video van Pleegzorg Nederland voor 

training van nieuwe pleegouders. Het is erg moeilijk om andere gezinnen vanuit de Turkse 
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gemeenschap te vinden om hieraan mee te werken. Angst over hoe de video wordt gemonteerd 

speelt mee en misschien ook gemeenschapsdruk denkt Emin.   

POR Pactum (Maaike Ansems) 

• De eerste fysieke vergadering sinds het begin van de coronacrisis heeft net plaatsgevonden. Van 

de 7 POR-leden zijn er 4 over waardoor er weer een nieuwe werving opgestart moet worden. 

Hiervoor krijgt de POR ondersteuning van de organisatie. 

• Bij de vergadering was iemand aanwezig van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur, 

evenals de adjunct-directeur. Afgesproken is een dergelijke bijeenkomst eenmaal per jaar te 

beleggen zodat zaken die de POR belangrijk vindt kunnen worden meegegeven. Ditmaal was dit 

de continuïteit van de pleegzorg. Pleeggezinnen hebben te maken gehad met veel wisselingen 

van werkers.   

• Alle partijen, inclusief de POR, hebben een positief advies gegeven voor wat betreft de fusie met 

de Heldringstichting. 

• De samenwerking met de organisatie is goed. Een medewerker van de servicedesk is vaak bij de 

POR-vergaderingen aanwezig en kan veel voor de POR binnen de organisatie betekenen. 

Daarnaast is de voormalige POR-voorzitter pleegzorgmanager geworden bij Pactum. 

• De contacten van Pactum met de gemeenten wisselen sterk per gemeente. 

POR Yorneo (Chantal Bourgonje) 

• De POR had 5 leden waarvan er een afscheid neemt vanwege een pleegkind waar het zo goed 

mee gaat dat het zelfstandig verder kan. 

• De POR wordt goed geïnformeerd door de directie. Er is periodiek overleg tussen cliëntenraad 

(“CR”), POR en directie.  

• Tijdens de lockdown zijn alle bezoekregelingen stilgelegd, tenzij strikt noodzakelijk. Gedurende 

de maanden van de lockdown zijn pleegouders goed geïnformeerd door de organisatie via mails 

en nieuwsbrief. De POR is ook apart bijgepraat. Binnenkort gaan de maatregelen rondom de 

eerste golf geëvalueerd worden. Naar verwachting zal in de toekomst meer maatwerk toegepast 

worden. 

• Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van de POR: Hoe kun je je beter positioneren en 

profileren. Eerder deze maand is rondom dit thema een bijeenkomst belegd met CR en een soort 

taskforce. Hier zijn ideeën en acties uit naar voren gekomen. 

• Er wordt een project ontwikkeld om een betere verbinding tussen formele en informele zorg te 

realiseren, waarbij wordt gedacht aan steungezinnen en buurtgezinnen. Ook gemeenten zouden 

hierbij een rol krijgen. Dit moet in 2021 vorm krijgen. 

• Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om kleinschalig specialistisch wonen op te gaan 

zetten, waarbij het kind zoveel mogelijk blijft wonen waar dit kan. De zorg(expertise) moet 

rondom het kind georganiseerd worden. 

• In Drenthe bestaat al een samenwerking met Leger des Heils en WSG betreffende het zoeken 

naar pleeggezinnen. Er is een apart platform pleegzorgdrenthe.nl . Ook is er een ontwikkeling om 

samen te werken rondom thema’s. Pleegouders kunnen hierop inschrijven.  

POR Enver (Wim de Jonge) 

• De in 2018 gefuseerde organisatie in Rotterdam, regio Rijnmond, bestaat inmiddels uit 1893 

medewerkers (1500 Fte) en 1350 pleeggezinnen met 1700 pleegkinderen. Pleegzorg maakt 

https://www.pleegzorgdrenthe.nl/
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ongeveer 10 procent uit van de totale organisatie. De grootte van de organisatie heeft tot gevolg 

gehad dat de uit 6 mensen bestaande POR nog zoekende is naar een nieuwe positie. In het 

verleden waren de lijnen korter.  De POR werkt nauwer samen met het programmateam 

pleegzorg en is vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen. Het is positief om betrokken te 

worden in het voorproces. Nadeel hiervan is dat het moeilijk wordt de uitkomst af te wijzen. 

Wim geeft aan het een behoorlijke druk te vinden om met 6 personen 1350 pleeggezinnen te 

vertegenwoordigen. Als je mensen wilt vertegenwoordigen moet je weten wat er speelt. 

• Per 1 november krijgt Enver een nieuwe bestuurder. 

• Er komt een nieuw tevredenheidsonderzoek aan. 

• De POR wil dat er een vertrouwenspersoon komt waar pleegouders terecht kunnen. Klachten 

kunnen bij het AKJ neergelegd worden, maar er zou een tussenvorm moeten zijn om een 

formele klacht te voorkomen. Radha geeft aan het nummer te kunnen geven van twee 

deskundige mensen die binnen Haaglanden deze rol vervullen en die ook vertrouwenspersonen 

opleiden. Afgesproken wordt informatie uit te wisselen, eventueel via het secretariaat. 

Karin geeft aan dat ze heeft gehoord dat het AKJ voorlichting geeft aan kinderen van 6 jaar over 

vertrouwenspersonen van het AKJ waarbij ze terecht kunnen. Hier zijn vraagtekens bij gezet 

gezien de jonge leeftijd van de kinderen. Ook vanuit de vergadering worden twijfels geuit, met 

het verhaal in het achterhoofd van de gastspreker van de politieacademie die een paar jaar 

geleden tijdens de LOPOR-dag sprak over het horen van kwetsbare getuigen, waaronder jonge 

kinderen. Het vraagt grote deskundigheid om met deze leeftijdsgroep te praten en betrouwbare 

informatie naar boven te halen.) 

POR Horizon (Aad Koolaard/Yvonne van Tuijl) 

• Yvonne signaleert een betere samenwerking tussen pleegzorgorganisaties (Horizon, Timon en 

Enver) in de regio bij het zoeken naar een geschikt pleeggezin. De samenwerking heeft ook als 

voordeel dat de kans groter is een geschikt pleeggezin in de buurt te vinden, als dit gewenst is. 

Ook bij trainingen voor pleegouders wordt meer de samenwerking gezocht.  Aad vult aan: Soms 

gebeurt dit op gemeenteniveau via Jeugd en Gezin, waarbij de animo van pleegouders per 

gemeente wel wisselend is. 

• Horizon is een (bestuurlijke)samenwerking aangegaan met Altra, Opvoedpoli en Nieuwe Kans 

onder de naam I-HUB. Gezamenlijk hebben de organisaties 1800 werknemers. De POR heeft 

hierover mogen adviseren. 

• De POR heeft 8 leden. Een oproep voor nieuwe POR-leden via een rechtstreekse mail vanuit de 

organisatie aan pleegouders heeft nog eens 8 aanmeldingen opgeleverd waaruit 5 serieuze 

kandidaten naar voren zijn gekomen: 4 aspirant POR-leden en 1 op de reservelijst. 

• Yvonne heeft persoonlijke ervaring met pleegzorg tijdens de lockdown: We hebben een plaatsing 

gekregen in coronatijd, hier is zorgvuldig mee omgegaan.  

• Aad geeft aan dat het wekenlang (’s avonds) thuishouden van zijn 18+ pleegzoon in coronatijd 

wel strijd heeft opgeleverd. Albert: in het begin was er ook veel onduidelijkheid rondom de 

bezoekregelingen. De protocollen van het Nederlands Jeugd Instituut waren voor meerderlei 

uitleg vatbaar. Daar is hij ook tegenaan gelopen in discussies met de pleegzorgwerker. 

POR Kenter (Joep Brasser) 

• Kenter heeft het financieel moeilijk. Er is een jaar lang een interimmanager geweest die orde op 

zaken heeft gesteld. Inmiddels is er een nieuwe bestuurder die dit goede werk gaat voortzetten 
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in de hoop dat Kenter uit de financiële problemen komt. 18 gemeenten hebben een financiële 

injectie gedaan om Kenter 2021 door te helpen. 

• Kenter is negatief in het nieuws gekomen, maar dit is volgens Joep niet terecht: er gebeuren veel 

goede dingen en er wordt “snoeihard” gewerkt. 

• In het begin van de lockdown was er een stilte van 2 weken waarna zaken goed zijn opgepakt 

middels o.a. beeldbellen. Het gebouw is aangepakt, zo zijn er looprichtingen gemaakt. Een aantal 

pleeggezinnen zijn in de problemen gekomen als gevolg van de lockdown en de kinderen die 

plotseling thuis moesten blijven. Zelf heeft Joep tijdelijk een kind uit een ander pleeggezin 

opgevangen. 

• De POR die momenteel uit 5 personen bestaat is goed genesteld in de organisatie.  Samen met 

Ondernemingsraad en Cliëntenraad was de POR afgevaardigd in de adviescommissie voor de 

nieuwe bestuurder. De POR wordt goed betrokken bij besluitvorming. 

POR Xonar (Karin Gruyters) 

• In de coronatijd zijn de NJI-richtlijnen gevolgd. Dit hield onder meer in dat alleen de 

noodzakelijke bezoekregelingen doorgang vonden. De POR is direct betrokken bij de 

maatregelen. Het algemene beeld was dat het voor kinderen ook een bepaalde rust gaf. Er was 

geen school en er hoefde niet zoveel. Het mooie weer was een geluk. Er is veel met beeldbellen 

gedaan. 

• Xonar heeft sinds vorig jaar een nieuwe bestuurder en er is een wisseling van managers geweest.  

• De POR heeft 7 leden, binnenkort misschien 8. Afgelopen jaar zijn 2 mensen vertrokken. De POR 

neemt deel in werkgroepen en is zo al aan de voorkant bij besluitvorming betrokken. Wel maakt 

de POR duidelijke keuzes aan welke werkgroepen al dan niet wordt deelgenomen. 

• De samenwerking tussen de pleegzorgorganisaties in Limburg (Rubicon, Score) loopt steeds 

beter. Ook wat betreft de bijzondere kosten zie je meer eenduidigheid. 

• Verschillende gemeenten stellen ruimten ter beschikking waar pleegouders elkaar maandelijks 

kunnen ontmoeten, al ligt dit in de coronatijd even stil.  

• Er is een pleegoudercafé annex depot gestart in een oud kantoorpand waar allerlei materialen 

gebracht en geleend kunnen worden door pleegouders. 

• Xonar heeft iemand aangetrokken die zich richt op sponsoring, zo zijn er computers gesponsord. 

• I.p.v. de jaarlijkse pleegzorgdag (sinds een paar jaar in Gaiazoo) die door corona niet doorgaat 

hebben pleegouders kaartjes voor Gaiazoo ontvangen zodat ze op een moment naar keuze 

kunnen gaan. 

• Gemeenten zetten sterk in op het behouden van pleegouders, naast het werven van nieuwe 

pleegouders. Ook is er meer sprake van maatwerk. 

POR Entrea/Lindenhout (David Vroonland) 

• De POR is afgelopen jaar betrokken geweest bij de keuze van een nieuw lid van de Raad van 

Toezicht, de (bij)scholing van pleegouders en de matching, na signalen dat de matching niet 

altijd goed verliep waardoor onnodige breakdowns zouden hebben plaatsgevonden. De POR is 

daarom afgevaardigd in het onderzoeksteam. 

• Het landelijk tekort aan pleegouders is aan de orde geweest. De pleegzorgmanager van Entrea 

Lindenhout is ook de voorzitter van het managersoverleg van Jeugdzorg Nederland, dus die lijn is 

erg kort. De landelijke campagne openjewereld.nu  moet meer mensen interesseren voor 

(informeren over) het pleegouderschap. In Gelderland is n.a.v. deze campagne een film gemaakt, 

https://openjewereld.nu/over-open-je-wereld/
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gesubsidieerd door gemeenten, voor de werving van pleegouders. David laat deze film aan de 

vergadering zien. 

• Een POR-lid is bestuurder geworden bij de Rading en dus is er een vacature. 

Pleegzorgbegeleiders wijzen hun gezinnen ook op het bestaan van de POR. 

15. Wmcz2018 

Wat betekent het in de praktijk nu de pleegouderraden sinds 1 juli voor de wet gelijkgesteld zijn aan 

cliëntenraden (Wmcz2018). Is het duidelijk welke rechten de pleegouderraden hebben? Albert: om 

pleegouderraden te informeren is er door de NVP in samenwerking met het LOC op 23 juni jl. een 

webinar georganiseerd. De informatie hierover is destijds ook vanuit de LOPOR gedeeld met de leden. 

Het webinar kon worden teruggekeken. Ten tijde van de vergadering is niet bekend of de link nog werkt. 

Op twee punten klopte de informatie die tijdens het webinar door het LOC werd gegeven niet volledig, 

aldus Albert: 

• Er is geen adviesrecht m.b.t. de voordracht van een lid van de Raad van Toezicht maar er is 

sprake van een bindende voordracht. Of deze geldt voor de gezamenlijke 

medezeggenschapsorganen of voor ieder medezeggenschapsorgaan afzonderlijk is niet duidelijk. 

• Artikel 2, dat handelt over inspraak is anders dan de dame van het LOC zei, niet van toepassing 

op POR-ren  

Er wordt gewerkt aan een modelreglement. Er komt één reglement voor de gezamenlijke 

medezeggenschaporganen. Hieronder komen dan de huishoudelijke reglementen per orgaan, dus onder 

andere voor de POR te hangen die per organisatie kunnen worden aangepast. Het wachten is nog op het 

eerste concept zodat de POR-leden die zich hiervoor hebben aangemeld kunnen gaan meelezen. De NVP 

werkt hieraan, maar heeft wat vertraging opgelopen. Albert meent dat er wat betreft de 

medezeggenschap niet zo heel veel lijkt te veranderen. Het betreft met name het verankeren van de 

medezeggenschap van de POR op een andere plek in de wetgeving.  

Wim: in de WMCZ2018 wordt gesproken over een onafhankelijk ondersteuner. Welke POR-ren hebben 

ondersteuning en is dat iemand van de organisatie zelf? Van de aanwezige POR-leden geven de meesten 

aan ondersteuning te krijgen vanuit de organisatie m.b.t. de agenda, de notulen en dergelijke zaken. In 

sommige gevallen is de ondersteuner tevens ondersteuner van andere medezeggenschapsorganen 

binnen de organisatie en houdt deze de POR op de hoogte van relevante stukken en beleidskwesties die 

breder in de organisatie aan de orde zijn. Onafhankelijk wil niet zeggen dat het iemand van buiten de 

organisatie moet zijn maar wel dat hij in zijn rol als ondersteuner onafhankelijk moet kunnen optreden 

binnen de organisatie. 

16.Dringende vragen uit de praktijk 

Hier is nog ruimte voor het aan de orde stellen van zaken (en/of ideeën of aanbevelingen) waar men 

mee bezig is en die nog niet eerder op deze LOPOR-dag aan de orde zijn gekomen. De vraag van POR De 

Rading over het onvrijwillig overhevelen van pleegouders naar een andere pleegzorgorganisatie is al ter 

sprake gekomen en wordt in ieder geval meegenomen in het gesprek met Rens Raemakers (Tweede 

Kamerlid D66). 

Er zijn geen andere vragen. 

  

https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/21110/11534/terugkijken-webinar-voor-pleegouderraden-over-wmcz.html
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17. Introductie besloten gedeelte op de website LOPOR.NL 

• Wachtwoorden voor het besloten deel van de website zullen per mail worden gecommuniceerd. 

Op het besloten deel zullen bijvoorbeeld verslagen van de afgelopen jaren te raadplegen 

zijn.  Het is de bedoeling dat er in de toekomst minder stukken worden toegezonden per mail en 

dat deze stukken vaker via een link naar de betreffende documenten op de site toegankelijk 

zullen worden gemaakt. 

• De vraag wordt gesteld of het mogelijk wordt andere pleegouderraden te benaderen via de site. 

Vooralsnog zullen we blijven werken zoals we dat de laatste tijd hebben ontwikkeld: algemene 

vragen kunnen via het secretariaat worden doorgezet. Individuele vragen moeten op een andere 

manier gesteld worden. Algemene mailadressen van de POR-ren kunnen wel op de site vermeld 

worden. Sommige POR-ren maken echter nog gebruik van persoonlijke mailadressen en het 

wordt niet passend geacht die mailadressen op de site te zetten. Het zou goed zijn als iedere 

POR een algemeen mailadres heeft dat blijft bestaan wanneer POR-leden wisselen. Bij de meeste 

pleegouderraden is dit inmiddels het geval. 

18.  Rondvraag 

• Aad: ik zou willen aankaarten bij de politiek om bij de volgende kabinetsformatie een 

staatssecretaris voor jeugdzaken aan te stellen. Albert: dit kan meegenomen worden in het 

bestuurlijk overleg van LOPOR, NVP, SBPN en JN betreft de gezamenlijke punten die in Den Haag 

op de agenda moeten komen. Op voorstel van ons is afgesproken dat er een vervolg op het 

bestuurlijk overleg komt om gezamenlijk te bepalen welke prioriteiten we willen inbrengen bij 

politiek Den Haag met het oog op de verkiezingen en een daarna op te stellen nieuw 

regeerakkoord.  

• Karin vraagt zich af hoeveel mensen met het openbaar vervoer komen gezien de ligging van de 

vergaderlocatie. Een grotere vergaderruimte noodzakelijk t.g.v. de coronamaatregelen is vaak 

een stuk duurder als deze in de buurt van het station ligt. Uit de reactie blijkt de ligging bij het 

station toch wel gewaardeerd te worden door de aanwezigen. 

• Albert wordt bedankt voor zijn inzet voor de LOPOR de afgelopen jaren. 

19. Afsluiting 

Albert sluit de vergadering 

 Actielijst: 

 Actiepunt Wie Wanneer 

1711.6  Tussentijds delen informatie over 
activiteiten LOPOR met leden, ook over de 
5 thema’s die samen met NVP en SBPN zijn 
vastgesteld. 
 

bestuur Doorlopend 

1911.1 Visiestukken en andere documenten die 
voor alle pleegouderraden van belang zijn 
sturen naar de secretaris: info@lopor.nl De 
secretaris deelt ze met de 
pleegouderraden. 

Allen/secretaris Doorlopend 

http://lopor.nl/
mailto:info@lopor.nl
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1803.10 Data bestuursvergaderingen bekend 
maken aan leden via mail en website 

Bestuur/secretaris Wanneer 
bekend/doorlopend 

2009.1 Statutenwijziging passeren bij notaris  Albert Na 
bestuursvergadering 
met volmacht 
bestuur 

2009.2 Contact op te nemen met staatssecretaris 
Paul Blokhuis na overname portefeuille 
jeugd van Hugo de Jonge. Doel: 
speerpunten LOPOR in het kader van het 
actieplan pleegzorg onder de aandacht 
brengen 

Bestuur z.s.m. 

2009.3 Onvrijwillig wisselen van 
pleegzorgorganisatie als gevolg van 
aanbestedingen aankaarten bij de politiek 

Bestuur 30 september in 
gesprek met Rens 
Raemakers(D66) 

2009.4 Delen profileringsstuk POR met de leden Radha/secretariaat z.s.m. 

2009.5 Contactgegevens vertrouwenspersonen 
doorgeven aan Wim de Jonge, POR Enver 

Radha (eventueel 
via secretariaat) 

z.s.m. 

2009.6 Toezenden inloggegevens besloten deel 
website 

secretariaat z.s.m. 

2009.7 Plaatsen algemene POR-adressen op 
besloten deel website 

secretariaat z.s.m. 

2009.8 Agenderen optie staatssecretaris v 
jeugdzaken nieuw kabinet in bestuurlijk 
overleg JN, LOPOR, NVP, SBPN 

bestuur Eerstvolgend 
overleg 

 


