
 

 

 

 

 

 

 

 

Pleeggezindag, Transitie, Pleegkracht en cursus 

“Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen” 

In 2014 heeft de POR bestaan uit 6 leden, we hebben ook afscheid genomen van Wilco Bontenbal, Dick van de Heuvel en Barbara 
Rijskamp.  Nieuwe pleegouders stonden eind van het jaar klaar om hen te vervangen. Daniel Don heeft einde van het jaar zijn 
lidmaatschap even “on hold” gezet vanwege zijn drukke werkzaamheden en een verhuizing. We hopen hem in 2015 weer te kunnen 
begroeten als actief lid. Er wordt binnen de POR altijd gezocht naar een reële afspiegeling van de verschillende pleegzorg vormen van 
Horizon. Tot halverwege 2014 was de weekend-pleegzorg vertegenwoordigd door 1 lid, , crisispleegzorg door 2 leden, langdurige 
pleegzorg ook door 2 leden en 1 lid vertegenwoordigde netwerkpleegzorg. Voor 2015 zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden, we zijn 
voor 2015 wel in gesprek met potentiële leden, maar gezien de ontwikkelingen binnen pleegzorg willen we de POR graag met volle 
bezetting voortzetten. Bovendien willen we kijken naar een evenredige verdeling van de POR leden in de Horizon regio’s Noord, 
Midden en Zuid. Als u interesse heeft neemt u dan contact met ons op?  
POR Horizon heeft ook in 2014 weer regelmatig overleg gehad met management en met een vertegenwoordiger van de Raad van 
Bestuur. Daarnaast heeft de POR ook regelmatig deelgenomen aan overleggen bij verschillende samenwerkende gemeenten m.b.t. 
de transitie jeugdzorg. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn tijdens onze verschillende overleggen vindt u terug in dit 
jaarverslag. 

 
Pleeggezindag 2014 
 

Mede naar aanleiding van het grote succes van de pleeggezindag in 2013 hebben wij ook in 2014 weer een Pleeggezindag 
kunnen organiseren samen met de Provincie Zuid-Holland, Horizon en SafeWings in Archeon in Alphen aan den Rijn. Dankzij 
een subsidie van de Provincie Zuid Holland hebben wij, met de hulp van het Archeon, Horizon en vele vrijwilligers een 
prachtige dag kunnen organiseren voor u als pleeggezin. Een dag, samen met uw (pleeg-)kinderen, om u te bedanken en te 
belonen voor de inzet van u als pleeggezin. Het was een prachtige dag met veel goede ervaringen. Uiteraard zijn e r altijd 
punten van verbetering. Deze zullen we zeker meenemen bij de organisatie van volgende evenementen. Wij streven er naar 
om dit evenement ook in 2015 plaats te laten vinden, maar door de wijzigingen in de Jeugdzorg en de transitie naar de 
gemeenten zal deze een andere vorm krijgen dan voorgaande jaren, maar de insteek zal altijd zijn dat we gezamenlijk de 
pleeggezinnen in het zonnetje willen zetten en daarnaast ook pleegouders, pleegkinderen, andere kinderen met elkaar in 
contact willen brengen en elkaar te kunnen ondersteunen en ervaringen uit te wisselen. 
 
Transitie Jeugdzorg 
 

Ook in 2014 zijn wij betrokken gebleven bij de transitie Jeugdzorg van de Provincie naar de gemeenten in 2015. Dat deze transitie 
veel gevolgen heeft voor de gehele Jeugdzorg is duidelijk. Als POR zijn wij betrokken bij diverse overleggen van samenwerkende 
gemeenten, bijv. Holland Rijnland (Leiden/Alphen ad Rijn) en Holland Midden (Gouda en omgeving) om hierover mee te praten 
en zo de rol van pleegouders/pleeggezinnen onder de aandacht te brengen. Dit blijft noodzakelijk omdat Pleegzorg een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen (Pleegzorg is immers een relatief “goedkoop” alternatief ten opzicht van andere vormen van opvang 
in de jeugdzorg). Gemeenten bleken echter weinig inzicht te hebben in hoe pleegzorg zich in hun gemeente verhoudt. Als POR 

Jaarverslag 2014 

 

 
Een POR gebakje.. is er altijd reden tot feest? 
 
Nee, als we denken aan: 

1. alle kinderen die uithuisgeplaatst werden het afgelopen jaar. 
2. alle onzekerheden die de transitie met zich meebrengt en waar we in 2014 veel over 

hebben gesproken maar waarvan niemand nog de gevolgen kan zien. 
3. alle zorg  rondom pleegkinderen en pleegzorg en het onbegrepen voelen als 

pleegouders. 
 
Ja, als we denken aan: 

1. het feit dat we heel veel kinderen als pleegouders hebben kunnen helpen. 
2. er ieder jaar weer heel veel pleegouders zijn die kinderen op willen vangen. 
3. de begeleiding en opleidingen vanuit en door Horizon, door management, directie en 

gedragswetenschappers en pleegzorgwerkers. 
4. de vele dingen die we als POR voor de pleegouders hebben kunnen regelen, zoals b.v. 

de pleeggezindag en de cursus “Zorgen voor getraumatiseerde pleegkinderen”. 
5. we voor de POR weer nieuwe pleegouders gevonden hebben. 

 

Hieronder vertellen we daarover meer… 



hebben wij ook het afgelopen jaar een belangrijke stem kunnen zijn voor pleegouders en –kinderen. In 2015 verwachten wij ook 
nog betrokken te blijven bij soortgelijke overleggen over de implementatie en eerste evaluaties. 
 
Pleegkracht 
 

De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de POR, Horizon en Safewings gezamenlijk om diverse 
activiteiten te organiseren zoals de pleeggezindag. Voorwaarde van de Provincie was dat dit echt een gezamenlijke subsidie 
aanvraag moest zijn en er ook een aantal gezamenlijke activiteiten zouden worden georganiseerd. Hiervoor is Pleegkracht 
ontstaan. Via www. Pleegkracht.nl zijn de activiteiten die door middel van de subsidie gefinancierd konden worden in 2014 voor 
het voetlicht gebracht. 
 
Cursus: “Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen” 
 

De inbreng van de POR bij Pleegkracht bestaat o.a. uit het organiseren van de cursus “Omgaan met getraumatiseerde 
pleegkinderen”. Dit is zeer succesvol gebleken. Ondanks dat deze cursus uit acht dagdelen bestaat waren ieder dagdeel bijna alle 
deelnemers aanwezig. Ook het met elkaar in gesprek zijn over ervaringen werd als heel waardevol ervaren. De cursusleider (zelf 
ook een ervaren pleegmoeder) kon daarbij veel tips geven en behandelde een stuk theorie. In eerste instantie was er ruimte voor 
2 cursussen, maar door het verschuiven van gelden is ruimte gecreëerd zodat wij nog een derde cursus konden organiseren. 
Totaal hebben 37 pleegouders deelgenomen. De cursussen zullen in februari 2015 worden afgesloten, maar de eerste reacties 
zijn veelbelovend en men geeft aan dat de cursus als absolute toegevoegde waarde wordt gezien in het pleegouderschap. Voor 
2015 gaan we samen met Horizon kijken naar een vervolg. Tenslotte was opleiding van Pleegouders in 2014 en blijft dat ook in 
2015 een heel belangrijk aspect voor de POR maar ook voor Horizon. 
 
Website 
 

Al jaren zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de website van Horizon Pleegzorg. Eind 2014 is een nieuwe versie online gegaan 
waarin veel van onze aanbevelingen zijn verwerkt . De site is voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar alle pleegouders, wij 
hechten erg aan verbeteringen op dit punt zodat de site beter raadpleegbaar wordt. Horizon vindt dat ook en werkt in 2015 ook aan 
verbeteringen. 
 
Klankbordgroep 
 

Zoals elk jaar heeft de POR ook in 2014 gebruik gemaakt van de klankbordgroep. Een aantal betrokken pleegouders die door middel 
van vragen via de mail hun mening en ideeën kunnen delen. De vragen worden meestal in samenspraak opgesteld met Horizon. Dit 
jaar is er 2x een uitvraag gedaan; 1x met vragen over de communicatie van Horizon naar Pleegouders en hoe die wordt ervaren en de 
tweede vraag ging over Pleegkracht. 

 
Thema avond 
 

Ook dit jaar heeft de POR meegewerkt aan de opzet van een thema avond. Dit keer over seksualiteit en intimiteit. Deze thema avond 
is voor 2 groepen georganiseerd. Juist ook het organiseren per regio, dus makkelijk bereikbaar zijn voor alle pleegouders was en is 
voor ons een aandachtspunt. 
 
 

Pubercursus 
 

Horizon heeft in 2014 een nieuwe cursus voor pleegouders met pubers opgezet, de eerste cursus is gedraaid in Dordrecht.  Als POR 
hebben we meegekeken en onze input gegeven bij de opzet. In 2015 krijgt dit een vervolg. Als POR bespreken we opleidingen en 
goede begeleiding van pleegouders steeds met Horizon. 
 
Mobiel 
 

Vanwege bezuinigingen, waaraan ook Horizon niet ontkomt stond het beschikbaar stellen van 
het blad Mobiel aan alle pleegouders steeds ter discussie. Uiteindelijk is er voor gekozen dat de 
pleegouders die het blad wilden hebben het ook krijgen. Horizon heeft daarvoor aan alle 
pleegouders gevraagd of ze het blad wilden blijven ontvangen. Iedereen kon zo haar eigen 
keuze maken.  
 
Vragen van pleegouders 
 

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar van veel pleegouders weer vragen en opmerkingen 
gehad, veel via de mail anderen per post. Omdat we geen individuele klachten kunnen 
bespreken hebben we per situatie bekeken wat het beste was en dit ook aan de vragenstellers 
teruggekoppeld. Meestal zijn de vragen, na overleg, ook bij Horizon terechtgekomen.  We 
weten dat ze door de leidinggevenden zijn opgepakt. Uit de vragen die ons bereiken halen we 
wel algemene punten voor ons overleg met Horizon.  
 
Kortom: blijf ook in 2015 naar ons reageren.  Dat kan via PORhorizon @horizon.eu of via 
Postbus  696, 2400 AR Alphen aan den Rijn. 
Met dit verslag hopen wij u een indruk te hebben gegeven van wat de POR wil betekenen, zodat u en wij als pleegouders veel kinderen 
kunnen helpen.  Horizon ondersteunt ons daarbij en wij waren voor hen een spreekbuis namens u als pleegouders. 


