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Nieuwsbrief POR  
Kenter Jeugdhulp 

 

Voor u ligt alweer de tiende nieuwsbrief van de Pleegouderraad, die gevuld is met 

verhaaltjes, tips en handige informatie bijvoorbeeld over het gebruik van Zivver. 

De afgelopen 2 jaar zijn we het contact met u als pleegouder een beetje kwijt 

geraakt. Veel verder dan mail contact of de nieuwsbrief zijn wij niet gekomen, drie 

keer hebben we een pleegouderavond georganiseerd en even zovele malen hebben 

we deze weer af moeten zeggen, door nieuwe of aangescherpte beperkingen in 

verband met de Covid. Zelfs een high tea mocht geen doorgang vinden. Omdat de 

beperkingen nu niet meer van toepassing zijn, ben ik hoopvol dat de komende 

pleegouderavond een succes gaat worden! 

Helaas heeft ons raadslid Jack te kennen gegeven dat hij stopt met de POR in 

verband met een verhuizing. Gelukkig hebben we een nieuw potentieel lid, maar 

dat neemt niet weg dat we nog op zoek zijn naar nieuwe leden die ons komen 

versterken. Voor meer informatie zie verderop in deze nieuwsbrief en op de 

website. 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of zijn er andere dingen waar 

u meer over wilt weten? Laat het ons weten!  

Joep Brasser      

P.s.  

Op de dag dat ik dit schrijf staan onze  

jeugdzorg medewerkers op het Malieveld  

om te protesteren tegen een voorgenomen 

 bezuiniging van 500 miljoen, lees ik dat 

 8000 kinderen in Noord Holland dringend  

hulp nodig hebben en vecht Poetin een  

bizarre oorlog in Oekraïne. 

De wereld staat op zijn kop….. 
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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.  
 

 

Contact met de 

Pleegouderraad? 

Mail naar: 

POR@kenterjeugdhulp.nl 
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Noteer vast in de agenda! 
Op 16 juni staat er een pleegouder avond gepland. De inloop begint om 19 uur en we zullen om 19.30 uur 
starten met een gezellige BBQ waarbij er alle ruimte is om ervaringen uit te wisselen. De uitnodiging en de 
mogelijkheid om u op te geven volgt. 

 

 

Wist u dat........ 
 

. We het heel leuk vinden dat we een reactie hebben gehad op ‘Een boek, zomaar wat letters’? 

. U die reactie kan lezen onder de Boekentip? 

. De app van Kenter is stopgezet? 

. Pleegzorg.nl een platform is waar je als pleegouder alle informatie kan vinden? 

. Kenter pleegzorg ook op facebook zit? 

. De Novajo verdwenen is? 

. Er een Nieuwe Novajo is met meer lokale informatie? 
 

 
DE PLEEGOUDERRAAD ZOEKT VERSTERKING!  
 

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. 
 
Oproep 
Wij hebben gehoord dat een aantal mensen zich hebben aangemeld via de P Toets maar helaas kan Kenter 
dat niet terugvinden dus als u zich nog een keer wil aanmelden via por@kenterjeugdhulp.nl dan neemt de 
POR contact met u op. 
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Met heel je hart 
 
Als een kind niet meer thuis kan opgroeien wordt er het liefst eerst gezocht binnen het netwerk 
van het kind omdat het zo dicht mogelijk aansluit bij de leefwereld van het kind. Zo komt het kind 
niet in een volstrekt vreemde situatie. Het kennen van elkaar en het delen of het kennen van de 
familiegeschiedenis is een groot voordeel voor alle partijen. Het kind zal zich eerder veilig en 
geborgen voelen dan wanneer het bij wildvreemde pleegouders geplaatst wordt. Ikzelf ben al 
meer dan 10 jaar een netwerkpleegouder en heb alle voordelen en de positieve invloed daarvan 
op het kind mogen ervaren maar of je ook kan zeggen dat het voor de netwerkpleegouders 
dezelfde voordelen en positieve invloeden heeft daarin zie ik wel wat verschil. Juist het kennen 
van een pijnlijk verstoorde familiegeschiedenis, de lange weg, vaak vol verdriet de elkaar 
afwisselende leugens, hoop en angst die er vaak aan vooraf zijn gegaan voor er sprake is van een 
netwerkplaatsing, kan net als bij het kind, ook zijn sporen bij de netwerkouders hebben 
achtergelaten waardoor het gevaar bestaat dat je niet altijd objectief bent. We willen nog meer 
verdriet en teleurstelling voorkomen, we herkennen als geen ander wanneer er weer gelogen of 
gemanipuleerd wordt, de loze beloftes, we zien de teleurstellingen bij het kind en wij voelen de 
sporen van de lange weg in ons hart. Iedere netwerkpleegouder dealt op zijn eigen manier met de 
familiegeschiedenis, zal de een de druk voelen van, een vaak volledig onterecht, schuldgevoel 
voelt een ander juist, een soms ingehouden, boosheid en balanceert weer een ander tussen het zo 
goed mogelijk houden van de verschillende familiebanden terwijl een ander juist banden 
verbreekt. Hoe je het ook doet, zolang je het met heel je hart doet kan je het nooit beter doen en 
mag je trots op jezelf zijn. 

Doe jij mee met de StroomOP monitor? 
 

Wil jij je mening geven over de jeugdhulp? Ben je jongere 
tussen de 16 en 23 jaar en ontvang je jeugdhulp, ben je ouder 
met een kind in de jeugdhulp of werk je in de jeugdhulp, dan 
kan je deelnemen aan het StroomOP panel.  
 
Als panellid ontvang je maandelijks een kleine set vragen via 
een online vragenlijst of via een app op je telefoon of tablet 
(nog in ontwikkeling). De vragen gaan iedere keer over een 
ander thema  
 
Meer weten? Zie: 
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/ 

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/
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Een heel bijzonder moment… 
(lees het ontroerende verhaal op de 
volgende pagina)  

 

Boekentip(s) 
 
Een boekentip, misschien een beetje afgezaagd maar ik vind dat 
elk kind deze boeken moet lezen, en zeker pleegkinderen: 
 
Waar is de taart, van Thé Tjong Khing en Lampje van Annet 
Schaap. 
 
Niks een beetje afgezaagd, in Waar is de taart zitten duizend-en-
een grapjes en figuren om te ontdekken. Illustraties van de 
Gouden Penseel-winnaar om duimen en vingers bij af te likken. 
Winnaar Woutertje Pieterse Prijs 2005. 
Lampje is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige 
zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de 
Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over 
een grijze vuurtoren op een eiland, dat nog net vastzit aan het 
vasteland. Over een Lampje, de dochter van de 
vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden 
beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige 
avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral 
over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht. In 
2018 bekroond met de gouden griffel. 
Veel leesplezier!!! 
 
Wie heeft er nog meer een boekentip? Laat het het ons weten 
(por@kenterjeugdhulp.nl). dan kunnen we het in de volgende 
nieuwsbrief weer vermelden. 
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VEILIG MAILEN 
Als pleegouder, pleegzorg begeleider, ouders van 
pleegkinderen, zorgaanbieders, kortom iedereen die 
wel eens met zorg van pleegkinderen te maken heeft, 
is verplicht communicatie per mail veilig te 
laten verlopen. Vooral voor mail waarin direct of 
indirect zaken rondom de pleegkinderen worden 
besproken, is beveiligd mailen een must. 
Eerst de reden waarom maar eens nader toelichten. 
Daarbij gaan we een heel eind terug in de tijd. De tijd 
dat er nog postbodes waren die heuse ansichtkaarten 
rond brachten. Wanneer de beste 
vrouw of man dan een kaartje voor je had, kon het 
zomaar eens vergezeld gaan van de opmerking Opa 
heeft het fijn op vakantie zo te lezen!’. Want een 
ansichtkaart was voor iedereen te lezen. Dus 
ook voor de postbode. Wat heeft een ansichtkaart 
nou met een email te maken. Alles!!.  

De mail die je standaard stuurt is feitelijk niets meer 
en niet minder dan een ansichtkaart. Iedere 
beheerder van iedere mailserver waarlangs jou 
zorgvuldig samengesteld email gaat kan de inhoud 
lezen. Zelfs de hacker die onderweg het verkeer af 
tapt is zonder enig probleem in staat de mail te lezen. 
Daarom worden belangrijke documenten in een 
envelop, al dan niet voorzien van zegel, verstuurd. En 
dat is nou precies wat we willen bereiken met veilig 
mailen. En er zijn diverse oplossingen. 
Van één van de mogelijke oplossingen maakt Kenter 
gebruik, en laten we eerlijk zijn, we kennen het 
waarschijnlijk allemaal: Zivver. 
 
Zivver werd vijf jaar geleden opgericht in Amsterdam. 
Binnen no-time groeiden ze uit tot marktleider in 
veilige communicatie- oplossingen. Meer dan 4.000 
organisaties over de hele wereld 
gebruiken Zivver. Zo ook dus Kenter. Zivver lijkt 
helemaal niet gebruiksvriendelijk. Maar als je er 
induikt dan valt dat best mee. De POR beschikt 
inmiddels over een korte installatiehandleiding van de 
Zivver app die beschikbaar is voor Android en IOS. 

 

 
 

We hebben allemaal weleens van die geluksmomentjes. Niet 

omdat je de loterij hebt gewonnen, geslaagd bent voor een 

belangrijk examen, nee juist door iets wat eigenlijk klein is 

maar o zo groots voelt. Zo'n moment beleefde ik laatst. 

Even uitleggen hoe dat zo kwam. Ruim drie jaar geleden 

kregen wij binnen vijf dagen twee crisisplaatsingen. Twee 

zusjes van 4 en 6. De vraag was voor een week of zes, maar 

dat liep wat anders. Na negen maanden bij ons te zijn 

geweest, konden de meisjes weer thuis gaan wonen. Super 

mooi resultaat. Trots op hun moeder, die in deze periode 

keihard aan zichzelf had gewerkt, zodat haar kinderen weer 

thuis konden komen wonen. 

 

 

We hielden contact en de zusjes kwamen nog geregeld spelen 

en logeren. Onze dochter was ondertussen bevriend geraakt 

met de meisjes. Toen de vraag kwam of we voor de oudste 

weekendopvang konden bieden, was het antwoord snel 

duidelijk. Zo bleven we met elkaar verbonden. Eens in de 

maand kwam t meiske logeren. Af en toe hoorden we onze 

dochter met haar plannen maken om bij haar thuis af te 

spreken. Wij gingen hier niet op in. Toen het thuis zo lekker 

liep dat ook weekendopvang niet meer nodig was, sloten we 

het hoofdstuk pleegzorg met dit gezin af.  

Maar het contact bleef. Moeder belde geregeld op voor 

vragen en de zusjes bleven langs komen voor speel- en 

logeerpartijen. 

Van de zomer kwam de vraag die we al lang verwachten, 

alleen niet van de kinderen maar van de moeder…..mag jullie 

dochter mee naar de waterplas? We gaan zwemmen, chillen 

en een patatje eten. Natuurlijk, nu we niet meer via pleegzorg 

verbonden waren, vonden wij dat goed. 

 

Dochterlief werd opgehaald en genoot intens. En terwijl ik 

thuis was, bekroop mij plotseling dat bijzondere gevoel. Onze 

dochter was gewoon op pad met de vrouw voor wiens 

kinderen wij hadden gezorgd, toen het in haar leven helemaal 

vastliep. Het mooiste moment was toen onze dochter thuis 

werd gebracht. Ik vertelde aan moeder dat dit best speciaal 

was. Zij beaamde dat en vertelde vol enthousiasme dat zij 

datzelfde gevoel ook had gehad. De hele middag had ze wel 

aan iedereen willen vertellen hoe bijzonder het was, dat zij 

met haar kinderen en onze dochter heerlijk aan de waterplas 

was.  

Er volgden nog meer van dit soort momentjes, uitstapjes en 

logeerpartijtjes, maar die allereerste keer was toch het meest 

bijzonder!!!! 

 

Kenter werkt in het kader van veilig mailen 
met ZIVVER. Meer weten? Kijk op de Kenter 
website: 
https://kenterjeugdhulp.nl/praktische-
informatie-voor-pleegouders/ 

Een heel bijzonder moment 

https://kenterjeugdhulp.nl/praktische-informatie-voor-pleegouders/
https://kenterjeugdhulp.nl/praktische-informatie-voor-pleegouders/

