Jaarverslag 2016 POR Kenter
Na een periode van inactiviteit heeft de PleegouderRaad (POR) van Kenter eind 2015 in een nieuwe
samenstelling een doorstart gemaakt. Op 7 januari 2016 is de vernieuwde POR officieel geïnstalleerd
door samen met Kees Bastiaanse het POR reglement te ondertekenen.
In het voorjaar van 2016 heeft de POR haar visie en onderliggende speerpunten geformuleerd.
Centraal in onze visie staat het behartigen van de belangen van pleegouders.
Ambitie en Speerpunten 2016:
o We beginnen klein met beperkte ambities met groei als doel
o Speerpunten 2016:
1. Actief betrokken zijn bij selectie van de nieuwe raad v bestuur van Kenter
2. Belangen behartigen bij de Implementatie richtlijn pleegzorg
3. De financiële vergoedingen voor pleegouders inzichtelijk maken
4. De speerpunten voor 2017 bij de pleegouders halen
Resultaten 2016
o We beginnen klein met beperkte ambities met een groeidoel
Om de achterban te bereiken is een internetpagina van de POR gebouwd
(https://kenterjeugdhulp.nl/medezeggenschap-clienten/pleegouderraad/).
Deze pagina is en wordt gestaag gevuld met informatie waarvan de POR inschat dat deze
toegevoegde waarde heeft voor pleegouders. Ook is de POR een vast onderdeel van de TOP
cursus geworden en is er een folder opgesteld en onder de pleegouders verspreid.
o Speerpunten 2016
1. Actief betrokken zijn bij selectie van de nieuwe raad v bestuur van Kenter
De POR heeft bijgedragen aan de formulering van de vacaturetekst en een van onze POR
leden heeft deelgenomen aan de adviescommissie voor de werving van Rob van Dam.
2. Belangen behartigen bij de Implementatie richtlijn pleegzorg
Wij hebben een adviesrapport opgesteld. Verschillende punten zijn door Kenter
onderschreven en overgenomen.
3. De financiële vergoedingen voor pleegouders inzichtelijk maken
De financiële vergoedingen voor pleegouders zijn op de internetsite van de POR gezet.
4. De speerpunten voor 2017 bij de pleegouders halen
Deze actie loopt nog.
o Aanvullende activiteiten
 Als POR Kenter hebben wij ons aangesloten op het landelijke POR netwerk. Periodiek
bezoeken wij landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaring in het land te delen.
 Bijdrage aan externe bekendheid pleegzorg
De POR heeft verschillende interviews gegeven en inhoudelijk bijgedragen aan
campagnemateriaal om de pleegzorg te promoten.
 Deelname aan de werkgroep voorkomen breakdown (dit naar aanleiding van het POR advies
op de Implementatie Richtlijn Pleegzorg)
Doorkijk naar 2017
In 2017 zal Kenter een professionaliseringsslag doorlopen. De POR zal deze goed volgen en heeft
hiervoor de volgende speerpunten geformuleerd:
 Introductie van het elektronische dossier: waarborgen van de privacy van het pleeggezin
 Inbedding van de richtlijn pleegzorg: waarborgen belangen van de pleeggezinnen in lijn
met het POR advies uit 2016
 Inventarisatie tevredenheid en wensen van pleegouders
 Top 3 wensen pleegouders omzetten tot speerpunten.

