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Het jaar 2017 was voor de POR Kenter Jeugdhulp een jaar om zichzelf op de kaart te zetten, 

meer bekendheid te krijgen.  

We startten het jaar met een vaste bezetting van 7 POR-leden. Aan het eind van het jaar 

hebben twee POR-leden om verschillende redenen afscheid genomen van de POR; hierdoor 

heeft de POR  een werving gestart voor nieuwe leden. 

Activiteiten/betrokkenheid POR in 2017 

• De POR heeft twee succesvolle informatie avonden georganiseerd voor haar 

achterban (thema hechting en thema pubers) 

• Er zijn twee nieuwsbrieven door de POR uitgebracht voor haar achterban 

• Het POR-gedeelte op de website van Kenter Jeugdhulp wordt actief gevuld met 

algemene informatie, nieuwsbrieven, persoonlijke ervaringen en naslagwerk 

• De POR neemt deel aan het kwaliteitsplatform van Kenter Jeugdhulp 

• De POR neemt deel aan de werkgroep “Voorkomen van een Breakdown” 

• De POR is vertegenwoordigd in de LOPOR (Landelijke Overleg Pleeg Ouder Raden) en 

haar contactpersoon is lid van de kascommissie 

• De POR is voor een kennismaking bij de Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp geweest (dit 

op verzoek cliëntenraad) 

• De POR is betrokken geweest bij de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de Raad 

van Toezicht 

• De POR is betrokken geweest bij de organisatie van de Week van de Pleegzorg 

• De POR heeft verdiept zich in het plan van de NVP: ”Versterken van de kracht van 

pleegouders”  

• De POR is betrokken geweest bij verschillende (kranten)interviews, fotoreportages 

ten behoeve van boekpresentaties etc.; dit alles om pleegzorg te promoten  

• De POR heeft op de website een overzicht “Vergoedingen in de pleegzorg” geplaatst 

• De POR heeft een begroting gemaakt en ingediend, welke goedgekeurd is 

• De POR heeft de invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier bij Kenter Jeugdhulp 

gevolgd 

• De POR heeft zich verdiept in het oprichten van een klankbordgroep 

• De POR heeft ongevraagd advies uitgebracht n.a.v.  een gesprek met pleegouders 

• De POR heeft 11 maal vergaderd in 2017  

 

 

 



 

Activiteiten/betrokkenheid richting 2018 

 

• Er worden twee avonden georganiseerd voor de achterban, waarbij tijdens een van 

de avonden ruimte zal zijn voor de jaarvergadering 

• De POR zorgt dat de samenstelling weer op volle sterkte komt 

• De POR krijgt een actievere rol bij het organiseren van de Week van de Pleegzorg 

• De POR houdt zitting in de werkgroep “Voorkomen van een Breakdown”. 

• De POR houdt zitting in het kwaliteitsplatform van Kenter Jeugdhulp 

• De POR maakt kennis met de OR en onderzoekt met Cliëntenraad en OR of er een 

samenwerking mogelijk is 

• De POR bekijkt het reglement en huishoudelijk reglement kritisch en past zo nodig 

aan 

• De POR blijft de communicatie met de achterban onderhouden via nieuwsbrief en 

website 

• De POR onderzoekt verder het vormen van een klankbordgroep en wellicht een 

(pleeg)kinderen POR 

• De POR zal het invoeren en de werkwijze van het Elektronisch Cliënten Dossier 

volgen i.v.m. de privacy-gevoeligheid 

• De POR blijft het plan van de NVP: “Versterken van de kracht van pleegouders” 

volgen en kijkt waar zij een rol kunnen spelen  

• De POR wil de interactie tussen de POR en Kenter Jeugdhulp nog meer versterken en 

de rol van de POR binnen Kenter Jeugdhulp verduidelijken. Hiervoor is van beide 

partijen een actieve rol nodig. 

 

 


