Nieuwsbrief POR
Kenter Jeugdhulp
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.

Over de POR

Tonny Kortekaas, Voorzitter POR

Januari 2020 bestaat de pleegouderraad (POR) 4 jaar. 4 jaar geleden zijn we met een groepje
pleegouders, op verzoek van Kenter, bij elkaar gaan zitten om te kijken of, en zo ja, hoe we een
pleegouderraad konden opzetten.
De PleegOuderRaad (POR) is een wettelijk verplicht advies- en overleg orgaan van en voor
pleegouders. De POR bestaat uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de
pleeggezinnen die bij Kenter aangesloten zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en
ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan. Naast
de adviserende rol bij Kenter is de POR ook bedoeld als vraagbaak voor de pleegouders.
Op 7 januari 2016 zijn de reglementen van de POR Kenter ondertekend en was de POR officieel een
feit. De POR bestond op dat moment uit 6 personen. Inmiddels hebben er wel wat wisselingen in het
bestuur plaatsgevonden. We zijn nog steeds met 6 personen, waarvan nog twee personen van het
eerste uur. Dat zijn Ilse en ondergetekende. Vanuit de statuten moeten we na 4 jaar onze plek
beschikbaar stellen. En dus hebben we een oproep tot nieuwe leden gedaan. Daar reageerden 2
pleegouders op. Eén heeft besloten om zich bij de POR aan te sluiten, zij stelt zich in deze nieuwsbrief
aan u voor. Gelukkig bieden de statuten ook de mogelijkheid tot verlengen. Ilse en ik hebben dan ook
besloten hiervan gebruik te maken en ons nog even in te zetten voor de belangen van de
pleegouders.
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Net als jullie zijn wij, de leden van de POR, pleegouder van Kenter. Wij vinden het belangrijk dat
pleegouders mee denken en praten over pleegzorg. Op deze manier hopen we een bijdrage te
leveren aan de verbetering van de hulpverlening.

Pleegouder
avond

Onze grootse uitdaging is; hoe bereiken we onze achterban. Graag hebben wij input van de
pleegouders, zodat we weten wat er speelt en wat belangrijk is. Daarom nog een dringend beroep
aan alle pleegouders, laat horen wat belangrijk is voor jullie. Dat kan via het mailadres:
pleegouderraad@kenterjeugdhulp.nl . Met jullie informatie kunnen we nog beter de belangen
behartigen van de pleeggezinnen en hun kinderen.

POR in 2020

De PleegOuderRaad zoekt versterking! Wij zijn op zoek naar een nieuw POR lid en hoe leuk zou het zijn voor
Joep, ons enigste mannelijke POR lid, als hij versterking krijgt. Dus mannen reageer! ,
Een POR-lid:
•
is pleegouder van Kenter;
•
werkt graag mee aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
•
is gemotiveerd om pleegouders te vertegenwoordigen;
•
kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
•
kan goed luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden;
•
heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor de pleegouderraad.
Leden van de POR ontvangen een presentievergoeding.
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Contact:
Mail naar
Pleegouderraad
@kenterjeugdhulp.nl .

POR en LOPOR
Om de belangen van de pleegouders van Kenter
nog beter te behartigen is de POR van Kenter
aangesloten bij het Landelijk Overleg
Pleegouderraden (LOPOR).
Deze vereniging behartigt op landelijk niveau de
belangen van 21 pleegouderraden en de
pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen en is
gesprekspartner van de Rijksoverheid en van
organisaties die zich met pleegzorg bezighouden,
waaronder de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland.
De LOPOR biedt een platform waar
pleegouderraden elkaar kunnen adviseren en
informeren. We bieden ondersteuning aan nieuw
op te richten pleegouderraden en ondersteunen
bestaande pleegouderraden desgewenst bij de
uitvoering van hun taken. De pleegouderraden
zijn wettelijk verankerd in de wet Verbetering
Positie Pleegouders, sinds de invoering in 2013.
De expertise die wordt opgebouwd willen we
delen en waar nodig de krachten bundelen. Ook
zijn we afgelopen Januari in gesprek geraakt met
de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
(NVP). Deze vereniging creëert een plaats waar
kennis, ervaringen en inspiratie rondom
pleeggezinnen worden samengebracht. Met de
NVP hebben we van gedachten gewisseld over
de ondersteuning van Pleegouderraden. Hoe
kunnen we elkaar beter ondersteunen en wat is
daar voor nodig? We kunnen met elkaar de
ervaringen van verschillende Pleegouderraden
uitwisselen en ook suggesties doen voor betere
ondersteuning, daar kan de NVP vervolgens mee
aan de slag.
In de pleegouderraad zoeken we verbinding met
pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in
een pleeggezin. Zij zijn de ervaringsdeskundigen
en weten wat er nodig is om goede pleegzorg te
bieden. Daarnaast werken we zoveel mogelijk
samen met andere organisaties die zich sterk
maken voor innovatie en verbetering in de
pleegzorg. Samen vormen we een sterk netwerk,
voor en door pleeggezinnen!
Joep Brasser

We zijn blij dat Inge Vandeweege en haar man Mark onze
eerste pleegouderavond van 2020 inhoudelijk zullen
verzorgen. Inge is bekend van haar boek 'Een (h)echte
uitdaging' en haar blogs en videoreeks.
Noteer het dus alvast: donderdag 14 mei Pleegouderavond.
Wij hopen dat alle stoelen weer bezet zullen zijn.

De POR wil zich in 2020 blijven
richten op het profileren richting
de pleegouders en Kenter
Jeugdhulp, betrokken
gemeenten en andere
organisaties binnen het netwerk.
De pleegouders weten de POR
steeds beter te vinden. Toch zijn
er nog steeds pleegouders die
niet op de hoogte zijn van wat de
POR voor hen kan betekenen.
Hoewel Kenter steeds vaker de
POR benadert om mee te
denken, blijven er situaties waarin
de POR te laat of helemaal niet
ingeschakeld wordt. De POR wil in
2020 meer en eerder betrokken
worden bij vernieuwingen binnen
de organisatie die voor de
pleegouders van belang zijn. In
2020 wil de POR de bestaande
contacten met externe
organisaties versterken en nieuwe
contacten opbouwen om
pleegzorg in deze regio op de
kaart te zetten.

Prioriteiten
Pleegouderraad 2020
De POR heeft voor 2020 vijf
werkgebieden geformuleerd:
1. Contact en medewerking met
Kenter verdiepen (positie van
pleegouders
binnen Kenter
versterken + werving nieuwe
pleeggezinnen)
2. Kennisbevordering Pleegouders
3. Communicatie / contact met
Pleegouders
4. Aandacht voor begeleiding van
pleeggezinnen. En extra aandacht
voor begeleiding van
Netwerkpleeggezinnen
5. Contacten met externe
organisaties (LOPOR, Gemeenten,
WMO)

Even voorstellen…
Ik ben Ella van der Meulen en nieuw bij de
POR. Kwam de POR tegen toen ze een avond,
tijdens de cursus bij Kenter, hunzelf kwamen
voorstellen en mijn nieuwsgierigheid was
gewekt.
Ik deed bij Kenter cursus en ben nu weekend
pleegmoeder voor brusjes.
Ik ben sinds 1 jaar weer terug in Nederland,
na vele jaren in verschillende landen
gewoond en gewerkt te hebben.
Ik ben helaas al jong mijn man verloren en
heb 3 kinderen, waarvan 2 biologisch en 1
geadopteerd.
Inmiddels zijn ze allen volwassen en mijn
oudste dochter, getrouwd met Cambrian,
woont sinds kort weer in Nederland; na vele
jaren in Ierland gewoond te hebben. Mijn
zoon woont in Duitsland en heeft een
dochtertje van 2 en mijn jongste dochter
woont nog in Kaapstad-Zuid Afrika.
In Madeira hebben wij onze jongste dochter
geadopteerd, nadat ik al enige tijd weekend
pleeg gezin voor vele kinderen, uit het
weeshuis, was. Ook in Zuid Afrika was ik full
time pleegmoeder voor achtergelaten babies
en verzorgde ze tot ze geadopteerd werden.
Soms had ik er 2 tegelijk.
Ik hoop nog lang mee te kunnen werken en
kinderen op te vangen en gezinnen te
steunen.
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi

Lisha (13 jaar)
Een normaal rijtjeswoning, een normaal gezin, of
toch niet?
In een straat ergens in Haarlem staat een normaal
rijtjeshuis.
Maar woont daar ook een normaal gezin?
Voor mij voelt het wel zo, maar dat is het eigenlijk
niet.
Er wonen 5 kinderen in het huis, 3 biologisch en 2
pleegkinderen.
Soms is er ook nog een 6de kind, maar hoe dan?
Wij doen ook crisisplaatsingen.
Dit houdt in dat een kindje voor een bepaalde tijd
in ons gezin verblijft en als het kan gaat het kindje
na een tijdje weer naar de ouders, zo niet wordt
er een ander pleeggezin gezocht die het kindje
voor een nog langere tijd kan opvangen of voor
altijd.
Ik vind het heel fijn dat ons gezin de zorg kan
geven aan deze kindjes en dat wij met z’n allen
een stukje van ons hart aan deze kindjes kunnen
geven.

