Jaarverslag 2017
De POR in 2017
In 2017 bestond de Pleegouderraad (POR) tot aan de zomerperiode uit slechts 4 leden: Peter
Wiesenekker (secretaris), Sylvia van de Krol (voorzitter), Eef Oosterwijk en Lia Bronmeijer. Deze
onderbezetting leverde problemen op bij het werk dat we wilden of moesten doen. We hebben er
veel aan gedaan om de POR weer op volle sterkte te krijgen. Na een indringende mail vanuit Horizon
Pleegzorg is dat uiteindelijk gelukt. Er kwamen 4 nieuwe leden bij: Arianne Boele, Natasja
Heemskerk, Sandra Duivenvoorde en Aad Koolaard. Daarmee voldoen we bijna aan de afspraken dat
de POR een vertegenwoordiger is van alle soorten pleegzorg en dat ook alle regio’s
vertegenwoordigd zijn. We missen alleen nog een vertegenwoordiger uit regio Zuid. Eind van dit jaar
heeft ons lid Sylvia van de Krol, na 6 jaar POR lid te zijn geweest, aangegeven dat ze wil stoppen. Ze
gaat zich naast haar gezin en de pleegzorg richten op andere zaken. We bedanken haar hartelijk en
wensen haar en haar gezin het beste toe.
POR Horizon heeft ook in 2017 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
andere zaken die we hebben georganiseerd.
Ontmoetingsavonden voor pleegouders in eigen woonplaats
In samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin zijn deze avonden in 2017 voor de 2e keer
georganiseerd in Waddinxveen en Zuidplas en voor de 1e keer ook in Leiderdorp en omgeving.
De opkomst was goed en de reacties waren positief. Doel van de avonden was niet alleen
ontmoeting en kennismaking, maar ook het van elkaar leren en de weg te zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om het pleegkind te helpen. Hieronder een korte indruk van de avonden:
Waddinxveen:
In 2017 zijn twee ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is veel sprake geweest van ontmoeting en
delen van ervaringen. De tweede avond hebben we met elkaar het gespreksspel van NVP gespeeld.
Om 22 uur waren we nog lang niet uitgepraat en hadden we nog maar enkele kaartjes besproken. De
volgende keer (tijdens de week van de pleegzorg) gaan we in Waddinxveen verder met het spel na
eerst een rondje wel en wee…… Gespreksstof genoeg!
Zuidplas:
Op 9 mei kwamen 30 pleegouders uit de gemeente Zuidplas bij elkaar in Moerkapelle (kersen- en
zorgkwekerij Jomajole). Deze ontmoetingsavond was georganiseerd door CJG en POR Horizon.
Tijdens deze netwerkbijeenkomst ging de net aangetreden Wethouder Daan de Haas met
pleegouders in gesprek. Pleegouders vertelden waarom ze voor pleegzorg hadden gekozen. ‘Passie
en bewogenheid met kinderen’, zijn de woorden die hierbij het meest opvielen. Pleegouders gaven
bij De Haas aan, dat ze betrokkenheid vanuit de gemeente belangrijk vinden. Het was een mooi en
inspirerend samenzijn.
Leiderdorp e.o:
In Leiderdorp is de avond goed bezocht en de aanwezige pleegouders waren erg tevreden. Het
gebied van waaruit pleegouders waren uitgenodigd was ruim genomen, omdat bij de eerste poging
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voor het organiseren geen aanmeldingen waren binnengekomen. Nu waren er pleegouders uit
Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Noordwijkerhout aanwezig.
Er is met deze groep pleegouders afgesproken dat de ontmoetingen ongeveer 3x per jaar zullen
plaatsvinden. Er zijn verschillende thema`s aangedragen om met elkaar te bespreken. De avond in
november stond in het teken van kennismaken en vormgeven aan de avond. Het CJG van Leiderdorp
is enthousiast en verleent graag haar medewerking aan deze avonden.
Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit 60 pleegouders. Er zijn op de pleeggezin dag en tijdens verschillende
bijeenkomsten nieuwe leden geworven. Dat heeft veel enthousiaste aanmeldingen opgeleverd waar
we heel erg blij mee zijn. De klankbordgroep is belangrijk, want ze voorziet de POR van advies. We
hebben dit jaar belangrijke uitvragen opgeworpen, zoals
-

Wat is de meerwaarde van de organisatie Horizon: waarin onderscheidt de organisatie zich
positief in t.o.v. andere pleegzorgorganisaties?
Nieuwsmail: adviezen over items in de nieuwsmail en de meerwaarde van de nieuwsmail
Ontmoetingsavonden voor pleegouders: is er belangstelling voor, en wat zou er besproken
moeten worden

Naast deze uitvragen gebruikt de POR Surveymonkey voor evaluaties over bijvoorbeeld initiatieven
als zwembadkaartjes, hoe de trainingen/bijeenkomsten worden ervaren en eventuele suggesties die
men heeft.
De uitslagen van zowel de uitvragen als de evaluaties worden opgenomen in de notulen van de
vergaderingen en een samenvatting is te lezen in de nieuwsbrieven.
Meedenken met Horizon
Horizon vraagt ons als pleegouderraad regelmatig om mee te denken. We hebben dan ook
meegedacht over bezuinigingen, klachten, beleid en toekomst. Er was contact met de Jongerenraad
van Horizon, wat waardevol is. Er waren gesprekken met wethouders en ambtenaren van
gemeenten, om te laten zien wat pleegzorg in de praktijk inhoudt. Het is mooi om voor een kind van
een ander te kunnen en mogen zorgen, maar het brengt vaak ook zorgen met zich mee.
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.
Pleeggezin dag 2017
In september werd dit jaar weer een dag voor alle Pleegouders van Horizon georganiseerd. Ondanks
de regen waren veel pleegkinderen en ouders aanwezig. Ook de pleegzorgwerkers (die er gelukkig in
groten getale waren) spraken informeel met kinderen en ouders. De reacties waren positief. Er was
veel tijd voor ontmoeting en de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Horizon organiseerde
deze dag als dank voor het werk dat gedaan wordt. De POR heeft meegeholpen met de organisatie.
Op deze dag hebben we als POR-leden ook veel mensen gesproken, waaronder ook beleidsbepalers
van gemeenten. Het belang van pleegzorg konden we daarbij positief over de bühne brengen, maar
we konden ook onze zorgen uiten over de financiering in de toekomst. Krijgt Horizon nog voldoende
geld om te kunnen doen wat ze nu doen, namelijk pleegouders ondersteunen?!
Contact Porren
Naast contacten met de LOPOR hebben we ook contacten met Porren uit de omgeving. Deze
contacten vinden plaats in een jaarlijks overleg (POR Jeugdformaat) maar ook bij de organisatie van
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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 een belangrijk onderwerp voor ons. Communiceren gaat
hoofdzakelijk via de site van Horizon Pleegzorg. Kijk regelmatig op de website voor nieuws vanuit de
POR!
Opleiding pleegouders
In het najaar hebben we samen met Horizon drie thema avonden over Hechting georganiseerd in
Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Dordrecht. Het waren goede avonden met fijne gesprekken,
ontmoetingen en tijd voor verdieping. De meeste aanwezigen zien uit naar een vervolg op deze
thema avonden.
Als POR zijn we dankbaar dat Horizon ervoor heeft gekozen in oktober 2017 weer een cursus ‘Zorgen
voor getraumatiseerde pleegkinderen’ te organiseren. Daar is veel behoefte aan. De ervaringen zijn
vrijwel altijd positief. Het is interessant en verhelderend om gedrag in relatie tot trauma te
herkennen en daar goed mee om te leren gaan. Er is veel belangstelling voor deze training en in
maart 2018 zal de volgende groep gaan starten.
Afscheid Sylvia van de Krol
Het was mooi om de afgelopen zes jaar mee te mogen denken met Horizon Pleegzorg! Als POR
werden we door het management van Horizon altijd serieus genomen. Naar elkaar toe was er
openheid en belangstelling. Ik zal dat ook zeker gaan missen. Ik wil terugblikken op voor mij
bijzondere momenten:
-

-

De eerste pleeggezin dag werd georganiseerd in Archeon. Dat was echt een feestje: de
pleeggezinnen werden letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.
Samen met Safewings en Horizon namen we deel aan ‘Pleegkracht’, wat subsidie opleverde
om pleegouders te ondersteunen, een tweede pleeggezin dag te organiseren en te kunnen
starten met het geven van trainingen “Zorgen voor getraumatiseerde pleegkinderen”.
In 2016 mochten we meedoen met ‘Actie Pepernoot’ en de netwerkpleegkinderen blij maken
met een cadeautje.
Er waren veel avonden waar ik andere pleegouders heb mogen ontmoeten. Wat is het toch
fijn en waardevol om elkaar te spreken en ervaringen te delen!

Het was een prachtige periode waarin ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan het opkomen voor
de belangen van pleegouders, maar vooral ook voor die van de pleegkinderen. Met veel plezier en
enthousiasme heb ik deel uitgemaakt van de POR. Ik wens Aad, Arianne, Eef, Lia, Peter, Natasja en
Sandra veel succes met het voortzetten van dit prachtige werk voor pleegzorg!
Groetjes van Sylvia van de Krol
Tot slot
Hopelijk kunnen we ook het komende jaar weer veel betekenen voor pleegkinderen en pleegouders
en de goede samenwerking met Horizon voortzetten. Tevens hopen we snel op nog meer POR leden
en een vertegenwoordiging in alle Horizon regio’s. Met pleegouders uit alle vormen van pleegzorg.
Heeft u vragen, opmerkingen of reacties: we horen dat ook in 2018 natuurlijk graag via ons
emailadres: PORhorizon@horizon.eu
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