
 
 

 
 

Notulen ledenvergadering LOPOR d.d. 24 maart 2018 
Locatie: Kantoor De Rading, Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV AMERSFOORT 
 
Genodigd:  
Leden van de vereniging LOPOR, overige pleegouderraden  
Gast: René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA  
 
 

 

Aanwezig:  
Vanuit de pleegouderraden: 
Albert Elzinga (bestuursvoorzitter LOPOR), Angelina Peters (secretaris LOPOR/POR Combinatie Jeugdzorg), René 
Bloem (POR Entrea), Wim de Jonge (POR Enver), Natasja Heemskerk, Aad Koolaard (POR Horizon), Joep Brasser 
(POR Kenter), Frans Louwen (bestuurslid LOPOR/ POR Juzt),  Martijn Claus, Mia Muijsers (POR De Rading), Edith 
Melchior (POR Spirit), Hendrik van Beek (POR Timon), Henriëtte Post (bestuurslid LOPOR/POR Vitree), Greetje de 
Haan (POR Vitree), Henny Oosterhoff (hele dag) en Ruud van Eeten (alleen de middag) (POR WSP), Annette Blaauw 
(POR Yorneo),  Lenie Manusiwa en Leo Lancker (POR Youké), Karin Gruyters (penningmeester LOPOR, POR Xonar), 
Ben Erren (POR Xonar). 
 
Afwezig met kennisgeving:  
POR Trias 
 
Gast: 
René Peters, sinds een jaar Tweede Kamerlid voor het CDA met Jeugdzorg en Sociale Zaken in zijn portefeuille.  
 
Notulist: Marion van den Eijnde 
 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2.Mededelingen en presentie 

• Gezien de agendapunten die besluitvorming behoeven wordt gecontroleerd of de benodigde 

meerderheid van stemgerechtigden aanwezig is. Dit blijkt het geval.  Ten minste de helft van de 

24 leden is vertegenwoordigd, wat voldoende is voor geldige besluitvorming. Na deze 

mededeling sluiten vertegenwoordigers van nog drie pleegouderraden aan bij de vergadering. 

• POR Trias heeft zich afgemeld maar wel schriftelijk inbreng geleverd die door het bestuur zal 

worden ingebracht bij agendapunt 4.  

• De voorzitter verwelkomt René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA. Woordvoerder SZW 

(Schulden- en armoedebeleid, Participatiewet, kinderopvang, arbeidsmarktdiscriminatie), 

jeugdzorg (jeugdreclassering, -bescherming).  Hij is uitgenodigd in verband met de voortgang 

rondom het Actieplan Pleegzorg waarin ook punten zijn benoemd die nog niet tot concrete 

actiepunten hebben geleid, alsmede de op handen zijnde evaluatie van de Wet versterking 

rechtspositie pleegouders.  

Een voorstelronde volgt. 
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3.Notulen LOPOR-dag van 4 november 2017 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst naar aanleiding van de LOPOR-dag van 4 november: 

 Actiepunt Wie Wanneer 

4.4 Visiestukken en andere documenten die voor alle 
pleegouderraden van belang zijn delen via de 
Google forumgroep ‘Pleegouderraden’ of via de 
secretaris: loporinfo@gmail.com 
 
Besloten wordt belangrijke stukken voortaan naar 
de secretaris te sturen die voor verspreiding per e-
mail zorg draagt. Actiepunt wordt gewijzigd. 

allen doorlopend 

4.5 Mailadressen van aanwezigen die nog geen lid zijn 
van de forumgroep toevoegen. Vervalt.  

secretaris na iedere 
LOPOR-dag 

0317.5 Informatie netwerkavonden delen met leden via 
loporinfo@gmail.com 
Informatie staat op de website van Timon. Bestuur 
stuurt de link door. Punt kan eraf. 

Hendrik van 
Beek (POR 
Timon) 

 

1117.1 
 
 

Klachtenregeling klachtencommissie jeugdzorg 
Utrecht opvragen bij De Rading. 
Het secretariaat van de gecentraliseerde commissie 
zit in Amsterdam. De Rading, Timon en Youké zijn 
hierbij aangesloten. Mia Muijsers stuurt de link naar 
de regeling door naar loporinfo@gmail.com en het 
bestuur zorg voor verdere verspreiding. 

bestuur zsm 

1117.2 
 

Informatie buddyproject Jeugdhulp 
Friesland/Yorneo opvragen en delen met de leden 
via loporinfo@gmail.com. 
Is gebeurd. Punt kan eraf. 

Annette Blaauw 
(POR Yorneo) 

zsm 

1117.3 Wijzigen statuten: 
Voorstel naar leden: zsm na 7 november 
Input leden: voor 1 januari 
Pre-advies: LOPOR-vergadering maart 
Zie agendapunt 9. Punt kan eraf. 

 
bestuur  
allen 
bestuur 

 
zsm 
voor 01-01-18 
maart 2018 

1117.4 Eerder verzonden stukken toesturen aan Danielle 
Coenders (POR Rubicon). Jaarverslagen van de 
afgelopen jaren versturen naar alle POR-ren zodat 
de nieuwe leden kunnen zien wat de LOPOR doet. 
Nog niet gebeurd, blijft staan. Toezending aan 
nieuwe POR-ren. 

secretaris zsm 

1117.5 Start benaderen politieke partijen ivm 
partijprogramma’s verkiezingen. Bij 
gemeenteraadsverkiezingen: adviseer de leden over 
benaderen plaatselijke politici. 

bestuur Anderhalf jaar 
voor 
verkiezingen 

mailto:loporinfo@gmail.com
mailto:loporinfo@gmail.com
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Is meegenomen in het periodiek overleg met NVP 
en SBPN. Interactie POR-ren en lokale politici is een 
punt van aandacht. Punt kan eraf.  

1117.5 Intensiveren contact VNG 
Nog niet gebeurd omdat nog onduidelijk was wie 
binnen VNG contactpersoon voor pleegzorg zou 
worden.  Wordt opgepakt. 

bestuur Komende 
periode 

1117.6 Tussentijds delen informatie over activiteiten 
LOPOR met leden, ook over de 5 thema’s die samen 
met NVP en SBPN zijn vastgesteld. 
Bestuur bespreekt tevens hoe communicatie naar 
leden verbeterd kan worden. 
Samen met NVP en SBPN is een brief voor de 
minister opgesteld met punten uit het Actieplan 
Pleegzorg die nog niet tot concrete actie hebben 
geleid, waaronder het betrekken van pleegouders 
bij beslissingen over het pleegkind. Deze zal onder 
de leden verspreid worden. 

bestuur Doorlopend 
 
 
7 november 

1117.7 Contact opnemen met nieuwe verantwoordelijken 
Jeugdzorg in de Kamer ivm het Actieplan Pleegzorg. 
Belangrijkste aandachtspunt: verlengde pleegzorg.  
Het bestuur is hiermee gestart en zal de komende 
tijd werken aan uitbreiding van het netwerk. 

Bestuur  zsm 

 

 

4. Rondje POR-ren 

POR Vitree (Henriëtte Post) 

• De fusie met Triade is afgerond en goed verlopen. De POR heeft voldoende inspraak gehad en de 

communicatie verliep goed. 

• Flevoland heeft nog steeds een tekort aan pleegouders. Urk telt veel pleeggezinnen die wel 

worden ingezet, maar kinderen worden zo snel mogelijk weer teruggeplaatst naar de plaats waar 

ze vandaan komen. Kinderen komen als gevolg hiervan na een verblijf van 28 dagen of drie 

maanden in een gezin op Urk weer in een crisisgezin in Almere, Lelystad of Zeewolde. De 

doorstroom is moeilijk, waardoor crisisgezinnen buiten Urk vol zitten. Dat is een knelpunt. 

• Er is een snelle wisseling van voogden waarbij de communicatie vaak slecht loopt. Pleegouders 

worden niet ingelicht en horen het van hun pleegzorgbegeleider. 

René Peters geeft aan dat hij vaker gehoord heeft van een veelvuldige wisseling van voogden en vraagt 

naar de oorzaak. Oorzaken die vanuit de vergadering worden genoemd: 

‐ De druk op voogden is groot, zij krijgen veel kritiek van ouders en wisselen binnen het team. 

‐ Biologische ouders oefenen druk uit om voogden, maar ook andere hulpverleners, te laten 

vervangen. Wie kent het kind nog vanaf het begin van het proces? Dit is een grote zorg. 

Andere vragen/opmerkingen: 
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‐ Pleegouders ervaren voogd/jeugdzorg soms als vijandig. “Een goede voogd is op verzoek van 

biologische ouders vervangen door een vijandige voogd.” “Er is geen oog voor het belang van het 

kind.” “Voogden dekken elkaar.” 

‐ Kunnen pleegouders wisselen van voogd? Antwoord vanuit de vergadering: zij kunnen hiertoe 

een verzoek indienen. 

‐ Pleegkinderen kunnen vanaf hun 12e zelf om een andere voogd vragen. 

‐ Er wordt te veel ingezet op een terug naar huis plaatsing, ook al gaat dit steeds weer fout. 

‐ Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg hebben pleegouders nieuwe mogelijkheden 

om gehoor te vinden bij onvrede over de zorg. 

René Peters: Hoe vaak ziet de voogd het pleegkind? 

Reacties vanuit de vergadering: dit wisselt, afhankelijk van de situatie. Soms beslissen voogden over 

kinderen die ze nauwelijks zien. Voogden werken op bepaalde dagen en tijdens kantooruren als kinderen 

op school zitten. Het is moeilijk een moment te vinden om een afspraak te maken. Ook pleegouders 

worden nauwelijks gehoord. Voogden bouwen meer band op met de biologische ouders dan met kind en 

pleeggezin. Problematiek van kinderen in pleeggezinnen wordt steeds zwaarder maar hierin worden ze 

niet of te weinig ondersteund door de voogd.  Situaties lopen uit de hand of leiden tot een breakdown 

door niet adequaat optreden van voogden, ook eigen kinderen hebben hieronder te lijden.  

Andere opmerkingen: 

‐ Als wordt gevraagd om dagopvang ter ontlasting van het pleeggezin wordt dit niet gehonoreerd 

als een van de pleegouders niet werkt. 

‐ Een pleegouder moet zijn pleegkind zelf naar de speciale school brengen omdat het gezien de 

afstand net niet voor busvervoer in aanmerking komt. Hierdoor gaat hij dagelijks een uur later 

naar zijn werk moet hij een flinke strijd leveren om tot een oplossing te komen. 

‐ Pleegouders voeden kinderen op die onder verantwoordelijkheid van de staat vallen. Dan 

zouden ze toch niet zo om kleine dingen moeten vechten. 

POR Spirit (Edith Melchior) 

• Edith heeft pas één POR-avond bezocht en is daarom vooral beschouwend aanwezig. 

• Er is een fusie gaande met Bascule.  

POR Kenter (Joep Brasser) 

• Er komt een thema-avond over veiligheid, het gaat daarbij zowel om veiligheid van het pleegkind 

als om de veiligheid van de andere gezinsleden. 

• Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met het bestuur van Kenter over de 

beleidsplannen van het bestuur voor het komend jaar en de rol van de POR hierin. Kenter wil de 

POR heel duidelijk neerzetten binnen de organisatie. 

POR Entrea (René Bloem) 

• De fusie met Lindenhout is afgerond. Het samengaan van de pleegouderraden verkeert in de 

beginfase en verloopt traag. 

• De POR vindt dat Entrea veel te weinig doet om in contact te blijven met aspirant-pleegouders. 

Als nieuwe pleegouders niets horen haken ze af. De POR heeft hierover een klacht neergelegd bij 

de organisatie die dit heeft opgepakt. 
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POR De Rading (Mia Muijsers) 

• Op voordracht van De Rading is voor het eerst een pleegouder benoemd in de 

klachtencommissie voor pleegouders. 

• Het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) klaagt dat pleegouders niet van zich laten horen. 

Bij het AKJ kunnen pleegouders met klachten over jeugdzorgmedewerkers begeleid worden in 

het proces. Besloten wordt Ron Buijs van het AKJ uit te nodigen voor een LOPOR-dag. Het 

bestuur zal hem benaderen. 

• Samen met Youké en Timon is een avond met Mariska Kramer georganiseerd over de rechten 

van pleegouders. Mariska Kramer riep pleegzorgbegeleiders op om als informant op te treden 

voor de kinderen bij de rechtszitting en duidelijk positie in te nemen in het proces. 

Pleegzorgwerkers hebben hierin geen formele status, worden niet uitgenodigd door de 

rechtbank en blijven hierdoor onzichtbaar. (Vanuit de vergadering komt het advies aan de 

pleegouderraden een kinderrechter uit te nodigen voor een thema-avond, bijvoorbeeld Rein 

Odink of Paul Vlaardingenbroek, tevens zouden pleegzorgbegeleiders bijgeschoold moeten 

worden op dit vlak). 

• De POR heeft gemeenten geadviseerd pleegzorg te verlengen tot kinderen 23 zijn. In Utrecht is 

een motie aangenomen voor verlengde pleegzorg tot 21 jaar. Reacties vanuit de vergadering zijn 

gemengd, het is een begin – ook de minister heeft zich uitgesproken voor verlengde pleegzorg 

tot 21 -  maar ook een gemiste kans, waarom niet meteen tot 23, zoals deskundigen en alle 

pleegouderorganisaties willen. 

POR Xonar (Ben Erren/Karin Gruyters) 

• Er is een goed gesprek geweest met een nieuw lid van de klachtencommissie, iemand van buiten 

pleegzorg. 

• De POR heeft gevraagd om transparantie in de jaarstukken, nu moet er te diep gegraven worden 

naar benodigde informatie. Er wordt te veel op kosten gestuurd waarbij te weinig oog is voor 

pleegouders en -kinderen.  

• Het lijkt erop dat de POR door Xonar de laatste tijd te veel wordt gezien als 

activiteitenvereniging, de POR heeft advies- en instemmingsrecht, daar moet veel meer gebruik 

van gemaakt worden.  

• Xonar is terughoudend in samenwerking met andere zorgverleners als het om scholing voor 

pleegouders gaat, pleegouders van andere organisaties zijn niet welkom op thema-avonden van 

Xonar. De POR betreurt dit. 

• De komende 5 jaar wordt de pleegzorgdag in Limburg waarschijnlijk in Gaiazoo georganiseerd. 

Dit is afgelopen jaar goed bevallen. De onderhandelingen hierover met de gemeenten zijn ver 

gevorderd. 

POR Horizon (Natasja Heemskerk) 

• De thema-avonden/trainingen over hechting zijn goed bezocht. 

• De cursus over getraumatiseerde kinderen van acht avonden loopt goed en zit iedere keer vol.  

• De regionale bijeenkomsten die Horizon voor pleegouders organiseerden hadden een sterk 

wisselende opkomst. 

• Er is geen animo voor buddyzorg. Ondanks het aanbod wordt hiervan geen gebruik gemaakt. 
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• Er is een groot tekort aan pleegouders, werving verloopt moeizaam. Vanuit de vergadering komt 

de vraag of vraag en aanbod ook met andere instellingen wordt afgestemd. Zo zijn er 

bijvoorbeeld landelijk werkende instellingen die bestandsouders zonder plaatsing hebben.  

POR WSP (Henny Oosterhoff) 

• Twee leden van de Raad van Bestuur zijn langdurig ziek.  

• Na het overlijden van directeur Heidy Blankestijn vorig jaar heeft WSP een nieuwe directeur: 

Ronald van Roon. 

• De POR is nog steeds bezig met angstcultuur binnen WSP, waarbij pleegouders niet hun zegje 

doen uit angst dat de pleegkinderen worden weggehaald. Dit gebeurt aan de hand van een 

aantal geanonimiseerde casussen. (Zie ook notulen vorige bijeenkomsten). 

• Er is de laatste tijd veel te doen rondom ‘het vergeten kind’. De POR wil meer kennis en 

deskundigheid verzamelen om beter mee te kunnen kijken met de organisatie. Het is niet altijd 

voldoende om dit als pleegouder te doen. 

• De POR is samen met de Cliëntenraad uitgenodigd voor een etentje met de Raad van Bestuur. 

Dit is als zeer positief ervaren.  

Henny heeft nog twee vragen aan de vergadering: 

• Waarom kom ik als pleegoudervoogd niet in aanmerking voor een aanvullende verzekering voor 

mijn pleegkind en moet ik hierdoor zelf veel duurdere verzekering afsluiten dan ik normaal zou 

doen? 

Albert Elzinga: verzekeringen voor pleegkinderen maken deel uit van de gesprekken samen met 

NVP en SBPN in Den Haag over de kostenvergoeding en staan op de agenda bij de LOPOR. Dit 

zijn zaken die landelijk geregeld moeten worden. 

• Kan een instelling eisen dat declaraties voor vergoedingen binnen drie maanden worden 

ingediend?  

Leo Lancker: er is sprake van een civielrechtelijke overeenkomst met de organisatie, de wettelijk 

termijn om een nota in te dienen is twee jaar.  

POR Timon (Hendrik van Beek) 

• In Nieuwegein is Timon een ‘jeugdzorgstraatje’ gestart, een tussenvorm tussen groep en gezin, 

waarbij kinderen in groepen met inwonend echtpaar worden opgevangen. 

• Er zijn regelmatig bijeenkomsten om pleegouders te werven, de opkomst is wisselend. 

• Het overleg met stichting De Hoop in Dordrecht over psychische hulpverlening aan jongeren 

begint vorm te krijgen. 

• Deskundigheidsbevordering van pleegouders staat in de steigers, opkomst is wisselend, de POR 

probeert in beeld te krijgen waar behoefte aan is. 

• Fusie met SGJ is helemaal geland. Nu wordt geld vrijgemaakt om te investeren in kwaliteit. 

• De POR neemt afscheid van één lid en heeft twee nieuwe leden waarmee het totaal op vijf komt. 
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POR Yorneo (Annette Blaauw) 

• Yorneo heeft twee werkmaatschappijen: Pleegzorg en Opgroeien en opvoeden. Deze hebben 

zich drie jaar geleden gesplitst en gaan nu weer samen. 

• Drie POR-leden gaan dit jaar stoppen en de POR is naarstig op zoek naar nieuwe leden.  

• De gesprekken tussen POR en JB-Noord (Jeugdbescherming Noord) verlopen stroef. Opmerking 

vanuit de vergadering: het is erg belangrijk om als pleegouderraad ook regelmatig met 

jeugdbeschermingsorganisaties om tafel te gaan, slechts een paar pleegouderraden blijken dit te 

doen. Wees zuinig op deze contacten. 

• De traumacursussen worden goed bezocht. 

• Thema-avonden hebben een wisselende opkomst, onderzocht wordt of deze beter in de regio’s 

kunnen plaatsvinden omdat Drenthe groot is wat veel reistijd met zich meebrengt. 

• Annette heeft vanuit de Cliëntenraad gesprekken gevoerd met 15 a 20 pleegouders en schrok 

ervan dat ruim een derde van de gezinnen op het punt stond om te stoppen. Andere gezinnen 

willen er graag een kind bij maar dat lukt maar niet, wat pleegouders frustreert.  

• Er is een opkomst van gezinshuizen van verschillende organisaties, waarbij opvalt dat de tarieven 

verschillen. Er zijn ook huizen waarbij specifiek om hbo-opgeleide gezinshuisouders wordt 

gevraagd, die ook weer een hoger tarief krijgen.  

 

Er wordt opgemerkt dat binnen sommige organisaties pleegouders gepusht worden richting gezinshuis, 

waarbij men zich afvraagt of dit te maken heeft met de hogere tarieven voor een gezinshuisplaatsing. 

René Peters merkt op dat hij wel hoort dat gemeenten liever willen dat kinderen in een pleeggezin 

worden geplaatst dan in een gezinshuis omdat dit goedkoper is, en dat dit leidt tot kinderen met te 

zware zorgvraag in pleeggezinnen, breakdowns en het meerdere keren doorplaatsen van kinderen totdat 

kinderen zo beschadigd zijn dat het echt niet meer gaat en gemeenten uiteindelijk duurder uit zijn. 

Ook merkt hij op dat de tarieven die gemeenten betalen behoorlijk kunnen verschillen en dat het tijd 

wordt de kosten serieus in beeld te brengen. Voor gemeenten is het bijna niet mogelijk te weten wat een 

normaal tarief is.  

Andere opmerkingen vanuit de vergadering: 

‐ Door te lage tarieven is bezuinigd op orthopedagogische medewerkers waardoor er minder 

deskundigheid is, maar ook op administratieve medewerkers die weten hoe de procedures 

binnen gemeenten lopen om benodigde financiële zaken te regelen. Daar lopen alle instellingen 

tegenaan.  

‐ Je kunt niet zonder landelijke aansturing. 

‐ Omdat tarieven overal anders zijn bestaat rechtsongelijkheid. 

POR Youké (Leo Lancker) 

De POR heeft verhalen vanuit pleegouders, naar voren gekomen in gesprekken, gebundeld en 11 veel 

gehoorde knelpunten op papier gezet. Leo deelt de punten uit onder de aanwezigen. De secretaris zal 

deze ook nog naar alle pleegouderraden mailen. Komt volgende LOPOR-dag op de agenda. 

POR Enver (Wim de Jonge) 
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• Bestuurlijke fusie is afgerond waarbij een indeling is gemaakt in 5 regio’s met alle een eigen 

manager die goede contacten moet onderhouden met de gemeenten.  

• De POR heeft ervoor gepleit om vanwege de ‘helicopterview’ de manager pleegzorg te 

behouden. Dat is in ieder geval voor het eerste jaar gelukt. Wel is geconstateerd dat zij er andere 

taken bij gekregen heeft. 

• De POR mist de grote succesvolle thema-avonden die in het verleden gehouden werden. De 

organisatie wil meer in de regio’s gaan organiseren. Binnenkort mag er voor het eerst weer een 

grote thema-avond georganiseerd worden, de voorbereiding is gestart. 

POR Juzt (Frans Louwen) 

• Binnen Juzt is de vierde grote reorganisatie gaande, waarbij de POR gebruik maakt van het 

adviesrecht. De reorganisatie was gezien de financiële problemen wel noodzakelijk. 

POR Combinatie Jeugdzorg (Angelina Peters) 

• Er speelt het nodige rond de bijzondere kosten. In toenemende mate wordt benodigde hulp niet 

georganiseerd omdat geld het probleem is. Pleegouders krijgen kosten voor pleegkinderen niet 

uitbetaald. De organisatie wil niet betalen omdat gemeenten niet betalen. De POR vindt dat dit 

niet het probleem van pleegouders mag zijn en dat de organisatie beter moet onderhandelen 

met gemeenten. De POR heeft hierover een gesprek gehad met de Raad van Bestuur. Een 

werkgroep waarin ook twee POR-leden zitten moet in kaart brengen hoeveel geld er binnenkomt 

voor bijzondere kosten en voor welke kosten pleegouders een beroep kunnen doen op de 

organisatie. De VNG-richtlijn wordt als uitgangspunt genomen, wel is duidelijk dat deze kosten 

niet allemaal door de organisatie betaald kunnen worden. 

• Er zijn signalen dat pleegouders door gebrek aan ondersteuning gaan afhaken. 

• Er is een groot tekort aan pleegouders, de POR is gevraagd mee te werken aan een 

wervingscampagne. Binnen de POR is hier discussie over. De problematiek wordt zwaarder en de 

begeleiding en ondersteuning minder. Ga je in die situatie mensen oproepen om pleegouder te 

worden? 

• De POR oriënteert zich op bijscholing van POR-leden.   

• Bij iedere nieuwe plaatsing wordt video-interactiebegeleiding ingezet om een goede start te 

maken. Drie keer wordt gefilmd bij een nieuwe plaatsing om te bekijken of een kind goed landt. 

Dit gebeurt in gewone situaties, tijdens het eten, of tijdens een spelletje. Vanuit de vergadering 

komen positieve reacties van mensen die hieraan zelf hebben meegedaan. Je reageert soms 

anders dan je zelf in de gaten hebt. 

POR Trias heeft schriftelijk inbreng geleverd die met betrekking tot het Actieplan Pleegzorg, dat door de 

voorzitter wordt voorgelezen:  

Hoofdlijnen: 

• Hulpverleners vertalen “regie voeren” te veel in “bepalen wat moet gebeuren”. 

• Pleegouders moeten vaak gaten vullen die hulpverleners laten vallen. 

• Pleegouders moeten op gelijkwaardige basis betrokken worden bij besluitvorming. Nu nemen 

soms hulpverleners die het kind niet kennen belangrijke beslissingen. 

• (Gezins)voogden nemen besluiten waarin pleegouders onvoldoende gekend zijn. Als zij het hier 

niet mee eens zijn worden ze onvoldoende gesteund door de pleegzorginstelling en rest de gang 

naar de rechter (en een dure advocaat) 
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• Er is bij alle partijen te weinig bekend van de rechten van pleegouders - zoals instemmingsrecht - 

of er wordt geen recht aan gedaan. Komen pleegouders op voor hun rechten dan wordt dit door 

(gezins)voogden vaak niet gewaardeerd. 

• De landelijke wervingscampagne “Supergewone mensen gezocht” wordt niet gewaardeerd. Te 

weinig aandacht voor wat je moet kunnen als pleegouder en wat er op je pad kan komen. Er is 

een meer realistische beeldvorming nodig.  Er moeten geen mensen aangetrokken worden die 

het pleegouderschap onderschatten. Zet daarnaast ook meer in op het behoud van pleegouders. 

 

5. René Peters 

René Peters is sinds een jaar Tweede Kamerlid voor het CDA met Jeugdzorg en Sociale Zaken in zijn 

portefeuille. Daarvoor was hij werkzaam binnen het speciaal onderwijs, onder andere als interim-

directeur van een cluster 4 school en was hij zeven jaar wethouder in Oss. 

René Peters verzamelt informatie over zaken die op papier lijken te kloppen maar in de praktijk niet 

werken. Hij hecht waarde aan een regelmatige terugkoppeling en nodigt de POR-ren uit contact op te 

nemen als zij tegen dergelijke zaken aanlopen:  0625734030 / w.p.h.peters@tweedekamer.nl. “Ik kan 

individuele casussen niet oplossen maar wel onder de aandacht brengen.” 

René Peters: 

Hoe zouden we de hulp aan onze jeugd moeten inrichten:  

Zo eenvoudig, laagdrempelig en dichtbij mogelijk. Neem hierbij ouders en pleegouders serieus. 

Al in de verloskundigenpraktijk moet begonnen worden met de (in groepsverband) voorbereiding op het 

ouderschap. Deze moet je niet gaan opleggen - dat wordt als vijandig gezien -  maar aanbieden op een 

plek waar mensen toch al naartoe komen. Eerst de praktijk van de verloskundige, later de school. Nu 

wordt pas wat gedaan als het fout gaat.  

Wat gaat er mis: 

• Er wordt gestuurd op rechtmatigheid, heeft iemand recht op hulp. Dit wordt vastgelegd. Past 

iemand niet binnen een omschreven kader dan gebeurt er niets. Er is maatwerk nodig, bekijk 

wat iemand echt nodig heeft, dit kan in veel gevallen ook goedkoper zijn, maar het gebeurt niet. 

• Risicobeheersing. We vertonen risicomijdend gedrag. We zeggen dat we mensen willen die hun 

nek durven uitsteken, maar sturen op risicobeheersing. Als er iets misgaat wordt een schuldige 

aangewezen. Uitgebreid wordt omschreven hoe gehandeld moet worden om herhaling te 

voorkomen. We schrijven veel, maar veiliger wordt het niet. 

• Er wordt gestuurd op de beste hulp voor ieder probleem dat een mens kan hebben. Dat kan met 

één probleem, maar meestal zijn het er minimaal 10, met evenzoveel aanspreekpunten. 

• We sturen op gelijkheid, alles moet overal gelijk geregeld zijn maar dat werkt niet, zeker niet bij 

decentralisatie waarbij gemeenten ook minder geld krijgen om zaken te regelen. Gemeenten 

verminderen dan de toegang of verlagen de tarieven. Door oormerken van geld binnen het 

sociale domein wordt geld dat op de ene plek overblijft te weinig gebruikt om een tekort op een 

andere plek aan te vullen. Daarnaast is er vaak onvoldoende helderheid over de kostprijs. 

Ongewenste bijeffecten: volumes worden vergroot of instellingen zorgen dat ze vol zitten met 

cliënten met een lichte zorgvraag, waardoor er geen plaats is voor zwaardere cliënten.  

mailto:0625734030%20/%20w.p.h.peters@tweedekamer.nl
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René Peters:  

• We moeten stoppen met sturen op rechtmatigheid, maar kijken naar wat er nodig is. Het is 

belachelijk dat je als pleegouder 100 meter te ver woont om voor vervoer naar school in 

aanmerking te komen en daarom minder moet gaan werken om je pleegkind naar school te 

kunnen brengen. Dat zijn geen verordeningen die kunnen. Als dit nodig is in het belang van de 

plaatsing, zorg dan dat dit geregeld wordt maar als een kind makkelijk kan fietsen maar wel in 

aanmerking komt voor busvervoer, vergoed het dan ook niet. 

• Stop met risicobeheersing. We schrijven ons suf. Gezond verstand werkt beter. Voorbeeld: een 

autistische jongen zit graag in een boom maar dit mag niet want het is geen gekeurd 

speeltoestel. Als de gemeente dit weet en niet handhaaft en het kind valt eruit kan de 

wethouder opstappen. 

• Stop met streven naar de beste hulp voor ieder deelprobleem maar zoek een totaaloplossing. 

Problematische schulden liggen aan de basis van acht op de tien problemen waarmee mensen 

bij de wijkteams komen. De kosten van hulp kunnen veel lager zijn als je eerst kijkt wat het 

hardste nodig is. 

• Streven naar gelijkheid is zinloos. Niemand is gelijk.  

Punten van het Kamerlid die verder nog aan de orde komen n.a.v. punten die in de vergadering naar 

voren zijn gekomen: 

• Opvoeden moet een gewoon onderdeel van het leven zijn waar ook over gepraat kan worden. 

• Kinderopvang moet niet gezien worden als arbeidsmarktprobleem maar als 

opvoedingsprobleem. Het gaat er niet om kinderen zo goedkoop mogelijk onder te brengen. 

Kinderopvang bestaat omdat ouders moeten werken, hoe vangen we dat opvoedingsprobleem 

dan op. 

• De fiscale achterstelling van eenverdieners is niet rechtvaardig.  

• De beperkte bereikbaarheid van hulpverleners – meestal alleen tijdens kantooruren – is niet 

goed voor kind en (pleeg)ouders. De voogd zegt er voor het kind te zijn maar ziet het kind 

zelden. Wat doet dat met een kind. 

• Ouders krijgen soms wel erg veel kansen het opnieuw te proberen, geef je ze nadat het voor de 

derde keer is misgegaan nog een vierde kans? 

• De termijn van uithuisplaatsing mag flexibeler. Verleng niet standaard met een half jaar maar 

bekijk de situatie, verleng desnoods met 5 jaar als dat nodig is. Maar dat vinden we niet 

rechtmatig. 

• De minister – Hugo de Jonge (VWS) – heeft in Rotterdam een project gedaan waarbij met ouders 

waarvan kinderen uit huis zijn geplaatst wordt gesproken met als insteek niet meer zwanger 

worden. Dit gaat ver maar eigenlijk heeft hij gelijk. Vanuit de vergadering komt de reactie dat 

ouders soms begeleid moeten worden in het regelen van geboortebeperking, als voorbeeld de 

moeder die wel wil maar het eigen risico niet kan opbrengen en de ouder die met de huisarts 

belt om een afspraak te maken maar alweer bijna afhaakt omdat de afspraak met de huisarts 

voor een prikpil niet direct op het gewenste moment gemaakt kan worden. 

• We moeten af van Europese aanbesteding voor jeugdzorg, dit is zinloos. We willen hier het 

braafste jongetje van de klas zijn. 

• Schuldenproblematiek moet aangepakt worden, boetes worden verveelvoudigd, incassobureaus 

kosten veel geld. Dit verzwaart de problemen enorm. 
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Concreet wil hij: 

• Wetten die hinderen aanpassen. 

• Gemeenten oproepen te sturen op maatwerk. 

• Goede voorbeelden uitwisselen van gemeenten waar het wel goed gaat. 

• Iedereen ervan overtuigen dat de weg van rechtmatigheid en risicobeheersing doodlopend is. 

• Armoedebestrijding. Onder andere stoppen met verdubbelen van boetes en doorberekenen van 

hoge incassokosten. 

• Specifiek betreffende de jeugd: zorg voor regionale afstemming en eenduidige tarieven. 

• Bekijken hoe de dure Europese aanbesteding kan stoppen. 

• Pleegouders meer zichtbaar maken. Niemand kent ze. Gemeenten doen geen zaken met 

pleegouders, dat gaat via de instelling. Ze worden niet gezien en gehoord. Voorbeelden als 

genoemd moeten worden uitgevent. Pleegzorg is de goedkoopste vorm, zorg dan ook dat de 

juiste hulp beschikbaar is. 

• Zaken rondom pleegzorg zoals binnen de vergadering aan de orde gekomen op de juiste plek 

neerleggen. Niet alleen nu. Daarom het verzoek aan de vergadering hem te blijven informeren.  

 

Vanuit de vergadering worden nog enkele punten meegegeven: 

• De voorzitter verwijst naar de inbreng van de LOPOR met betrekking tot het Actieplan Pleegzorg, 

o.a. wat betreft het betrekken van pleegouders bij belangrijke beslissingen over het kind en hen 

hierbij serieus nemen. “Niemand kent het kind beter dan de pleegouder.”   

• Doe iets aan de vele wisselingen van voogden. 

• Geef pleegouders invloed op de keuze van de pleegzorgwerker. 

• Kijk bij een nieuwe uithuisplaatsing eerst naar het pleeggezin waar een kind eerder heeft 

gewoond.  

Na dit agendapunt vindt de lunchpauze plaats. René Peters wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Hij 

keert na de lunch niet meer terug in de vergadering.  

6. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7.Financieel jaarverslag/verslag kascontrolecommissie 

De kascommissie bestaat uit Leo Lancker en Wim de Jonge. Wim de Jonge heeft de plaats ingenomen 

van Suzanne Beelen van Kenter die inmiddels geen POR-lid meer is.  

Bevindingen van de kascommissie worden verwoord door Leo Lancker:  

De rapportage geeft een getrouw beeld en goed inzicht in de werkelijke kosten en opbrengsten van de 

LOPOR. De administratie is gedegen en accuraat. Het jaar is met positief resultaat afgesloten hetgeen 

wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, zo blijk uit de jaarcijfers. 

Advies van de kascommissie: 

• Stuur de facturen naar de leden eerder in het jaar. 
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• Spreek een betere procedure af met betrekking tot betalingen, afgelopen jaar waren er vijf 

dubbele betalingen. Een van die betalingen – een bedrag van 99 euro – staat nog open. De 

kascommissie adviseert het bedrag dit jaar af te boeken als dit niet wordt terugbetaald. Het gaat 

daarbij om een vooruitbetaald bedrag aan Coolblue dat nogmaals aan Coolblue is betaald in 

plaats van aan het bestuurslid dat de betreffende bestelling had gedaan en betaald.  

De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken goed te keuren, het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het gevoerde beheer. De vergadering 

gaat hiermee akkoord en de stukken worden ongewijzigd vastgesteld. 

Leo Lancker en Wim de Jonge zullen ook komend jaar zitting nemen in de kascommissie. Voor Leo is dit 

de derde en - zo wordt afgesproken - laatste keer. 

8.Begroting 2018/vaststellen contributie 2018 

• De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• De contributie wordt vastgesteld op 300 euro per lid. 

9.Wijziging statuten 

Algemene vragen en opmerkingen ten aanzien van de voorgestelde statutenwijziging: 

• Ruud van Eten (WSP): In plaats van een nieuw statuut pleit de POR WSP voor het opgaan van de 

vereniging LOPOR in de NVP, zodat naar buiten wordt getreden met één gezicht. De LOPOR zou 

als afzonderlijke eenheid kunnen functioneren binnen de NVP als vertegenwoordiger van de 

pleegouderraden. De POR heeft de indruk dat het huidige bestuur - ondanks de aangetrokken 

samenwerking met de NVP – onvoldoende open staat voor verregaande samenwerking. 

• De POR WSP en POR Youké vinden dat de statutenwijziging waarin staat dat de voorzitter geen 

POR-lid meer hoeft te zijn te zeer is toegespitst op verlenging van de termijn van de huidige 

voorzitter. 

• Mia Muijsers (De Rading): POR De Rading wijst de statutenwijziging in zijn geheel af omdat De 

Rading zowel als de POR het niet wenselijk vinden dat de pleegzorgorganisaties in plaats van de 

pleegouderraden formeel lid worden van de LOPOR, hoewel er begrip is voor het gegeven dat 

een POR geen rechtspersoon is en daarom formeel geen lid kan zijn.  

Reacties: 

Betreft een samengaan van LOPOR en NVP (Voorstel POR WSP): 

‐ De voorzitter: het voorstel van de NVP om te fuseren is een paar jaar geleden binnen de 

ledenvergadering besproken, kort na de hernieuwde samenwerking met de NVP. De vergadering 

heeft zich toen uitgesproken voor een constructieve samenwerking met zowel NVP als SBPN 

maar tegen een fusie, omdat LOPOR en NVP te verschillende organisaties zijn. 

‐ Frans Louwen stelt dat na de nodige hobbels er inmiddels sprake is van gestructureerde en 

constructieve samenwerking met NVP en SBPN, waarmee de wens om met één gezicht naar 

buiten te treden wordt gerealiseerd. Op een vraag uit de vergadering geeft hij aan dat het 

bestuur zal bekijken hoe het besprokene beter met de leden gecommuniceerd kan worden.  

‐ Leo Lancker (Youké) geeft aan niet de mening te delen van de POR WSG wat betreft het opgaan 

van de LOPOR binnen de NVP.  Hij is voor een goede samenwerking en een eenduidig gezicht 

naar onder andere de overheden. De NVP heeft een dominante positie en een professioneel 
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bureau maar is tegelijk afhankelijk van overheidssubsidie, waardoor acties die politiek minder 

goed liggen op de lange baan worden geschoven. Een onafhankelijke LOPOR die intensief 

samenwerkt met de NVP is een goed instrument om ook onderwerpen die de politiek minder 

gewillig zijn aan de orde te stellen. 

Betreft de opmerking dat de wijziging te veel is gericht op de verlenging van de termijn van de huidige 

voorzitter: 

‐ De voorzitter: de statutenwijziging heeft niets te maken met een verlenging van de termijn van 

de voorzitter - dit kan via een ontheffing ook volgens de huidige statuten - maar is geïnitieerd 

omdat de vergadering maart 2017 aangaf een aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter in 

functie te willen kiezen. Hierop zijn de hele statuten tegen het licht gehouden om te bekijken of 

deze nog aansluiten bij de praktijk.  

Vanuit de vergadering komt de opmerking dat een aantal aanwezigen tijdens de LOPOR-dag van 

maart 2017 de indruk kreeg dat de huidige voorzitter onmisbaar zou zijn binnen het bestuur, wat 

hen zorgen baart. Frans Louwen vanuit het bestuur: het was niet bedoeld deze indruk te wekken. 

Wel is aangegeven dat de voorzitter een wezenlijke bijdrage vervult en dat het bestuur om die 

reden gevraagd heeft ontheffing te verlenen van de statutaire verplichting dat een voorzitter 

POR-lid moet zijn. 

Betreft de opmerking vanuit POR de Rading over de verschuiving van het lidmaatschap van de LOPOR van 

een POR-lid naar de pleegzorginstelling: 

‐ De voorzitter: Binnen het eerste concept stond dat de pleegouderraden lid zouden kunnen zijn 

van de vereniging LOPOR. Dit als vervanging van individuele POR-leden die volgens de huidige 

statuten de leden vormen. Formeel bleek een lidmaatschap voor pleegouderraden volgens de 

ingeschakelde notaris niet mogelijk. De LOPOR is echter niet een vereniging van individuele 

pleegouders die lid zijn van een pleegouderraad (maximaal één per pleegouderraad) maar van 

de pleegouderraden als zodanig. Een Pleegouderraad is geen rechtspersoon (of natuurlijk 

persoon) maar een orgaan van een rechtspersoon en kan daarom formeel geen lid zijn van een 

de vereniging LOPOR. Daarom wordt het lidmaatschap volgens de gewijzigde statuten 

neergelegd bij de rechtspersoon (de instelling) ten behoeve van diens pleegouderraad. Naar de 

mening van het bestuur wordt hiermee de situatie zoals die in de praktijk functioneert zo goed 

mogelijk in de statuten verankerd. De pleegzorgmanagers hebben hierover binnen Jeugdzorg 

Nederland gesproken. Zij zijn niet op voorhand overtuigd. De LOPOR is gevraagd juridisch advies 

in te winnen over de problematiek en op basis daarvan met een voorstel te komen richting 

Jeugdzorg Nederland.  

Besloten wordt de statutenwijziging wel in stemming te brengen maar de akte niet te laten passeren 

voordat er overeenstemming is met de instellingen. Eventueel wordt hiervoor nog een extra juridisch 

advies ingewonnen.  

De inhoudelijke behandeling van de statutenwijziging volgt, inclusief de amendementen vanuit de 

pleegouderraden en de voorstellen van het bestuur hier al dan niet in mee te gaan. POR WSG en POR de 

Rading geven aan principieel tegen de voorstellen te stemmen.  

• Voorstel 1 tot en met 9: advies bestuur wordt met meerderheid van stemmen overgenomen (2 

stemmen tegen). 
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• Voorstel 10, een wijziging bet betrekking tot het stemrecht naar aanleiding van een opmerking 

van POR De Rading. POR de Rading vindt de aanpassing niet ver genoeg gaan en wil niet dat 

bestuursleden kunnen stemmen namens hun POR. Het voorstel wordt daarom in stemming 

gebracht als bestuursvoorstel en aangenomen (2 stemmen tegen). 

• Voorstel 11, bestuur. Een discussie volgt over artikel 9.3 waarin staat dat de voorzitter geen POR-

lid hoeft te zijn maar wel pleegouder tijdens zijn verkiezing. Leo Lancker stelt voor de 

voorzittersfunctie verder te verruimen en ook de eis dat deze pleegouder moet zijn te laten 

vallen zodat de statuten een ruim kader bieden om een voorzitter te kiezen. Dit voorstel van 

Youké komt onder voorstel 14 in stemming. Het bestuursadvies wordt met meerderheid van 

stemmen overgenomen (3 stemmen tegen). 

• Voorstel 12/13: advies bestuur wordt met meerderheid van stemmen overgenomen (2 stemmen 

tegen). 

• Voorstel 14: het voorstel van POR Youké om de eis te schrappen dat de voorzitter ten tijde van 

zijn verkiezing de zorg dient te hebben over één of meer pleegkinderen wordt met 7 stemmen 

voor en 0 tegen aangenomen, waarmee het advies van het bestuur niet wordt gevolgd. 

• Met het aannemen van het voorstel van POR Youké vervalt voorstel 15. 

• Voorstel 16/17: advies bestuur wordt met meerderheid van stemmen overgenomen (2 stemmen 

tegen). 

• Voorstel 18: advies bestuur wordt met meerderheid van stemmen overgenomen (2 stemmen 

tegen). 

• Voorstel 19: advies bestuur wordt unaniem overgenomen, gaat om een wettelijk vereiste. (0 

stemmen tegen). 

• Voorstel 20/21/22/23: advies bestuur wordt met meerderheid van stemmen overgenomen (2 

stemmen tegen). 

De gehele statutenwijziging, inclusief de wijzigen naar aanleiding van de besluiten tot nu toe wordt nog 

een keer in stemming gebracht. Besloten wordt tot deze statutenwijziging over te gaan onder de 

opschortende voorwaarde dat hiervoor voldoende draagvlak wordt gecreëerd bij de bij Jeugdzorg 

Nederland aangesloten instellingen. Zolang aan deze voorwaarde niet is voldaan zal de akte niet worden 

gepasseerd. 

10. Bestuursverkiezing 

• Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor de functies van voorzitter en secretaris. 

• Het bestuur brengt in stemming het voorstel om ten behoeve van de huidige voorzitter, Albert 

Elzinga, voor de resterende termijn van twee jaar ontheffing te verlenen van de statutaire 

verplichting dat de voorzitter van de LOPOR tevens POR-lid moet zijn. Dit voorstel wordt met 2 

stemmen tegen aangenomen.  

• Omdat zich geen nieuwe kandidaat-secretaris heeft gemeld is de huidige secretaris Angeline 

Peters gevraagd haar aftreden als bestuurslid te heroverwegen wanneer de functies binnen het 

bestuur zo worden herschikt/verlicht dat het mogelijk is voor haar om te blijven. De aanstelling 

van een ambtelijk secretaris wordt hierbij overwogen. Hierover is nog geen uitsluitsel. Het 

aftreden van Angelina wordt aangehouden. 

• Een profielschets voor een secretaris en andere bestuursfuncties wordt gemaakt. Zo mogelijk 

binnen drie maanden, maar in ieder geval ruim voor de eerstvolgende ronde van periodiek 

aftreden. 

• De optie een ambtelijk secretaris aan te stellen vindt steun vanuit de vergadering.  



 

  
15 

 

 

 

11. Rondvraag 

• Vanuit de vergadering komen voorstellen om te komen tot een meer constructieve 

vergadervorm, waarbij het Rondje POR-ren wordt gecomprimeerd en meer wordt gesproken 

over het werken aan oplossingen voor de problematiek die aan de orde komt.  

• Er is discussie of de LOPOR meer actiematig naar buiten moet treden of via (stille) diplomatie, 

zoals nu meer het geval is. De wijze van naar buiten treden zal de volgende vergadering worden 

geagendeerd.  

• Voorgesteld wordt voor een efficiënter verloop van vergaderingen onderwerpen in werkgroepen 

voor te bereiden en te regelen.  Ook dit komt op de agenda. De voorzitter geeft aan dat het 

bestuur zal overwegen om voor de volgende LOPOR-dag geen spreker uit te nodigen maar een 

inhoudelijke vergadering te houden over: wat willen we als LOPOR, welke kant gaan we op. 

• Ruud van Eeten (WSG) geeft aan gezien hetgeen hij eerder gesteld heeft in de vergadering het 

besprokene terug te koppelen naar POR WSG en zich over het lidmaatschap van de LOPOR te 

beraden. Naast zijn zorg spreekt hij zijn wens uit voor een constructieve toekomst. 

• Martijn Claus: het is belangrijk elkaar ruimte te geven voor een kritische blik. Hij biedt aan vanuit 

POR de Rading een voorstel te doen voor een actieplan. Hij wordt uitgenodigd aanwezig te zijn 

bij een bestuursvergadering om hierover van gedachten te wisselen. De voorzitter geeft aan dat 

alle leden welkom zijn langs te komen op bestuursvergaderingen om zaken te bespreken. De 

voorzitter stelt voor aan te geven wanneer de bestuursvergaderingen zijn. 

• Angelina Peters vraagt iedereen na te denken over welke bijdrage men kan leveren en op welke 

manier. Als het erom gaat de barricade op te gaan en naar buiten te treden via de pers, zoals ook 

in de bestuursvergaderingen is besproken: dit kan niet met drie/vier mensen. Zij roept iedereen 

op hierover mee te denken en aan te sluiten bij de bestuursvergadering. 

• Vanuit de vergadering wordt het bestuur verzocht hulp te vragen aan de leden wanneer dit 

nodig is. Er is een mogelijkheid commissies te vormen, maak hier gebruik van. 

• Frans Louwen geeft aan dat de wijze waarop pleegzorg de laatste tijd in het nieuws is mede te 

danken is aan de gezamenlijke inzet van de pleegouderorganisaties. 

• Wim de Jonge (Enver): we hebben na de fusie een nieuw POR-reglement nodig. Er zou vanuit de 

LOPOR toch een model-reglement moeten zijn.  De voorzitter stelt voor een model reglement te 

maken van het reglement van Enver als dit rond is. Tevens geeft hij aan dat binnen de LOPOR de 

mogelijkheid bestaat om het reglement juridisch te laten toetsen. 

• Leo Lancker: het is belangrijk met elkaar kritisch te kunnen discussiëren, ook al kost dit tijd. 

Annette stelt dat kritiek goed is maar dat het belangrijk is daar niet in te blijven hangen. 

• Henny Oosterhoff geeft aan dat er verschillende onderzoeken zijn geweest naar de kosten van 

pleegkinderen. Het eerste was van de SBPN. Henny heeft al drie keer vragenlijsten ingevuld maar 

men is nog steeds op hetzelfde niveau bezig. Albert zegt dat hij uit het overleg met Jeugdzorg 

Nederland begrepen heeft dat dit een van de punten is die binnen het Actieplan Pleegzorg wordt 

geïmplementeerd.  

• Henny Oosterhof: kunnen de leden via een nieuwsbrief of actiepuntenlijst op de hoogte 

gehouden worden van de activiteiten die het bestuur onderneemt? Het bestuur neemt dit mee. 
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• De voorzitter vraagt input van de vergadering voor het overleg met de Belastingdienst, samen 

met NVP en SBPN, op 6 april. De vraag is al uitgezet maar wordt op verzoek nog een keer 

gemaild naar de leden. 

 

8. Sluiting 

Albert Elzinga bedankt de aanwezigen en 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 

1803.1 Visiestukken en andere documenten die voor 
alle pleegouderraden van belang zijn sturen naar 
de secretaris: loporinfo@gmail.com Deze deelt 
ze met de pleegouderraden. 

Allen/secretaris doorlopend 

1803.2 Informatie over de netwerkavonden van Timon 
is te vinden op de website van Timon. Het 
bestuur stuurt de link door. 
. 

secretaris zsm 

1711.1 
 
 

Klachtenregeling klachtencommissie jeugdzorg 
Utrecht: het secretariaat van de 
gecentraliseerde commissie - waarbij De Rading, 
Timon en Youké zijn aangesloten - zit in 
Amsterdam. Mia Muijsers stuurt de link naar de 
regeling door naar loporinfo@gmail.com en het 
bestuur zorg voor verdere verspreiding. 

Bestuur/Mia 
Muijsers 

zsm 

1711.4 Jaarverslagen van de afgelopen jaren versturen 
naar Danielle Coenders van POR Rubicon en alle 
nieuw aangesloten POR-ren zodat de nieuwe 
leden kunnen zien wat de LOPOR doet. 

secretaris zsm 

1711.5 Intensiveren contact VNG bestuur Komende periode 

1803.1 Brief van LOPOR, NVP en SBPN over actieplan 
Pleegzorg versturen naar leden 

secretaris zsm 

1803.2 Netwerk verantwoordelijken Jeugdzorg in de 
Kamer uitbreiden. Belangrijk aandachtspunt: 
implementatie verlengde pleegzorg.  

Bestuur  Komende periode 

1803.3 Uitnodigen Ron Buijs van het AKJ voor LOPOR-
dag 

Bestuur Zsm 

1803.4 Mailen inventarisatie knelpunten Youké naar 
POR-ren 

Secretaris Zsm 

1803.5 Agendapunt volgende LOPOR-dag: inventarisatie 
knelpunten Youké.  

Bestuur Volgende LOPOR-
dag 

1803.6 Uitwerking aanstelling ambtelijk secretaris Bestuur komende periode 

mailto:loporinfo@gmail.com
mailto:loporinfo@gmail.com
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1803.7 Agenderen: activisme of stille diplomatie, 
mediabeleid  
Agenderen: efficiëntie vergaderingen in relatie 
tot delen informatie via rondje POR-ren  
Agenderen: wat willen we als LOPOR, welke kant 
willen we op – effectiviteit samenwerking 
SBPN/NVP 
 

Bestuur Volgende LOPOR-
dag 

1803.8 Statutenwijziging passeren bij notaris Bestuur Nadat er 
draagvlak is bij 
Jeugdzorg 
Nederland 

1803.9 Maken profielschets bestuursleden Bestuur Voor volgende 
vacaturestelling 

1803.10 Data bestuursvergaderingen bekend maken aan 
leden. 

bestuur Wanneer bekend 

1803.11 Vraag over input gesprek met belastingdienst 
mailen. 

bestuur Zsm 

1803.12 Terughalen dubbele betaling Cool Blue of 
afschrijven 

Penningmeester Voor volgende 
jaarvergadering 

 


