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PLEEGOUDERRAAD HORIZON PLEEGZORG  
 
De raad is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van 
de pleegouders van Horizon. De POR zal participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig 
besluiten nemen conform de opgestelde statuten.  
De POR heeft tot taak door goede samenwerking met het bestuur en de sectormanager het optimaal 
functioneren van de instelling in al haar doelstellingen te bevorderen en de gemeenschappelijke 
belangen van pleegouders en pleegkinderen te behartigen. 
  
Missie: Het bewaken van de belangen van pleegouders en het centraal stellen van het pleegkind!  
 
Daarom zijn de volgende punten vast terugkerende items van de vergaderingen in 2021: 
  

1. De manager van Horizon informeert de POR tweemaandelijks tijdens de vergadering (of 
tussentijds bij belangrijke wijzigingen) over de veranderingen in de zorg en de consequenties 
hiervan voor de organisatie Horizon en de pleegouders. 
Om alle onderwerpen te bespreken en goede voorbereidingen is het opgedeeld in Q4 Het 
bestuur van Horizon zal twee vergaderingen aanwezig zijn.  
 

2. De POR vergadert 4 x per jaar met een optie tot 6 x vergaderen. 
 
3. Tenminste 2 x per jaar doet de POR een uitvraag doen aan leden van de klankbordgroep en 

deze te verwerken en terug te koppelen aan Horizon en de belanghebbenden.  
 

4. Deskundigheidsbevordering:  
 
             De POR denkt mee in de scholing voor pleegouders  

a. het bewaken van minimaal 1 cursus Zorgen voor getraumatiseerde pleegkinderen voor  

pleegouders  

             b.    het mede organiseren/stimuleren van regionale ontmoetingsavonden naar behoefte  

 
5. Meedenken in communicatie strategie en communicatie.  

- De site is een belangrijke informatiebron voor pleegouders en dient zo actueel mogelijk 
gehouden te worden.  

              -     maken van een jaarverslag  

 
6. Regionale overleggen  

 
              De POR zal proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij regionale overleggen als ze hiervoor 
              worden uitgenodigd om de stem van pleegouders te laten horen!  
 

7. LOPOR en 3PORren  
 
              De POR zal meedenken met de LOPOR en samen met POR Jeugdformaat en POR Enver  
              ervaringen uitwisselen.  
 

8. OR Horizon  



 
              De POR en de OR zullen elkaar op de hoogte houden van zaken die pleegzorg/pleegouders  
              aangaan. Contact wordt gezocht indien dit door een partij noodzakelijk wordt geacht.  
 

9. . De Jongerenraad Horizon  
 
               De POR overlegt minimaal 1 dagdeel samen met de jongerenraad om elkaar op de hoogte te   
               houden van de ontwikkelingen in pleegzorgland binnen Horizon. Via de mail informeren de 
POR  
               en jongerenraad elkaar indien dit nodig is en in het belang van beide partijen. Tevens 
worden  
               uitnodigingen doorgestuurd voor bijeenkomsten voor jongeren.  
 

10.  Advisering en signalering richting Horizon afd. Pleegzorg 

11. In 2021 staat als aandachtspunt ook het Coronavirus. Dit virus heeft veel impact op 

pleeggezinnen en de kinderen.  


