Pleegouderraad FlexusJeugdplein
Rotterdam

Jaarverslag 2015

Voor u ligt het jaarverslag van de pleegouderraad (POR), het medezeggenschapsorgaan van
pleegouders dat een bijdrage levert aan verbetering van het kwaliteitsbeleid.
Via de bijdragen in de nieuwsbrief voor pleegouders en de organisatie van informatie- en themabijeenkomsten probeert de POR zoveel mogelijk pleegouders te betrekken bij wat wordt
gedaan. Door een goed contact met de achterban, die via de nieuwsbrief of per e-mail bevraagt kan worden, tracht de POR zo goed mogelijk richting te geven aan actuele onderwerpen.
De pleegouderraad heeft momenteel zeven leden, pleegouders die verbonden zijn aan
FlexusJeugdplein. Zij kwam in het verslagjaar 12 maal in vergadering bijeen, waarvan zes
maal in aanwezigheid van de heer Jacques Bovens (Raad van Bestuur FlexusJeugdplein) en
mevrouw Yvonne van Adrichem (manager pleegzorg FlexusJeugdplein). Bij al deze bijeenkomsten stond het behartigen van de belangen van pleegouders en pleegkinderen voorop.
Zo’n vier maal per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief voor alle pleegouders. In de
nieuwsbrief heeft de POR vaste rubrieken: ‘De Pluim’, ‘Vragen aan de achterban’ en ‘Themabijeenkomsten’. U kunt u daarvoor aanmelden op de website van FlexusJeugdplein.
Dit verslag schetst een beeld van de activiteiten van de pleegouderraad in het jaar 2015.
1. Decentralisatie Jeugdzorg (de transitie)
Per 1 januari 2015 gingen veel taken op het gebied van werk, jeugd en zorg immers over van
het rijk naar de gemeenten. De lokale gemeenten kregen er hierdoor een omvangrijk takenpakket bij en de grote vraag bij velen was hoe dit daadwerkelijk zou uitpakken.
De pleegouderraad heeft het proces zo goed mogelijk gevolgd en samen met de instelling
FlexusJeugdplein continu gekeken naar de gevolgen voor pleegouders, onder meer door de
organisatie van informatiebijeenkomsten in het voorafgaande jaar (zie POR-jaarverslag 2014).
De decentralisatie van de jeugdzorg is inmiddels een jaar op gang en de wijkteams zijn overal
aan het werk. Door velen wordt de transitie als passend beschouwd bij de ontwikkelingen in
onze maatschappij. De positie en de rechten van pleegouders het afgelopen jaar zijn verbeterd, maar in individuele gevallen nog niet optimaal.
2. Themabijeenkomsten
De por heeft dit jaar enkele leuke avonden georganiseerd. Per avond volgt daarvan nu een kort
verslag:
15 januari 2015
‘Familiecontacten in de pleegzorg’
Dit was de 2e themabijeenkomst, gehouden op de locatie Heindijk met René de Bot als spreker. Er waren zo’n 40 deelnemers, waaronder ook diverse pleegzorgmedewerkers. Enkele
deelnemers geven aan in afwachting te zijn van hun eerste pleegkind.
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Op basis van de evaluatieformulieren kwam de gemiddelde score voor deze avond uit op: 8,3.
De 1e avond was op 25 november 2014 en kende een limiet aan deelnemers van 60 plaatsen,
die ook allemaal gevuld waren. De waardering voor deze avond: 8.1
17 maart 2015
‘Wat mag u verwachten van uw pleegzorgbegeleider’
Deze avond stond in het teken van een thema waar alle pleegouders mee te maken hebben
en krijgen, namelijk “de pleegzorgbegeleider”. Spreker: René de Bot, i.s.m. twee pleegzorgbegeleiders. Een avond met veel ruimte voor eigen inbreng, waar ongeveer 25 pleegouders op
af kwamen. Ook was er een aanzienlijk aantal pleegzorgmedewerkers aanwezig. Voorafgaand
werd kort stilgestaan bij de uitkomsten van het pleegoudertevredenheidsonderzoek dat eind
2014 plaatsvond en de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de transitie. De waardering voor
deze avond: 8.3
20 juni 2015
Festival 'Kleurrijke pleegzorg'
Dit was een geweldige dag voor pleegouders en (pleeg)kinderen, waarmee FlexusJeugdplein
pleegouders bedankte voor hun inzet. Met hulp van vele vrijwilligers van FlexusJeugdplein
was de Heindijk omgetoverd tot een kleurrijk festivalterrein met een enorm gevarieerd programma voor jong en oud. Behalve een grote cateringtent stonden er 10 tenten verspreid over
het terrein met allerhande activiteiten. Na een warm welkom van de Caraïbische brassband
opende wethouder Hugo de Jonge het festival. De gehele dag werd begeleid door Berit Companjen, stand-up comédienne én zelf pleegkind. Behalve lekker eten en drinken, was er voor
de (pleeg)kinderen in alle leeftijden van alles te doen en kregen pleegouders de mogelijkheid
om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Er was een heel gevarieerd programma:
van Circus Rotjeknor tot ijscoman, van droomdekentjes maken met je pleegkind tot schminken
en haren vlechten en praten met een wethouder (er waren er zes!) en nog véél meer. Er was
aandacht voor de verschillende culturele achtergronden binnen de pleegzorg.
Kortom, het was een geweldige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
22 september 2015
Themabijeenkomst over ‘Help…de puberteit’
Een avond waarin de theorie over het puberbrein en recente inzichten daarin werden vertaald
naar de dagelijkse praktijk van het leven en leren van pubers. Dat het puberbrein een brein
‘under construction’ is, is inmiddels wel bekend, maar wat kun je ermee? Het werd een geweldig leuke avond met drs. Ankie Remijn, zelf ervaringsdeskundige, vertelde over het puberbrein. Geen saaie of dode stof, maar volop geïllustreerd met prachtige aansprekende en herkenbare voorbeelden. Er werd gelachen, geknikt en gezucht tegelijkertijd. Iedereen ging na
twee enerverende uren met tips naar huis, over het plannen van huiswerk, het veelvuldig overhoren en het complimenten geven. Dat laatste in kwadraat, volgens Ankie. Want dat is de
bouwsteen voor de ontwikkeling van pubers, die volgens Ankie wel heel erg sfeergevoelig zijn,
ook al laten ze dat niet merken!
Na afloop ontvingen alle aanwezige pleegouders nog een presentje vanwege de start van de
landelijke campagne “Supergewone Mensen Gezocht”. De waardering voor deze avond: 8.6
19 en 30 november 2015
‘Seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen’
Vanwege de actualiteit van het thema “Seksualiteit en intimiteit binnen pleeggezinnen” organiseerde FlexusJeugdplein, in samenwerking met de POR, twee dezelfde bijeenkomsten zodat
pleegouders konden kiezen wanneer dit het beste uitkwam. Tijdens deze bijeenkomsten stond
de seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding van kinderen en jongeren centraal tijdens
een interactief programma, waarin het mogelijk was om onderling ervaringen te delen. Beide
avonden werd verzorgd door Rianne Wouters, gedragsdeskundige pleegzorg en Henny Slim,
werkbegeleidster pleegzorg. Beiden met veel kennis en ervaring op dit gebied.
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Conclusie van de avond: Seksuele opvoeding is eigenlijk maatwerk, naar leeftijd, omgeving
en mogelijkheden, waarin niet alleen woorden ( voorlichting) maar vooral ook de omgang
(normen en waarden) met elkaar belangrijk is. De waardering voor de 1e avond: 7.6 en voor
de 2e avond: 8.0
3. Tevredenheidstoets pleegouders
Begin 2015 werden de uitkomsten bekend van het tevredenheidsonderzoek dat FlexusJeugdplein eerder had uitgezet onder pleegouders. In totaal werden 1.263 enquêtes verstuurd,
waarvan er 505 zijn teruggekomen. Een respons van 40%. In 2009 was de respons 34%. Uit
de uitkomsten blijkt, dat de tevredenheid van de pleegouders t.o.v. de toets die in 2009 is gehouden, is vergroot van een 7,5 naar een 7,8.
De professionaliteit van de pleegzorgbegeleiders werd als uitstekend beoordeeld evenals de
samenwerking tussen de pleegzorgbegeleiders en pleegouders. Uit de gegeven antwoorden
kwam naar voren dat de informatievoorziening naar pleegouders verbeterd kan worden, in het
bijzonder t.a.v. het delen van informatie, de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon. Ook
wisselingen van pleegzorgbegeleider kwam als aandachtpunt naar voren. Samen met de POR
wordt gekeken hoe e.e.a. naar de toekomst toe verbeterd kan worden.
4. Overige activiteiten pleegouderraad
3 april 2015
Werkbezoek Léon Wever (VWS) aan FlexusJeugdplein
Genoemde directeur Jeugd ministerie VWS had via Twitter een oproep gedaan om in contact
te komen met pleegzorginstellingen voor een werkbezoek. Daar werd graag gehoor aan gegeven. De belangrijke VWS-delegatie werd door de Raad van Bestuur van FlexusJeugdplein
welkom geheten op de locatie Heemraadsingel. Daarna volgde een uitgebreid programma met
o.a. missie & visie FlexusJeugdplein, transitie/transformatie keuzes met schets van de organisatieontwikkeling, stand van zaken Rotterdam en regio Rijnmond, inclusief knelpunten, zorgen
en veelbelovende ontwikkelingen, over pleegzorg en steunzorg in gesprek met manager,
pleegzorgwerker, pleeggezin/steungezin en de pleegouderraad.
30 juni 2015
In gesprek met Raad van Toezicht FlexusJeugdplein
Voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht vond het jaarlijkse gesprek met
een delegatie van de pleegouderraad plaats. Marian Rink (voorzitter POR) en Nicolette van
Essen vertelden over hun eigen pleegzorgsituatie. Daarnaast was er tijdens dit gesprek aandacht voor de transitie van de jeugdzorg, het festival kleurrijke pleegzorg, het werk van de organisatie Safewings en het pleegoudertevredenheidsonderzoek. Vanaf januari 2017 krijgt de
pleegouderraad de mogelijkheid om een kandidaat voor het lidmaatschap van de RvT voor te
dragen. De voorzitter bedankte de leden van de pleegouderraad voor hun inzet en grote betrokkenheid.

10-18 oktober 2015
Week van de Pleegzorg
Er waren diverse activiteiten in deze week van de pleegzorg, met ook de nodige aandacht in
de media. Zo bezocht wethouder Hugo de Jonge het Rotterdamse pleeggezin van Inge Breedveld. Ook elders vonden dit soort bezoeken plaats, waarbij leden van de POR ambtenaren uit
hun gemeente ontvingen.
12 november 2015, e.v.
Inloopochtenden pleegouderraad
De POR en FlexusJeugdplein zijn in november 2015 gestart met de maandelijkse inloopochtenden, bedoeld voor ouders met de wat moeilijkere pleegkinderen in huis.
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Een ieder is echter van harte welkom. De pleegouder staat centraal en niet een bepaalde
kind-eigen problematiek of diagnose. Gaandeweg wordt bezien welke vragen nog meer leven
bij pleegouders. Donderdag 12 november kwam een eerste groepje van acht pleegouders bijeen. De samenstelling van de groep was zeer divers. Er waren bestandspleegouders, maar
ook twee netwerkpleegouders (oma’s). Mensen die crisisopvang deden, maar ook mensen die
al heel lang voor dezelfde pleegkinderen zorgen. Wat opviel was de gemeenschappelijke factor. Men deelde allemaal de liefde en zorg voor een kind van een ander en dit zorgde ervoor
dat men makkelijk in gesprek raakte. De vraag: ‘Heb jij dat ook?’ is dan makkelijk gesteld. Helpend is herkenning en de verlichting van de relativering. Deelnemers gaven aan blij te zijn met
het initiatief. Sommigen lieten weten liever een avond af te spreken. Ook is de vraag om een
bepaalde doelgroep aan te spreken zoals bijvoorbeeld crisispleegzorg of netwerkpleegzorg.
De organisatoren lieten weten hiermee aan de slag te gaan.
November/december 2015
Pleegzorg transformeert
In het najaar werden door FlexusJeugdplein de plannen ontvouwd rondom de voorziene veranderingen binnen de pleegzorg, waarmee ook de pleegzorg de komende jaren zal meegaan
in de ‘transformatie’. Dit betekent meer gebiedsgericht organiseren en inhoudelijk meer richten
op het versterken van de opvoeders en minder op het zelf oplossen van de problemen. Deze
beweging is van belang voor het kind, voor de organisatie van de hulp en voor het aansluiten
bij de specifieke mogelijkheden en wensen van de gemeenten. Pleegzorg wordt ingezet zolang nodig. Splitsing tussen crisis, kort, langdurig zal komen te vervallen. De uitvoering zelf, de
werkwijze, van pleegzorg gaat niet echt veranderen. De kennis over werving, screening en bemiddeling verdwijnt niet. Het gaat alleen door meer mensen uitgevoerd worden. De eigen wijk,
het eigen gebied, zal zich meer verbonden weten met de kinderen en gezinnen uit de wijk, de
afstand wordt kleiner. Pleeggezinnen zullen makkelijker met elkaar in contact kunnen komen
en steun aan elkaar hebben. De POR volgt alle ontwikkelingen (pro) actief en tracht bij te sturen, daar waar dit nodig is.
6. Samen sterk
Het jaar 2016, maar zeker ook de jaren daarna, zullen opnieuw in het teken van vernieuwing
staan. Met name voor wat betreft de transitie en transformatie van de jeugdzorg en alle veranderingen die dit veroorzaakt binnen de instelling FlexusJeugdplein. De gemeenten stellen andere eisen. Als pleegouderraad proberen wij zo goed mogelijk zicht en grip te houden op alle
veranderingen met de focus op pleegzorg. Dit doen wij met elkaar, in vertrouwen en samen
met de pleegouders én de bevlogen mensen van FlexusJeugdplein. We zijn er van overtuigd
dat we alleen op die manier flinke stappen kunnen zetten en kunnen opkomen voor de belangen van pleegouders. De POR kijkt uit naar nieuwe leden: de speciale ‘supergewone mensen’.
U bent hard nodig!
Namens de pleegouderraad,
Marian Rink, voorzitter
Wim de Jonge, secretaris
Rotterdam, 12 februari 2016
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