
 

De POR in 2015… 

 

In 2015 heeft de POR bestaan uit 6 leden: Ingrid Weeda (voorzitter), Peter Wiesenekker (secretaris), 

Daniël Don, Jilles Heemskerk, Annamarie Hakkesteegt en Sylvia van de Krol. Daniël Don heeft het 

gehele jaar geen plaatsing van Horizon gekregen en zal begin 2016 afscheid nemen van de POR. Er 

wordt binnen de POR altijd gezocht naar een reële afspiegeling van de verschillende pleegzorg 

vormen van Horizon en van de drie regio’s. In 2015 hadden we van elke regio’s twee pleegouders in 

de POR. Helaas waren de weekendpleegzorg en netwerkpleegzorg niet vertegenwoordigd. Maar we 

hebben twee nieuwe kandidaten gevonden die gaan meedraaien in de pleegouderaard waaronder 

een netwerkpleegouder. Daar zijn we erg blij mee. We zoeken voor 2016 nog een lid en dan het 

liefste een vertegenwoordiger van de weekendpleegzorg woonachtig in regio Zuid. Heeft u interesse? 

Neem gerust contact met ons op! 

POR Horizon heeft ook in 2015 weer regelmatig overleg gehad met het management en de directie 

van Horizon en één keer met een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.  Bij de vergaderingen 

met Horizon was de manager van de afdeling Pleegzorg met één van haar collega’s aanwezig. Dit 

betrof een teamleider van een regio of iemand van  de afdeling Marketing en Communicatie.  Een 

aantal onderwerpen die besproken zijn tijdens onze verschillende overleggen vindt u terug in dit 

jaarverslag. 

Cursus ‘Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen’ 

In februari zijn de eerste drie cursussen ‘Omgaan met getraumatiseerde pleegkinderen’ afgerond. 

Alle 37 deelnemers hebben een certificaat ontvangen. De trainster, Eline Engelhart, is zelf een 

ervaren pleegmoeder en dat wordt als zeer prettig ervaren. Veel cursisten vertelden dat deze cursus 

echt een cadeautje was en dat eigenlijk elke pleegouder deze cursus zou moeten volgen. Het is 

verrijkend voor jezelf als pleegouder en voor de relatie met je pleegkind(eren). In het najaar van 

2015 mochten we de vierde cursus starten met dank aan een anonieme sponsor. Ook deze cursus 

werd als belangrijk ervaren en alle dertien cursisten hebben de cursus met succes afgerond. We 

hopen dat we als POR nog vele keren deze cursus mogen aanbieden, maar we zijn afhankelijk van 

voldoende financiële middelen. We houden u op de hoogte. 

Als POR zijn we het met Horizon eens dat scholing van pleegouders erg belangrijk is en blijft! We 

blijven beiden zoeken naar voldoende financiële middelen om dat mogelijk te maken. Dit punt blijft 

jaarlijks een bespreekpunt op onze agenda. Daarbij ook de vraag: Hoe kunnen we alle pleegouders 

wat bieden en motiveren om deel te nemen? 

 

Klankbordgroep 

Zoals elk jaar heeft de POR ook in 2015 gebruik gemaakt van haar klankbordgroep. Een aantal 

betrokken pleegouders die door middel van vragen via de mail hun mening en ideeën kan delen. De 

vragen worden meestal in samenspraak opgesteld met Horizon. Dit jaar is er 2x een uitvraag gedaan. 

Jaarverslag 2015 



De eerste uitvraag ging over de gevolgen van de transitie en de bijzondere kosten die pleegouders 

maken voor pleegkinderen en de tweede vraag ging over de Actie Pepernoot. 

 

Overleg met Raad van Toezicht 

In november 2015 kwam de heer J.W. Jurg van de Raad van Toezicht van Horizon onze vergadering 

bijwonen. Hij wilde graag met ons in gesprek gaan over de volgende vragen: “Hoe ervaart de POR het 

contact met Horizon, is er voldoende continuïteit in het aanbod van 

Pleegouders en wat zou Horizon kunnen doen om de participatie te vergroten 

en de pleegouders blijvend te enthousiasmeren.”  De heer Jurg was onder de 

indruk van de zwaarte van de pleegzorg. Het was een open gesprek met elkaar 

waarin we als POR hebben kunnen aangeven dat het belangrijk blijft het 

pleegkind centraal te stellen, zeker ook in deze tijden van bezuinigingen en 

onzekerheid. 

 

Meedenken met Horizon over klachten, jaarplan, bezuinigingen 

In 2015 hebben we net als andere jaren mee mogen denken over de ontvangen klachten, de 

tevredenheidenquête, het opgestelde jaarplan, financiën en bezuinigingen.  Helaas moet er weer 

bezuinigd worden op de jeugdzorg. De gemeentes vragen daarom. Als POR betreuren we dat 

uiteraard. Tijdens de overleggen met Horizon komen we op voor de pleegouders en pleegkinderen. 

De kwaliteit van de pleegzorg moet goed blijven! 

 

Pleeggezindag  2015 

Op 26 september is voor de 3e keer de pleeggezindag georganiseerd door Horizon, Safewings en de 

POR. Anders dan voorgaande jaren, nu op 3 locaties.  

Regio Noord mocht naar Avifauna in Alpen aan den Rijn, regio Midden mocht naar de Boerinn in 

Kamerik en regio Zuid naar Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland. Gezien de reacties van de 

pleegouders en vooral ook de (pleeg)kinderen was het een mooie dag. We werden met elkaar zowel 

letterlijk als figuurlijk in het zonnetje gezet. Uiteraard zijn er altijd punten van verbetering. Deze 

zullen we zeker ook meenemen. We zijn blij dat we dit met elkaar kunnen realiseren en hopen en 

streven dat dit in 2016 nog steeds gerealiseerd kan blijven worden! 

 

Jongerenraad 

In april hebben we als POR nader kennis gemaakt met de Jongerenraad van Horizon.  

De jongerenraad bestaat uit 4 jongeren en hun doelgroep is jongeren tussen 12 – 18 jaar. De 

jongerenraad houdt zich bezig met zaken zoals: Hoe bereid je een kind voor op een 

pleegzorgplaatsing? Pleegjongeren van de jongerenraad aan elkaar koppelen, zodat ze elkaar kunnen 

helpen. 

Ook hebben ze in samenwerking met St. Stuk een film gemaakt over Pleegzorg. Deze film is met 

name geschikt voor pleegjongeren. Er komen vragen aan bod zoals: Hoe is het in een pleeggezin? 

Wat kun je verwachten? Wat kun je wel/niet vragen als je er net woont? Link naar de film: 

http://stukonline.com/stukonderwijs/how-to-survive-pleegzorg/de-filmpjes-3/ 

De jongerenraad wordt veel gevraagd om mee te werken aan onderzoek. Zelfs internationaal! 

De POR en de jongerenraad hebben afgesproken om elkaar 1x per jaar te ontmoeten en zo van 

elkaar op de hoogte te blijven en wie weet meer samen te kunnen werken. 

http://stukonline.com/stukonderwijs/how-to-survive-pleegzorg/de-filmpjes-3/


Communicatie – website 

Net als voorgaande jaren zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de website 

van Horizon Pleegzorg. De site is voor ons, net als voor Horizon zelf, een heel 

belangrijk communicatiemiddel naar alle pleegouders. Wij hechten erg aan 

verbeteringen op dit punt zodat de site beter raadpleegbaar wordt. Als POR  

willen we niet meer in het besloten gedeelte zitten. We willen graag vindbaar 

zijn en voor alle pleegouders makkelijk toegankelijk. We hopen dat de nieuwe 

site in 2016 u daarbij van dienst kan zijn. 

Transitie 

Inmiddels leven we nu alweer een jaar met de transitie. Horizon is druk bezig zich bij gemeentes te 

profileren. Helaas horen we van pleegouders dat de transitie ook veel wisselingen van voogden heeft 

opgeleverd. Ook tijdens de gesprekken over de transitie stellen we als POR het pleegkind centraal en 

proberen vanuit het kind mee te denken.  

 

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag of gewoon als pleegouders tips, aanvullingen, 

opmerkingen voor ons, we horen het graag. Als POR proberen we er voor alle pleegouders te zijn, 

alles in het belang van de kinderen die we met elkaar helpen. 

Reageren kan altijd naar PORhorizon@horizon.eu of per brief naar Postbus 696, 2400 AR Alphen ad 

Rijn. 
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