
 
 

 
 

Notulen ledenvergadering LOPOR d.d. 24 november 2018 
Locatie: Kantoor De Rading, Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV AMERSFOORT 
 
Genodigd:  
Leden van de vereniging LOPOR, overige pleegouderraden, lid voormalige POR Juvent  
Gasten: onderzoeksbureau Significant: Annemarijn Onstenk, Marjolijn Zwanepol  
 
 

 

Aanwezig:  
Vanuit de pleegouderraden: 
Albert Elzinga (bestuursvoorzitter LOPOR), Angelina Peters (POR Combinatie Jeugdzorg), David Vroonland (POR 
Entrea/Lindenhout), Wim de Jonge (POR Enver), Joep Brasser (POR Kenter), Frans Louwen (bestuurslid LOPOR/ POR 
Juzt) en Ingrid Hoffman (POR Juzt), Hendrik van Beek (POR Timon), Naomi Helmink en Henny Oosterhoff (POR 
WSG), Annette Blaauw (POR Yorneo), Lenie Manusiwa en Leo Lancker(ochtend) (POR Youké), Karin Gruyters 
(penningmeester LOPOR, POR Xonar). 
 
Middag:  

‐ Harry Neger (voorheen POR Juvent, nu Pleegoudersupport Zeeland) 
‐ Annemarijn Onstenk, Marjolijn Zwanepol van onderzoeksbureau Significant 

 
Afwezig met kennisgeving:  
POR Horizon, POR Spirit 
 
Notulist: Marion van den Eijnde 
 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2.Mededelingen en presentie 

‐ Afmeldingen: POR Horizon en POR Spirit 

‐ Voormalig lid van de opgeheven POR van Juvent - Harry Neger -  komt na de lunch. Hij 

vertegenwoordigde POR Juvent meerdere keren tijdens de LOPOR-dagen. Op dit moment is hij 

actief binnen Pleegoudersupport Zeeland. 

3.Notulen LOPOR-dag van 24 maart 2018 

Mia Muijsers (per mail), actiepunt 1711.1: link naar klachtenregeling is al tijdens de vergadering van 24 

maart doorgestuurd. Punt wordt aangemerkt als afgewerkt. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst naar aanleiding van de LOPOR-dag van 24 maart: 

 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 



 

  
2 

 

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. 

 Is verstuurd met de nieuwsbrief 

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. Link naar de regeling doorsturen 

naar leden.  

Is verstuurd met de nieuwsbrief 

secretaris zsm 

1711.4 Jaarverslagen van de afgelopen jaren versturen 

naar Danielle Coenders van POR Rubicon en alle 

nieuw aangesloten PORren zodat de nieuwe 

leden kunnen zien wat de LOPOR doet. 

Nog niet gebeurd, bestuur neemt contact op 

met Rubicon over wat ze willen ontvangen 

secretaris zsm 

1711.5 Intensiveren contact VNG 

Nieuwe contactpersoon is bekend, afspraak 

moet nog worden gemaakt. 

bestuur Komende periode 

1803.1 Brief van LOPOR, NVP en SBPN over actieplan 

Pleegzorg versturen naar leden 

Is verstuurd 

secretaris zsm 

1803.2 Netwerk verantwoordelijken Jeugdzorg in de 

Kamer uitbreiden. Belangrijk aandachtspunt: 

implementatie verlengde pleegzorg.  

Inventarisatie verantwoordelijke Kamerleden is 

gemaakt. Komende periode zullen gesprekken 

gevoerd worden. Daarnaast zal gesproken 

worden met Kamerleden verantwoordelijk voor 

de belastingen over de punten als in de 

nieuwsbrief vermeld. Inzet onder andere de 

onlogische onderhoudseis die wordt gesteld om 

Bestuur  Komende periode 

mailto:loporinfo@gmail.com
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pleegkinderen gunstig te laten meedelen in de 

erfenis. 

1803.3 Uitnodigen Ron Buijs van het AKJ voor LOPOR-

dag  

Uitgesteld ivm andere sprekers. Zie ook de 

agenda. Punt kan eraf. 

Bestuur Zsm 

1803.4 Mailen inventarisatie knelpunten Youké naar 

PORren 

Is verstuurd met notulen 

Secretaris Zsm 

1803.5 Agendapunt volgende LOPOR-dag: inventarisatie 

knelpunten Youké.  Zie agenda 

Bestuur Volgende LOPOR-

dag 

1803.6 Uitwerking aanstelling ambtelijk secretaris 

Is gebeurd, Marion van den Eijnde heeft 

ambtelijk secretariaat op zich genomen. 

Bestuur komende periode 

1803.7 Agenderen: activisme of stille diplomatie, 

mediabeleid  

Agenderen: efficiëntie vergaderingen in relatie 

tot delen informatie via rondje PORren  

Agenderen: wat willen we als LOPOR, welke kant 

willen we op – effectiviteit samenwerking 

SBPN/NVP 

Zie agenda 

Bestuur Volgende LOPOR-

dag 

1803.8 Statutenwijziging passeren bij notaris 

Statuten liggen bij een jurist voor een second 

opinion. Blijft staan. 

Bestuur Nadat er 

draagvlak is bij 

Jeugdzorg 

Nederland 

1803.9 Maken profielschets bestuursleden 

Blijft staan, volgende vergadering 

Bestuur Voor volgende 

vacaturestelling 

1803.10 Data bestuursvergaderingen bekend maken aan 

leden. 

Blijft staan, doorlopend punt.   

bestuur Wanneer bekend 

1803.11 Vraag over input gesprek met belastingdienst 

mailen. 

Is gebeurd 

bestuur Zsm 
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1803.12 Terughalen dubbele betaling Cool Blue of 

afschrijven 

Is gebeurd 

Penningmeester Voor volgende 

jaarvergadering 

 

Een voorstelronde volgt. 

4. Ervaren knelpunten aan de hand van brief Youké 

Leo Lancker van POR Youké geeft kort uitleg over de totstandkoming van de lijst knelpunten die vorige 

ledenvergadering door POR Youké is ingebracht: het zijn terugkerende punten, gefilterd uit persoonlijke 

verhalen van pleegouders van de afgelopen jaren. Een rode draad om bestuurlijk mee aan de slag te 

kunnen en de overheid te overtuigen dat het anders moet. Het hadden er meer kunnen zijn maar ze 

moesten op een A4 passen, anders leest niemand het meer.  Het is belangrijk hier stevig op in te zetten 

anders blijft het doormodderen. Pleegouders zitten soms met de handen in het haar en een pleegouder 

moet buitengewoon mondig zijn.  Leo: pleegouders en pleegkinderen worden vermalen in een kakofonie 

vanuit hulpverleners.  De POR heeft aan het management gevraagd: wat mag je verwachten van een 

pleegzorgwerker? Daar krijg je geen eenduidig antwoord op. Het is belangrijk zicht te krijgen op wat je 

van welke hulpverlener mag verwachten. 

Een discussie volgt of mensen onder de huidige situatie enthousiast gemaakt moeten worden om 

pleegouder te worden. Zaken die hierin naar voren komen:  

‐ Een pleeggezin is vaak de beste oplossing voor een kind maar de ondersteuning vanuit de 

jeugdzorginstellingen is soms volstrekt onvoldoende.  

‐ Kinderen worden veel te vaak overgeplaatst.   

‐ Een gebrek aan pleeggezinnen gaat ten koste van de kinderen maar als een plaatsing niet goed 

loopt kan het traumatisch voor een pleeggezin zijn.  

‐ Aspirant pleegouders moeten op de hoogte zijn van de zaken waar ze mee te maken kunnen 

krijgen, maar pleegouderschap moet niet afgeraden worden.  

‐ Met bestaande pleegouders moet men zuiniger omgaan.  

‐ Pleegouders moeten aan de voorkant betrokken worden bij beslissingen over hun pleegkind, dit 

moet wettelijk worden vastgelegd en niet in een convenant zoals Jeugdzorg Nederland wil. 

Alle aanwezigen onderschrijven de actiepunten. POR Youké verzoekt het bestuur aan de slag te gaan met 

de punten. Het bestuur geeft aan dat hier de hulp van de leden bij nodig is. 

De aanpak wordt in agendapunt 5 besproken. 

Verder ter tafel gekomen: 

‐ Albert: In het kader van het Actieplan Pleegzorg komt er een pilot ter voorkoming van 

breakdowns. Hier gaan 10 pleegzorgorganisaties aan meewerken: Combinatie Jeugdzorg, 

Jeugdformaat, Pactum, Yorneo, Jeugdhulp Friesland, Enver, WSG, Entrea, Parlan en De Rading. Er 

waren 16 aanmeldingen. Het is belangrijk dat de pleegouderraden hier een actieve rol in spelen.  

‐ Annette Blaauw: vanuit de Cliëntenraad van Yorneo hebben we 15 interviews gehouden met 

pleeggezinnen. Dezelfde knelpunten als bij Youké kwamen hier ook naar voren. Een derde deel 

van de pleegouders wilde stoppen of is gestopt. De resultaten van dit onderzoek zijn voorgelegd 

aan de Raad van Bestuur die hier erg van geschrokken is.  Ook de gecertificeerde instelling 
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waarmee de POR periodiek overlegt zet de uitkomst van de gesprekken op de agenda. Annette 

deelt de resultaten van het onderzoek met de LOPOR. 

 

5. Werkwijze LOPOR, activisme of stille diplomatie 

Punten naar voren gekomen: 

‐ Zorg herhaaldelijk voor aandacht in de media waar dit nodig is. 

‐ Blijf constant bij alle partijen op knelpunten focussen zodat de aandacht niet verslapt. 

‐ Stel een tijdslimiet aan de overheid waarbinnen zaken geregeld moeten zijn. 

‐ Bewandel zowel de bestuurlijke als de activistische weg. 

‐ Leg niet alleen het probleem voor aan beleidsmakers maar doe concrete aanbevelingen 

waarmee men aan de slag kan: wat verwachten wij als PORren/LOPOR.  

‐ Ontwikkel een actieplan: hoe zorgen we dat de punten ander de aandacht komen en blijven. 

‐ Breng de punten ook als POR bij de eigen instellingen, bestuurders en gemeenten onder de 

aandacht. Bij sommige PORren loopt de samenwerking met de instelling goed, bij andere 

stroever. 

‐ Maak als bestuur een stappenplan met tijdsintervallen hoe een en ander gerealiseerd kan 

worden. Waar nodig met hulp van andere PORren en deskundigen.  

‐ De uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen gaan naar iedereen, andere PORren zijn 

uitgenodigd aan te sluiten en gezamenlijk aan een plan te werken. 

Verder aan de orde gekomen: 

‐ In Gelderland is een protocol: hoe ga je om met gecertificeerde instelling, pleegzorginstelling en 

pleegouder. Dit lijkt goed te werken. David achterhaalt het protocol en deelt het met de LOPOR. 

‐ Zorg dat bij de wetsevaluatie niet alleen zaken betrokken worden die hierin geregeld zijn maar 

ook de punten die nog niet in de Wet staan. 

‐ Zorg dat gefocust wordt op een goede verstandhouding tussen pleegouders en biologisch gezin, 

in plaats van op een goede relatie. Ook biologische ouders moeten hiervoor worden 

ondersteund door de organisatie. 

‐ Ex-POR-lid van De Rading – Wilma Duitscher – werkt aan een programma “versterking van de 

kracht van pleegouders” en wil hier graag een keer over komen vertellen tijdens een LOPOR-dag. 

Karin heeft vanuit Xonar deelgenomen aan het programma en geeft aan dat het zinvol is Wilma 

hiervoor uit te nodigen. 

‐ Joep Brasser: bij Kenter is een informele (borrel)avond georganiseerd waar 80 pleegouders 

aanwezig waren: alleen maar positieve verhalen gehoord. 

‐ Pleegouders moeten zeggenschap krijgen. Alleen betrokken worden bij beslissingen over hun 

pleegkind is te weinig. 

6.Betekenis Rondje PORren 

Het rondje PORren waarbij PORren hun ervaringen uitwisselen en kennis delen is een vast onderdeel van 

de LOPOR-dag. De wijze waarop aan het Rondje PORren invulling werd gegeven stond naar aanleiding 

van de LOPOR-dag van maart ter discussie. Hoe kijkt de vergadering hier tegenaan? 

Alle aanwezigen zijn voor behoud van dit agenda-onderdeel, mits kort en bondig. Ook wordt het belang 

genoemd om opvolging te geven aan de zaken die naar voren komen. In de brief van POR WSG aan 

file:///C:/Users/aelzinga001/verzenden%20naar%20leden/brief%20POR%20WSG.pdf
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bestuur en leden is hier nader op ingegaan. Aan deze brief is uitgebreid aandacht besteed in de LOPOR 

nieuwsbrief van zomer 2018 en toen werd beoogd om een link naar de brief op te nemen in deze 

nieuwsbrief.  Omdat dat niet helemaal goed is gegaan en niet bij alle aanwezigen de brief van POR WSG 

bekend is, wordt besloten deze alsnog in kopie mee te zenden bij de verspreiding van de notulen van 

deze vergadering.   

7.Rondje PORren 

POR Timon (Hendrik van Beek) 

‐ De POR werkt eraan zichzelf in het vizier te krijgen bij het bestuur, de POR voelt zich niet altijd 

serieus genomen. 

‐ Er zijn veel wisselingen van POR-leden geweest waardoor kennis verloren is gegaan. Agendapunt 

POR: hoe kan kennis beter geborgd kan worden. 

‐ Er loopt een onderzoek in de relatie tussen biologische ouders en pleegouders. 

POR Youké (Lenie Manusiwa) 

‐ Er is een gesprek geweest met de interimbestuurder van Youké, de bestuurder is in oktober 

vertrokken, in februari treedt de nieuwe bestuurder aan. Een gesprek met bestuur en een aantal 

anderen van Youké is opgeschort. Zowel organisatie als POR gaan bespreken wat zij van elkaar 

willen. De POR wordt als lastig ervaren door de organisatie.  In februari volgt een gesprek met de 

nieuwe bestuurder. 

POR Yorneo (Annette Blaauw) 

‐ De POR heeft 7 leden, vier leden zijn vertrokken en hiervoor zijn 4 nieuwe mensen in de plaats 

gekomen, waaronder een weekendpleegouder.  

‐ De POR gaat jaarlijks om tafel met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

‐ Tweemaal per jaar is er contact met de andere noordelijke PORren uit Friesland en Groningen en 

met de POR van het Leger des Heils. 

‐ Tweemaal per jaar is er een gesprek met Jeugdbescherming Noord en directie Yorneo. 

‐ Een van de leden van de Raad van Toezicht is bezig met het implementeren van een tool op 

gebied van financiën voor 17- en 18-jarigen. Karin: er is onlangs een app gelanceerd hiervoor: 

Kwikstart. 

‐ Er is een goed contact met het bestuur van Yorneo. 

Juzt (Frans Louwen/Ingrid Hoffman) 

‐ De organisatie staat weer na de reorganisaties en het bestuur heeft een luisterend oor. 

‐ Ingrid heeft de POR versterkt wat aldus Frans erg waardevol is gezien haar ervaring op het 

gebied van reclame en marketing. Ingrid gaat met Frans een plan maken om de POR zichtbaarder 

te maken voor pleegouders en meer interactie te creëren. Een facebookpagina maakt hier 

onderdeel van uit evenals een serie interviews met de POR-leden voor de nieuwsbrief. Het 

resultaat wordt t.z.t. gedeeld met de LOPOR.  

‐ Er zijn geregeld gesprekken met wethouders. 

‐ Juzt is bezig met “Eén Loket” (waar pleegouders vergoedingen kunnen aanvragen). De POR heeft 

hierin mee kunnen denken. Op één A4tje is aangegeven wat hier geregeld kan worden. (Frans 

deelt dit met de LOPOR) 

Combinatie Jeugdzorg (Angelina Peters) 
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‐ De casus “baby Hannah” is afkomstig van Combinatie Jeugdzorg. Op dit moment onderzoekt 

men welke beleidsmatige actiepunten hieruit naar voren komen en welke rol de POR hierin moet 

spelen. De casus zal een andere naam krijgen zodat de naam van het meisje niet blijft circuleren. 

‐ Er worden pleegoudercafé’s  georganiseerd in verschillende regio’s bij pleegouders thuis, zonder 

dat hier mensen van de instelling bij aanwezig zijn. Dit werkt goed, de bijeenkomsten worden 

goed bezocht. 

‐ Er is geconstateerd dat door de vele wisselingen onder pleegzorgwerkers de werkers te weinig 

kennis hebben over pleegzorg. Samen met de organisatie wil de POR een plan maken om hier 

verbetering in te brengen. 

‐ Er wordt over gedacht het project seniorpleegouders nieuw leven in te blazen waarbij nieuwe 

pleegouders ondersteund kunnen worden door ervaren pleegouders. 

‐ De relatie met de gemeenten komt nog onvoldoende uit de verf, de POR wil hiermee aan de 

slag, het grote aantal gemeenten (21) vormt hierbij een hindernis.   

‐ Een afvaardiging van de POR spreekt zesmaal per jaar met de bestuurder en eenmaal per jaar 

met de Raad van Toezicht. 

Enver (Wim de Jonge) 

‐ Enver (1100 pleeggezinnen/1500 pleegkinderen) is opgedeeld in 5 gebieden met elk een eigen 

regiomanager waar ook de pleegzorgwerkers onder vallen. De POR heeft tijdens het fusie- en 

reorganisatieproces gepleit voor ‘iets centraals’. Sinds een paar maanden is er centraal een 

servicecentrum pleegzorg waar een pleegzorgmanager op zit. Echter is nog niet altijd duidelijk 

hoe de lijnen lopen en bij wie pleegouders moeten aankloppen als er problemen zijn. 

‐ Belangrijk punt binnen de POR is hoe in contact te blijven met 1100 pleegouders. 

‐ De POR zit zesmaal per jaar met de bestuurder om tafel. 

‐ Er is een theateravond georganiseerd voor pleegouders, aspirant pleegouders en werkers: De 

Omdenkshow (over opvoeden) van Berthold Gunster. 

‐ De POR heeft een lijst gemaakt met thema-avonden die zij willen organiseren en gaat hierover in 

gesprek met de bestuurder. Albert geeft als reactie hierop aan dat de LOPOR in het recente 

overleg bij Jeugdzorg Nederland ervoor gepleit heeft om thema-avonden ook open te stellen 

voor pleegouders van andere organisaties. 

Kenter (Joep Brasser) 

‐ De POR heeft een “charme-offensief” gevoerd en er is nu structureel overleg met de voorzitter 

van de Raad van bestuur en de pleegzorgmanager die driemaal per jaar de POR-vergadering 

bijwonen. 

‐ De POR wordt betrokken bij het opstellen van de jaarplannen. 

‐ Er is jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht 

‐ Tweemaal per jaar is er overleg met de Cliëntenraad. Wel een eyeopener om ook met 

biologische ouders om tafel te zitten die pleegouders als vijanden ervaren. 

‐ Er is een training geweest voor buddypleegouders. Er zijn er nu vier actief die in principe voor 

drie maanden gekoppeld worden aan een beginnend pleeggezin. De eerste berichten zijn 

positief. 

‐ Het pleegzorgfonds waaruit bijzondere kosten worden betaald stopt per 1 januari. Nog niet 

duidelijk is hoe dit nu geregeld gaat worden, Een aantal gemeenten heeft een dagvergoeding 

toegezegd. 
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WSG (Henny Oosterhof/Naomi Helmink) 

‐ WSG heeft een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht: voormalig staatssecretaris dhr. 

(Fred) Teeven die als staatssecretaris van VenJ WSG in het verleden onder verscherpt toezicht 

heeft gesteld.  

‐ Ronald van Roon is de nieuwe directeur pleegzorg. De POR is hier erg positief over. Het verschil 

met de vorige directeuren is groot. 

‐ Zesmaal per jaar is de directeur pleegzorg aanwezig bij de POR-vergadering en tweemaal per jaar 

is er overleg met de Raad van Bestuur. 

‐ Er is een etentje geweest met directeur pleegzorg, Raad van Bestuur, POR en Cliëntenraad, dit is 

als zeer positief ervaren. 

‐ William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is een samenwerkingsverband 

aangegaan met Jeugd en Gezinsbeschermers. Dit verloopt goed. 

‐ Er moet nog veel gebeuren maar de POR wordt nu gehoord en kan veel oppakken. De POR is nog 

steeds bezig met het onderwerp angstcultuur, maar de POR wordt nu dus wel gehoord. De POR 

benadrukt dat pleegouders moeten kunnen zeggen wat ze willen. Men denkt dat het goed zou 

zijn als het pleegzorgcontract wordt aangepast ter versterking van de pleegouder. 

‐ Een afgevaardigde van de POR wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ontwikkeling van het 

strategisch plan, samen met directeuren en managers. Wat wordt gezegd vanuit de POR wordt 

teruggezien in de stukken.  

Entrea/Lindenhout (David Vroonland) 

‐ De afgelopen periode is hoofdzakelijk over fusie van Lindenhout en Entrea gesproken.  

‐ Er is met medewerking van de Family Factory een bijeenkomst georganiseerd voor pleegouders, 

gezinshuisouders en biologische ouders met als thema ‘Samenwerken doe je zo’. Aan de hand 

van casussen is met elkaar gesproken. Een tweede bijeenkomst over dit onderwerp volgt in 

februari. 

‐ Bestuursvoorzitter Annet van Zon gaat weg. 

‐ Anna Boon is bezig met pleegoudernetwerken binnen de organisatie en bekeken wordt of er 

meer ingezet moet worden op netwerken voor pleeggrootouders 

Xonar (Karin Gruyters) 

‐ De 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben in de Week van de pleegzorg weer een dag Gaiazoo 

gefinancierd voor pleegouders van Xonar, Score en WSG. Deze is door 1200 mensen bezocht. 

‐ De POR heeft viermaal per jaar een overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 

‐ Er is een thema-avond ‘puberbrein en sociale media’ georganiseerd. 

‐ De POR heeft 12 leden, er is zelfs een stop ingelast. 

‐ Er is een buddyproject gestart. 

‐ Tweemaal per jaar is er een gesprek met de Raad van Toezicht. De POR heeft een nieuw lid 

mogen aanwijzen - op dit moment wethouder in Nijmegen. Hij heeft aangegeven af en toe aan 

te willen sluiten bij de POR-vergadering. De pleegzorgmanager sluit een paar keer per jaar aan bij 

de vergadering, de teamleider is iedere vergadering aanwezig. 

‐ De POR wordt overal bij betrokken.  

‐ De meeste knelpunten hebben te maken met de gecertificeerde instelling. 

Het Rondje PORren wordt afgesloten. 



 

  
9 

Vragen die nog aan de orde komen: 

‐ Angelina: waarom wordt de Wet verbetering positie pleegouders geëvalueerd door het 

ministerie terwijl deze al in 2015 is opgegaan in de nieuwe Jeugdwet?  Albert geeft aan dat dit 

een toezegging was aan de Eerste Kamer en dat er vanuit de belangenorganisaties op is 

aangedrongen de evaluatie door te laten gaan, ook omdat niet alle onderdelen  een-op-een zijn 

overgenomen in de Jeugdwet. 

‐ Ingrid over de vraag wat we verwachten van pleegzorgwerkers: is er binnen de opleiding Social 

Work, specialisatie jeugdwerk, genoeg aandacht voor pleegzorg? Er ontbreekt kennis. Karin: 

Hogeschool Zuid is in Limburg aangeschoven bij een aantal werkgroepen om kennis op te doen 

en te onderzoeken hoe dit binnen de opleiding vorm moet krijgen. Albert stelt voor dat vragen 

hierover worden gemaild naar het bestuur en worden meegenomen naar de volgende LOPOR-

dag waar lector Residentiële Jeugdzorg aan Hogeschool Leiden Peer van der Helm te gast zal zijn. 

‐ Albert: er is zoals eerder aangegeven door Significant een enquête uitgezet onder pleegouders. 

Is deze enquête door de pleegzorgvoorzieningen uitgezet? Hij is in ieder geval uitgezet door 

Xonar. Albert geeft de PORren mee hiervoor aandacht te vragen binnen de voorzieningen omdat 

het van belang is dat zoveel mogelijk pleegouders de enquête invullen. 

‐ Vergaderlocatie: de LOPOR-dag zal niet meer iedere keer in de ruimte van De Rading gehouden 

kunnen worden. Een centrale plek die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer is van 

belang. De voorzitter vraagt mee te denken over een nieuwe locatie. Eerste twee suggesties 

vanuit de vergadering: Seats2meet bij station Utrecht en De Schakel in Nijkerk. 

 

8. Gesprek met onderzoekers van bureau Significant naar aanleiding van de evaluatie van de Wet 

verbetering positie pleegouders die in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. 

‐ Onderzoekers Marjolijn Zwanepol en Annemarijn Onstenk stellen zich voor.  Significant is een 

onderzoeks- en adviesbureau dat veel onderzoeken doet in het sociaal domein, ditmaal in 

opdracht van het ministerie van VWS. 

‐ De schriftelijke knelpunten van POR Youké en POR Combinatie Jeugdzorg worden aan de 

onderzoekers ter hand gesteld. 

‐ Online worden een aantal vragen voorgelegd aan de aanwezigen. De hand-out van de 

presentatie – hieronder ook gedeeltelijk weergegeven - zal bij de notulen worden gevoegd. 

Doel van het onderzoek: 

Inzicht creëren in hoe de wet, die de positie van pleegouders moest versterken, uitpakt in de praktijk, in 

de tevredenheid van de betrokken partijen hierover en in de succes-en verbeterpunten. 

Punten uit de Wet verbetering positie pleegouders die zijn overgenomen in de Jeugdwet: 

‐ Pleegouders kunnen bij vragen of problemen met de pleegzorgorganisatie of gecertificeerde 

instelling een beroep doen op een vertrouwenspersoon. 

‐ Pleegouders worden betrokken bij de totstandkoming van een hulpverleningsplan, plan van 

aanpak of jeugdreclasseringsplan. 

‐ Pleegouders krijgen instemmingsrecht m.b.t. het vaststellen van het hulpverleningsplan en de 

wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. 

‐ Pleegouders hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie over 

gedragingen van de pleegzorgaanbieder, gecertificeerde instelling of medewerkers. 
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‐ Er moet een pleegouderraad worden ingesteld die pleegouders vertegenwoordigt t.o.v. de 

pleegzorgorganisatie en die de collectieve belangen van pleegouders 

behartigt(medezeggenschap). Pleegouders hebben daarbij verschillende bevoegdheden zoals: 

informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. 

‐ Pleegouders zijn verplicht begeleiding te aanvaarden bij pleegoudervoogdij waarbij deze is 

beperkt tot één gesprek per jaar, tenzij de pleegoudervoogd om meer begeleiding vraagt. 

‐ Pleegouders krijgen over een pleegkind de informatie die zij nodig hebben om opvoeding en 

verzorging van het pleegkind op zich te kunnen nemen (informatievoorziening). 

‐ Pleegoudervoogden ontvangen niet alleen bij eenhoofdige voogdij een pleegvergoeding maar 

ook bij gezamenlijke voogdij. 

In de enquête voor pleegouders is een aantal vragen over het blokkaderecht toegevoegd.  

Onderzoeksopzet: 

Voor het onderzoek zal een online enquête onder pleegouders gehouden worden. Daarnaast vinden 

verdiepings- en groepsinterviews plaats met pleegouders, (gezins)voogden, pleegzorgmedewerkers, 

pleegzorgmanagers, managers van gecertificeerde instellingen, (oud) pleegkinderen, 

vertrouwenspersonen AKJ, gemeenten, pleegouderraden.   

Vandaag zal de focus op de pleegouderraden liggen. 

Vragen die aan de aanwezige pleegouderraden worden voorgelegd: 

1.Wat doet de pleegouderraad? 

‐ Wat is het doel en werkwijze van de pleegouderraad? 

‐ Welke activiteiten onderneemt de pleegouderraad? 

‐ Welke bevoegdheden heeft de pleegouderraad? 

2.Relatie tot pleegzorgaanbieder, gemeente en gecertificeerde instelling? 

‐ Maken pleegzorgaanbieders gebruik van de pleegouderraad? 

‐ Op welke thema’s worden jullie gevraagd om mee te denken? 

‐ Maken gemeenten gebruik van de pleegouderraad? 

‐ Op welke thema’s worden jullie gevraagd om mee te denken? 

‐ Hoe is de samenwerking met de gecertificeerde instelling? 

3.Contact met de pleegouders 

‐ Weten pleegouders jullie goed te vinden? 

‐ Welke thema’s kaarten jullie aan bij de pleegzorgaanbieders? 

4.Wat heeft de pleegouderraad betekend voor de medezeggenschap/ positie van pleegouders? 

5.Welke (concrete) resultaten zijn geboekt sinds het invoeren van de pleegouderraad? 

6.Welke knelpunten ervaren jullie als pleegouderraad? 

Tijdens het middagdeel sluit Harry Neger aan. Voorheen POR-lid van Juvent tegenwoordig actief binnen 

Pleegoudersupport Zeeland. Juvent heeft sinds 2 jaar geen POR meer. Juvent heeft geprobeerd 

Cliëntenraad en POR te combineren door namens pleegouders een persoon in de Cliëntenraad te laten 

plaatsnemen. Dat mag niet. Een pleegzorgorganisatie moet een afzonderlijke POR hebben. Kort na de 
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transitie is de POR gestopt. De leden van de POR hadden het gevoel dat ze voornamelijk geïnformeerd 

werden over beleidsmatige intenties maar niet hoe het er daadwerkelijk voor stond. Hier is een paar 

keer naar gevraagd n.a.v. signalen vanuit andere instanties, o.a. Pleegoudersupport Zeeland. Men  

merkte dat de organisatie zelf niet in de gaten had hoe pleegzorg ervoor stond, signalen werden 

afgedaan als incidenten. Na de transitie leek het alsof de organisatie in een soort 

verdedigingsmechanisme is geraakt. Gemeenten kunnen de eis stellen aan instellingen dat ze een POR 

moeten hebben maar voor gemeenten is dit allemaal ook nog nieuw. Gemeenten zijn vaak meer bezig 

met productafspraken dan met procesbewaking.  

Korte conclusie aan het eind van het gesprek met de onderzoekers van Significant: 

‐ Albert: de Wet geeft de POR wel een bevoegdheid. Het zijn echter eerder de korte lijnen met de 

organisatie die effect hebben en niet de wettelijke bevoegdheden die de positie van pleegouders 

versterken. Voor wat betreft de wetsevaluatie, stel de vraag of de wet heeft geleid tot de 

beoogde verbeteringen; blijkt dit niet zo te zijn stel je dan de vraag wat er wel moet gebeuren 

om deze alsnog te bewerkstelligen.  

‐ Frans e.a.: Iedereen is het er wel over eens dat het basisprincipe om de zorg dichter bij de burger 

te brengen goed is. De snelheid waarmee de transitie gepaard ging, gecombineerd met een 

flinke bezuiniging maakt dat je gemeenten en instellingen ziet worstelen met hun eigen rol. Dit is 

een snelle implementatie van de wetswijziging niet ten goede gekomen. 

Hoe hebben de onderzoekers de bijeenkomst ervaren? 

De onderzoekers geven aan dat zij de bijeenkomst als zeer nuttig hebben ervaren en danken de 

aanwezigen voor het delen van de informatie. Enkele opmerkingen: 

‐ Het blijkt dat het best lastig is de positie van pleegouders via medezeggenschap te verbeteren, 

het betrekken van de achterban is soms stroperig, dat is jammer om te horen. 

‐ Een van de grootste knelpunten blijkt de interactie tussen pleegouder, pleegzorgwerker en 

(gezins)voogd. 

Verloop onderzoek: 

De enquête staat deze maand nog open, hieruit worden pleegouders geselecteerd die aangeven in de 

enquête dat ze benaderd mogen worden, In januari moeten alle gesprekken en interviews zijn afgerond. 

In februari wordt de informatie die is opgehaald gebundeld waarna het rapport naar de Tweede Kamer 

gaat. Naar verwachting zal het rapport openbaar zijn. 

9.Rondvraag 

‐ Angelina: vorige LOPOR-dag was René Peters te gast, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij 

heeft aangegeven vaker te willen komen om informatie op te halen. Gaat dit gebeuren? Albert 

stelt voor hem een volgende bijeenkomst weer uit te nodigen, ook om te bespreken wat hij 

heeft gedaan met de informatie die hij tijdens de LOPOR-dag heeft opgehaald.  

‐ Marion: vraag aan Harry Neger of hij namens Pleegoudersupport Zeeland informatie van de 

LOPOR wil ontvangen nu Juvent geen POR heeft. Dat wil hij. Tevens wordt afgesproken dat hij 

het mailadres toestuurt van de vertegenwoordiger van pleegouders in de Cliëntenraad van 

Juvent zodat de informatie vanuit de LOPOR ook aan deze persoon toegezonden kan worden. 
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10. 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 

1803.10 Data bestuursvergaderingen bekend maken 
aan leden. 

Bestuur/secretaris Wanneer 
bekend/doorlopend 

1711.4 Informatie over de LOPOR versturen naar 
POR Rubicon. Is nog niet gebeurd, contact 
opnemen met Danielle Coenders van POR 
Rubicon om te vragen wat zij willen 
ontvangen 

Bestuur belt zsm 

1711.5 Afspraak plannen met contactpersoon VNG bestuur zsm 

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

1803.9 Maken profielschets bestuursleden Bestuur Voor volgende 
vergadering 

1811.1 Gesprekken plannen met 
verantwoordelijken Jeugdzorg in de Kamer 

Bestuur  Komende periode 

1811.2 Plannen gesprek belastingwoordvoerders in 
de Tweede Kamer 

bestuur Komende periode 

1811.3 Resultaat interviews pleegouders Yorneo 
delen met LOPOR 

Annette Blaauw zsm 

1811.4 Protocol hoe ga je om met gecertificeerde 
instelling, pleegzorginstelling en pleegouder 
delen met LOPOR 

David Vroonland zsm 

1811.5 Wilma Duitscher uitnodigen i.v.m 
programma versterking van de kracht van 
pleegouders 

Bestuur een nog te bepalen 
LOPOR-dag 

1811.6 Brief POR WSG doorsturen naar leden secretaris zsm 

1811.7 Informatie Eén Loket delen met LOPOR Frans Louwen  

mailto:loporinfo@gmail.com
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1811.8 Vragen m.b.t. de opleiding van 
pleegzorgwerkers mailen naar 
loporinfo@gmail.com . 

allen Voor volgende 
LOPOR-dag 

1811.9 Suggesties voor nieuwe locatie LOPOR-dag 
mailen naar loporinfo@gmail.com . 

allen zsm 

1811.10 Startpakket voor nieuwe pleegouders Xonar 
delen met Annette Blaauw van Yorneo 
 
 

Karin/secretariaat zsm 

1811.11 Toezenden mailadres 
pleegoudervertegenwoordiger Juvent in 
Cliëntenraad.  

Harry Neger zsm 
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