
       

 

 

 

        

    
   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief POR  
Kenter Jeugdhulp 

Tonny: Wij zijn al jaren pleeggezin. We hebben diverse kinderen opgevangen in crisis, 

weekend en langdurige plaatsingen. Op het moment hebben we nog twee pleegkinderen 

in ons gezin. Dit zijn langdurige plaatsingen. In de POR vervul ik de functie van voorzitter. 

Ellen: Sinds 2009 zijn wij crisisopvanggezin, inmiddels hebben we al 14 kinderen 

gedurende korte of langere tijd opgevangen. Mijn kinderen vinden dit erg leuk en 

verheugen zich steeds weer op een ‘nieuw kindje’. We zijn tevreden als het kind weer 

terug naar ouders kan of doorgeplaatst wordt naar een perspectief biedend pleeggezin.  

Ilse: Moeder in allerlei vormen. Stief (2) biologisch (3) en sinds 8 jaar ook pleegmoeder (2). 

Mijn man en ik hadden naast onze eigen kinderen nog ruimte genoeg in ons hart voor nog 

een kind. Naast langdurige pleegzorg voor twee pleegkinderen doen we ook crisisopvang.  

Karin: Samen met man en zoon vormen wij een pleeggezin. Vaak leuk, maar soms moeilijk 

met veel emotie. Ik ben POR-secretaris omdat ik het belangrijk vind dat de mening en de 

belangen van de pleeggezinnen in de besluitvorming van Kenter worden meegenomen. 

Elsje: Samen met mijn partner en onze vier kleinkinderen vormen wij sinds januari 2012 

een netwerkpleeggezin. 

Renate: Ons gezin heeft crisisopvang gedaan. Onze derde crisisbaby is gebleven en 

inmiddels hebben we de pleegoudervoogdij over haar. Pleegzorg zit in mijn hart en ik lever 

graag een bijdrage aan een sterke en betrokken pleegzorg-organisatie.  

Suzanne: Ik ben ruim 5 jaar trotse pleegouder van een 14 jarig meisje, dat twee keer per 

maand een weekend en één dag en nacht per week bij me is. We gaan geregeld naar 

musea en tentoonstellingen en af en toe een paar dagen op vakantie. We staan op de 

wachtlijst voor een tweede pleegkind.  

 

POR stelt zich voor 
De POR stelt zich graag aan u voor 

 

Contact met de POR?  

Mail naar: 

POR@kenterjeugdhulp.nl 

Bezoek/postadres 

Middenduinerweg 44, 2071 AN 

Santpoort-Noord 

Postbus 581, 2070 AN 

Santpoort-Noord 
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De POR is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van en voor 

pleegouders. De POR bestaat uit ervaren pleegouders die de belangen 

behartigen van de pleeggezinnen die bij Kenter Jeugdhulp aangesloten 

zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd 

over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die 

pleegouders aangaan. 

 

‘Wanneer is  die foto genomen, met 
mijn papa en mama…? Dat was op die 
dag dus, drie dagen oud...’ (lees het 
hele verhaal op 
https://kenterjeugdhulp.nl/verhaal-
crisisopvang-pleeggezin/) 

Uit 
de 
praktijk… 



 

‘Ik ben moeder        

in allerlei  

vormen’ 
 

Ilse, pleegouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de 
PleegOuderRaad 
 

 

Door de  input van u, pleegouders, kan de 
POR pleegouders nog beter 
vertegenwoordigen. We hopen dat u ons 
wilt steunen en ons wilt informeren over de 
zaken binnen pleegzorg die voor u 
belangrijk zijn. 
Maar we hopen dan ook dat u ons zult 
opzoeken als u vragen, opmerkingen of 
suggesties heeft of ergens op wilt reageren. 
U kunt de PleegOuderRaad bereiken op het 
volgende mailadres: 
POR@kenterjeugdhulp.nl 
 

 
 Presentatie marketingplan 

Kenter Jeugdhulp 
 
Wat hebben cliënten, verwijzers en inkopers 
nou eigenlijk echt nodig? Om daar achter te 
komen is er maar één manier; het aan ze 
vragen. Vanuit dat oogpunt werden er 
focusgroepen georganiseerd, waarbij 
tientallen cliënten, pleegouders, verwijzers, 
stakeholders en zorginkopers uit de regio’s 
van Kenter zelf konden vertellen wat ze 
vinden van de hulp. Wat gaat goed en wat 
kan beter? En wat hebben ze nodig? 

 

In een uitgebreide presentatie werden de 
bevindingen van het marketingbureau 
gepresenteerd. De resultaten worden 
gebruikt om het marketingplan van Kenter 
vorm te geven en (nog) beter in te kunnen 
spelen op de vraag van onder andere 
cliënten en pleegouders. De POR bezocht 
deze zeer informatieve presentatie van het 
marketingbureau en is benieuwd naar de 
verwerking van de informatie in de 
werkwijze van Kenter Jeugdhulp. Ook in de 
komende tijd blijft de POR de 
ontwikkelingen nauwgezet volgen en houdt  
zij pleegouders van Kenter op de hoogte. 

 

Else-Marie van den 
Eerenbeemt te gast op 
pleegouderavond  

 
Medio maart ontvingen alle pleegouders van 
Kenter Jeugdhulp de vooraankondiging van een 
pleegouderavond op 11 mei. Het bijzondere van 
deze avond is de gast; Else-Marie van den 
Eerenbeemt. Zij staat bekend als deskundige op 
het gebied van ouder-kind relaties en is bekend 
van haar boeken en (televisie)presentaties op dit 
gebied. Het sleutelwoord voor Else-Marie van 
den Eerenbeemt is verbondenheid.  
Op deze avond stelt ook de Pleegouderraad 
(POR) van Kenter Jeugdhulp zich aan de 
pleegouders die de leden van raad nog niet 
kennen, voor. 
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