
 
De POR in 2016… 
In 2016 bestond de POR uit 7 leden: Ingrid Weeda (voorzitter), Peter Wiesenekker (secretaris),  Jilles 
Heemskerk, Annamarie Hakkesteegt , Sylvia van de Krol en de twee nieuwe leden Eef Oosterwijk en 
Lia Bronmeijer. Bij het zoeken van POR leden letten we naast het soort pleegzorg ook naar de 
Horizon regio waarin ze wonen. Dit jaar was de POR met 2 of 3 leden per regio vertegenwoordigd.  
Aan het eind van 2016 hebben helaas drie POR leden afscheid genomen, hieronder volgt van Ingrid, 
Jilles en Annamarie een afscheidswoord. We wensen ze alle drie met hun (pleeg)kinderen alle goeds 
toe en we bedanken hen voor hun inzet en de goede samenwerking. 
POR Horizon heeft ook in 2016 weer maandelijks vergaderd. Om de maand was dat met het 
management van pleegzorg en één keer met de directie. Hieronder volgen de onderwerpen die 
besproken zijn en ook andere zaken die we georganiseerd hebben. 
 
POR leden gezocht 
In de regio Zuid ( Gorkum-Dordrecht-Hoekse Waard) hebben we geen vertegenwoordiger meer. Dit is 
niet wenselijk. U begrijpt dat we voor 2017 druk op zoek zijn naar nieuwe POR leden. In onze laatste 
nieuwsbrief hebben we daarvoor ook een oproep gedaan. Deze oproep herhalen we hierbij. Heeft u 
interesse? Neem gerust contact met ons op! 
 

 

Afscheid 
Na 5 jaar, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter, heb ik in december 2016 afscheid genomen van de 
POR. Een periode waarin we, als POR maar ook met Horizon gezamenlijk veel mee gemaakt en 
bereikt hebben. Denk aan de transitie jeugdzorg, fusies, cursussen “zorgen voor getraumatiseerde 
kinderen”, thema avonden en 3 Pleeggezindagen. Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op deze 
tijd, maar het is voor mij nu tijd om andere dingen te gaan doen en het stokje over te dragen. Als 
pleegouder blijf ik zeker betrokken bij Horizon en ik blijf graag in nauw contact met andere 
pleegouders en Horizon. Ik wens Peter, Sylvia, Lia en Eef veel succes met de voortzetting van het 
goede werk van de POR en nodig geïnteresseerde pleegouders uit om zich als lid bij de POR aan te 
melden. Groeten van Ingrid Weeda 
 

Eind december van afgelopen jaar heb ik na 2 jaar afscheid genomen als POR-lid. Het was een 
leerzame en nuttige tijd. Aangezien het bij ons thuis een drukke boel is en het vergaderen mij minder 
ligt dan ik van tevoren had gedacht, heb ik besloten om te stoppen als POR-lid. Ik ga me zeker nog 
blijven inzetten om met andere (aspirant) pleegouders in contact te komen; denk bijv. aan 
ontmoetingsavonden in de gemeente, want dat is iets wat mij wel ligt. Ik wens je als pleegouder(s) 
veel zegen, wijsheid en goeds toe en dat je mag genieten met en van het kind of de kinderen! 
Hartelijke groet, Annamarie Hakkesteegt 
 

Na 2 jaar neem ik afscheid als POR lid. Door veranderingen in onze gezinssituatie kan ik de 
werkzaamheden voor de POR niet meer combineren. Het was een leerzame en plezierige periode, 
waarbij de ontwikkeling en toekomst van pleegkinderen/ouders centraal staat. 
De POR leden en pleegouders wil ik bedanken voor de prettige samenwerking en wens jullie veel 
succes voor de toekomst.   Met vriendelijke groet,  Jilles Heemskerk. 
 
Ontmoetingsavonden voor pleegouders in eigen woonplaats:     
 
Deze avond is in 2016 georganiseerd in Waddinxveen en Zuidplas. 
De opkomst was goed en de reacties positief. 
Doel van de avond was ontmoeting, kennismaking maar ook van elkaar leren en 
de weg zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om uw kind te helpen. 
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Samen met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft de POR deze avonden georganiseerd. In beide 
plaatsen was er ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. 
 
Op deze avonden waren niet alleen de pleegouders van Horizon uitgenodigd maar ook van de andere 
organisaties die pleegouders hebben in deze plaatsen. 
De gemeentelijke vertegenwoordigers  (Burgemeester Kats van Zuidplas en Wethouder Nieboer uit 
Waddinxveen) stonden verbaasd van het aantal pleegouders in hun woonplaats maar ook van de 
(gelukkig vaak positieve) verhalen. Daarnaast werden ook zorgen gedeeld… pleegouderschap is 24 
uur per dag en 7 dagen per week zorgen voor kinderen. Daarnaast het onderhouden van contacten 
met de ouders, scholen en de omgeving van het kind. 
Na beide avonden is besloten om er een vervolg aan te geven. Kortom in 2017 hopen we in beide 
plaatsen weer een avond te organiseren. 
Daarnaast zijn andere (ex)- POR leden ook aan de slag om in 2017 in Leiderdorp, de Hoekse Waard en 
Hardinxveld-Giessendam een avond op te zetten. De eerste kontakten daarvoor zijn gelegd. Woont u 
niet in één van deze plaatsen en vind u het ook belangrijk om pleegouders uit uw woonplaats te 
ontmoeten dan kunnen we u helpen met organiseren van pleegouder ontmoetingsavonden. Ons 
draaiboek is ook voor u beschikbaar. Informeer gerust. 
 
Klankbordgroep 
Deze groep pleegouders bestaat uit 42 leden. We hebben dit jaar twee keer een uitvraag gedaan.  
De eerste uitvraag ging over pleegzorg en onderwijs. Hieruit blijkt dat de meeste pleegouders een 
vaste basisschool hebben, waar pleegkinderen makkelijk geplaatst kunnen worden. Maar helaas 
komt er ook uit dat het wel moeilijker geworden is in de tijd om pleegkinderen te kunnen plaatsen. 
Het is voor pleegouders zwaar als het moeilijk loopt op een school en we hebben met Horizon 
kunnen afspreken dat pleegzorgwerkers aandacht zullen hebben voor dit onderwerp. Als 
pleegouders het prettig vinden, kunnen ze de pleegzorgwerker meevragen naar gesprekken op 
school. Het is niet de bedoeling dat alle zorgen rondom school alleen bij pleegouders worden 
geparkeerd! 
De tweede uitvraag ging over de organisatie van regionale ontmoetingsavonden voor pleegouders en 
kort over het ontvangen zwembadkaartje in de week van de pleegzorg. 
Van de ondervraagden heeft 75%  positief gereageerd op ontmoetingsavonden met pleegouders in 
de regio.  
Meerwaarde voor dit soort avonden zouden zijn: ervaringen delen, erkenning, herkenning. Elkaar 
bemoedigen en helpen met ideeën hoe dingen aan te pakken. 
De ondervraagden geven aan dat 2 avonden per jaar voldoende zou zijn. 
Optisport zwemkaartje: 70% van de ondervraagden heeft een kaartje ontvangen. 88% geeft aan het 
erg leuk te vinden maar er geen gebruik van gemaakt te hebben. 
De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend zoals: geen zwembad in de buurt, het gezin bestaat uit 6 
personen(kaartje is voor 4 personen), dicht op de Duinrel dag, te kort dag. 
 
Handboek 
Als pleegouderraad hebben we aan Horizon gevraagd of ze een document willen gaan samenstellen 
met daarin vermeld alle rechten en plichten van pleegouders. Deze uitdaging is Horizon aangegaan 
en er is een handboek in conceptvorm af voor alle pleegouders! Het is een naslagwerk geworden en 
dit zal in 2017 aan alle pleegouders worden gecommuniceerd. We zijn blij dat Horizon dit heeft 
opgepakt en trots op het resultaat!  
 
Meedenken met Horizon 
Horizon vraagt ons als pleegouderraad regelmatig om mee te denken. We hebben meegedacht over 
bezuinigingen, klachten, beleid en toekomst. Dit jaar hebben we ook een gesprek met de 
Ondernemingsraad van Horizon gehad om kennis te maken met elkaar en op te komen voor de 
belangen van pleegouders en pleegkinderen. In de toekomst zullen we contact blijven houden met 
zowel de OR als de Jongerenraad van Horizon! 
 



LOPOR 
Dit is een landelijk overleg van alle Porren. De LOPOR vergadert 2x per jaar op een zaterdag. 
Vanwege onze gezinssituaties is het niet altijd mogelijk om naar deze vergaderingen te gaan, maar 
we reageren dan wel schriftelijk op de agendapunten. Een taak van de LOPOR is om pleegzorg en de 
problematiek eromheen onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. Daar heeft men 
ook dit jaar weer druk aan gewerkt. 
 
Contact Porren 
Naast contacten met de LOPOR hebben we ook contacten met Porren uit de omgeving. Deze 
contacten zijn er in een jaarlijks overleg (POR Jeugdformaat) maar ook bij de organisatie van de 
ontmoetingsavonden. We informeren de collega vertegenwoordigers over de invulling van de 
avonden en soms zijn ze ook met een vertegenwoordiger aanwezig (POR Flexus Jeugdplein en POR 
SGJ/Timon). 
 
Communicatie – website 
De communicatie met de pleegouders is voor ons een belangrijk onderwerp. Communiceren gaat 
hoofdzakelijk via de site van Horizon pleegzorg. Onder het kopje POR plaatsen we daar onze 
nieuwsmails en berichten. Het is voor ons moeilijk te zien hoeveel pleegouders daadwerkelijk onze 
nieuwsberichten lezen. Het is voor ons in ieder geval een blijvende zorg om dat aantal te vergroten. 
Via de nieuwsmail van Horizon informeren we de pleegouders over ons nieuws en kunt u doorklikken 
naar de diverse onderwerpen. 
 
Actie Pepernoot 
Alle netwerkpleegkinderen van Horizon hebben een                       
kadootje van Actie Pepernoot voor vijf december ontvangen!  
De PleegOuderRaad van Horizon heeft 400 kadootjes mogen  
bestellen. Pleegzorgwerkers en POR leden hebben zelf de  
kadootjes rondgebracht. De reacties waren positief! De POR  
bedankt Actie Pepernoot voor deze mogelijkheid om 400 kinderen  
(en pleegouders) blij te maken! Zie hiernaast een briefje dat we via een pleegzorgwerker ontvingen. 
 
Opleiding pleegouders 
Zowel Horizon als wij als POR vinden het erg belangrijk dat pleegouders blijvend geschoold worden. 
In dit kader zijn we steeds met Horizon in gesprek om initiatieven te ontplooien. Eind 2016 heeft 
Horizon voor de POR een workshop Persoonlijk Meesterschap georganiseerd. Alle medewerkers van 
Horizon hebben deze cursus ook gevolgd. Daar hebben ook 7 andere pleegouders aan deelgenomen. 
Deze workshop is gebaseerd op de principes van Covey. Horizon wil deze uitgangspunten proberen te 
integreren in de nieuwe cursussen voor pleegouders.  
 
Tot slot 
Hopelijk kunnen we ook het komende jaar weer heel wat betekenen voor de pleegkinderen en 
pleegouders en de goede samenwerking met Horizon voortzetten. Tevens hopen we snel op weer 
meer POR leden en een vertegenwoordiging in alle Horizon regio’s. Heeft u vragen, opmerkingen of 
reacties: we horen dat ook in 2017 natuurlijk graag. 

 


