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Korte samenvatting van de kern van dit verslag, voor de snelle lezer:  

 

Wij zijn de POR (pleegouderraad) van Enver en onderschrijven diens motto: Samen. 

Sterker. Verder.  

 

Samen:  

We zijn er voor u, pleegouders, en willen met u samen alle aspecten rondom het pleeg-

ouderschap versterken.  

Wij zijn samenwerkingspartner van Enver, en geven daarom constructief kritisch, ge-

vraagd en ongevraagd advies en input aan hen die het beleid rondom pleegzorg vorm ge-

ven. 

Wij volgen de ontwikkelingen in pleegzorgland binnen Nederland nauwlettend en stellen u 

op de hoogte van nieuwe en interessante ontwikkelingen.    

 

Sterker: Verbeteren van pleegzorg staat als hoogste goed in ons vaandel. 

Ons doel is pleegouders verstevigen. Hen sterker te maken door hen uit te rusten met 

voldoende kennis en tools om het kind te helpen groeien.  

 

Verder: Nu en in de toekomst streven wij naar optimale communicatie met pleegouders 

en met Enver ten einde de pleegzorg op de kaart te zetten, te houden en door te ontwik-

kelen. Want ieder kind verdient een gezin, en ieder pleeggezin verdient de best haalbare 

ondersteuning.  

 

Samen Sterker: Het optimaliseren van de zorg aan kwetsbare (pleeg)kinderen kunnen 

we niet alleen. We hebben uw input nodig. U bent onze achterban en we horen graag uw 

signalen als dingen anders kunnen! 

 

Sterker Verder. Met het bijhouden van allerlei landelijke ontwikkelingen,  het oppikken 

van de signalen die u als pleegouders on geeft en onze brugfunctie naar Enver kunnen 

we uiteindelijk steeds een stukje sterker verder kunnen. 

 

Kortom: Samen. Sterker. Verder! 

 

Speerpunten:  

 

Constructieve samenwerking met Enver 

pleegoudertevredenheid 

werving en matching pleegouders (mn in anderstalige doelgroepen)  

scholing/ trainingen  / thema-avonden 

zorgondersteuning pleeggezinnen  

buddyschap en vertrouwenspersoon 

uitstroom van pleegkinderen ( breakdown, doorplaatsing of 18+)  

communicatie met u middels email, nieuwsbrief, website. 
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1. Inleiding 

De Pleegouderraad (POR) is de officiële vertegenwoordiger van pleegouders van Enver. 

De leden van de POR zijn pleegouders Enver. Door de dagelijkse omgang met hun pleeg-

kind (eren) en zorgverleners rondom het kind, hebben de leden van de POR een mening 

over wat zich afspeelt in de pleegzorg. De POR wil geïnformeerd worden, meegenomen 

worden in nieuwe plannen,  mee kunnen bouwen, zorgen kunnen uiten en serieus geno-

men worden. Ook wil de POR een platform bieden voor pleegouders en instellingen om 

trends vast te stellen en met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen over relevante 

ontwikkelingen.  

 

De POR bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers en zij vertegenwoordigen in die hoe-

danigheid de pleegouders binnen Enver. Zij vinden het belangrijk dat de stem van pleeg-

ouders binnen Enver wordt gehoord. De POR geeft pleegouders een onafhankelijke stem, 

door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. De POR is niet verantwoordelijk 

voor alle ontwikkelingen die zich binnen Enver afspelen rondom pleegzorg, maar wij den-

ken mee, adviseren en kunnen ons hard maken dat dingen worden georganiseerd voor 

pleegouders. Voor u ligt het speerpuntenplan 2021-2022 van de POR. In dit plan staan 

de speerpunten en werkzaamheden van de POR voor deze periode.  

 

2. De POR geeft pleegouders een stem 

Via de POR kunnen pleegouders actief meedenken en meepraten over de dienstverlening 

van Enver. De POR praat en denkt mee over de verschillende facetten van het pleegzorg-

beleid. Zo probeert ze een bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening, 

zodat pleegouders en pleegkinderen beter gehoord, geholpen en begeleid worden. De 

POR vertegenwoordigt alle pleegouders van Enver. De belangrijkste taken zijn daarbij: 

 

1) Kennis verzamelen over ontwikkelingen en vraagstukken waar pleegouders tegen-

aan lopen; 

2) Er op toezien dat pleegouders in de veranderende situatie nog voldoende worden 

toegerust; 

3) Informatie en communicatie vanuit de POR naar pleegouders; 

4) Informatie en communicatie vanuit pleegouders naar de afdeling voor pleegzorg 

binnen Enver; 

5) Contacten onderhouden met andere (landelijke) pleegzorginstanties over onder 

meer pleegzorgcontracten, protocollen en vergoedingen.  

 

De POR heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een orgaan dat zowel intern gericht 

is op de organisatie als zich extern richt op de omgeving.  

 

De POR als belangenbehartiger van pleegouders naar de pleegzorgorganisatie 

De POR is gesprekspartner van de bestuurder en het programmateam pleegzorg van En-

ver. De POR richt zich op interne onderwerpen zoals de kwaliteit van de vakinhoudelijke 

begeleiding en de organisatieontwikkeling. Het gaat hierbij regelmatig over praktische 

zaken. De wijze van overlegvoering en toon van de POR is constructief kritisch. De POR 

overlegt zo’n twee maal per jaar met de bestuurder en heeft daarnaast ook goede con-

tacten met verschillende andere onderdelen van de organisatie, zoals het programma-

team, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De POR bespreekt knelpunten, be-

handelt suggesties en ervaringen van pleegouders. De POR is gerechtigd om gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen.  

 

De POR als belangenvertegenwoordiger van pleegouders naar de omgeving 

Enver is onderdeel van de hulpverlening van Nederland en heeft zich te houden aan alge-

mene regelgeving over jeugdzorg en pleegzorg. De financiering van de pleegzorg ver-

loopt via de gemeenten. De POR is zich bewust van de verschillende geledingen en 

spreekt uit dat de kwaliteit van de pleegzorg op peil blijft en waar nodig verbetert. De 
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POR heeft contacten met Pleegzorg Nederland, de NVP  en via de LOPOR met het Ministe-

rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG.  

 

De POR richt zich bij al deze taken vooral op de belangen van pleegkinderen, pleegouder 

en eigen kinderen van pleegouders. De belangen van de andere betrokkenen, zoals de 

biologische ouders en de medewerkers van Enver, worden door anderen behartigd.   

 

3. Samenstelling POR 

Het reglement voor de POR schrijft voor dat de Pleegouderraad maximaal uit negen leden 

bestaat. Bij het verschijnen van dit speerpuntenplan zijn er zes leden en hebben wij te 

maken met 3 vacatures. De samenstelling is als volgt: 

 

1. Marian Rink      voorzitter 

2. Angélique Teeuw      secretaris 

3. Wim de Jonge     lid 

4. Margreet Jansen     lid 

5. Martiene Lengton-Boven    lid 

6. Joke de Boer-Sap     lid 

7. Sonaida Pisas     aspirant lid 

8. Ronald Huiskens     aspirant lid 

9. Peggy Betke     aspirant lid 

10. Eline van der Hoek     aspirant lid 

  

4. POR Jaarverslag 2020 

De POR brengt na afloop van ieder kalenderjaar een jaarverslag uit. Het jaar 2020 stond 

vooral in het teken van het corona virus. Juist vanwege de door veel pleegouders ervaren 

verzwaring van pleegzorg door dit virus heeft de POR dit jaar veel energie gestopt in het 

verbinden van pleegouders, POR en Enver.  

In overleg met Enver stonden thema’s centraal als de bijzondere positie van pleegouders, 

de zorg zwaarte in lockdown perioden en daarmee samenhangend het belang van de 

continuïteit in de ondersteuning van pleeggezinnen.  

 

Verder heeft de POR in 2020 geregeld contact gezocht met pleegouders bijvoorbeeld door 

middel van een vragenlijst of het organiseren van een wedstrijd. Resultaten daarvan ma-

ken onderdeel uit van de rubrieken van de POR in de nieuwsbrief voor pleegouders die in 

2020 vier keer is verschenen. Daarnaast houdt de POR zich op de hoogte van landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg en neemt geregeld deel aan activiteiten die 

in dat kader worden georganiseerd. 

  

5. POR Speerpunten 2021-2022 

De organisatie Enver waar de POR als raad de pleegouders vertegenwoordigd, staat te-

genwoordig behoorlijk op de sociale kaart. De ambitie van Enver is om vanuit één organi-

satie een zo breed mogelijk aanbod in huis te hebben voor de ondersteuning van jeugdi-

gen en gezinnen. De jeugdhulp wordt vanuit verschillende regio’s waar Enver actief is re-

sultaatgericht bekostigd. Enver beoogt een efficiënte en integrale hulpverlening. 

 

De POR wil de komende jaren nauw betrokken blijven bij de veranderingen die verband 

houden met de transformatie van de Jeugdzorg en de organisatieontwikkeling binnen En-

ver. Dit is een zeer uitgebreid dossier, waarin een aantal vraagstukken in het bijzonder 

relevant is voor pleegouders. Deze worden in het onderstaande nader uitgewerkt.  

 

1) Constructieve samenwerking met Enver  

Enver verenigt verschillende disciplines binnen de jeugd- en opvoedhulp. De doelstelling 

is (pleeg)kinderen en hun gezinnen vanuit de organisatie een zo breed mogelijk palet aan 

ondersteuning aan te kunnen bieden. Daarnaast werkt Enver in het kader van de resul-

taatgerichte bekostiging samen met aanbieders uit andere sectoren om te komen tot zo 
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integraal mogelijke arrangementen ter ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. De tot-

standkoming van zo’n grote nieuwe organisatie in een veranderende context vraagt om 

een positionering van de verschillende disciplines, waaronder pleegzorg. 

 

De POR wil actief op de hoogte blijven van alle keuzes en ontwikkelingen binnen Enver 

die hun weerslag hebben op pleegzorg. In het bijzonder wanneer deze raken aan het da-

gelijks werk van professionals en daarmee ook aan de kwaliteit van de werving, toerus-

ting en ondersteuning van pleegouders. Indien er aanleiding is, brengt de POR hierover 

gevraagd dan wel ongevraagd advies uit. 

 

2) Uitkomsten onderzoek hulpverlening en toetsing pleegoudertevredenheid 

In 2020 heeft er een onderzoek van de Leidse universiteit plaatsgevonden over het be-

houd van pleegouders. In het voorjaar van 2021 vindt het driejaarlijkse pleegoudertevre-

denheidsonderzoek plaats. De uitkomsten van beide onderzoeken bieden handvatten bij 

de verdere ontwikkeling van pleegzorg. 

 

De POR verwacht en ziet erop toe dat de uitkomsten van de enquêtes een duidelijke plek 

krijgen bij de verdere organisatieontwikkeling van Enver en de positionering van pleeg-

zorg binnen de organisatie. Ook wil zij op de hoogte zijn van veranderingen in werkwijze 

en beleid n.a.v. de uitkomsten.  

 

3) Werving, selectie, bemiddeling en toerusting pleegouders 

De vraag naar pleegouders blijkt onverminderd groot, de problematiek van pleegkinderen 

wordt gezien de ambitie: ieder kind een gezin, behoorlijk zwaarder. Werving, selectie en 

bemiddeling vinden niet meer centraal maar gebiedsgericht plaats.  

 

De POR staat achter nieuwe vormen van werving, zoals meer gericht op de directe omge-

ving van kinderen (school, sportvereniging), maar wil dan wel zien dat gezinnen die kin-

deren op gaan vangen goed geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen voor hun 

gezinssituatie en toegerust worden op het pleegouderschap. De POR denkt graag mee 

over de doorontwikkeling van deskundigheidsbevordering voor pleegouders. Aandachts-

punten daarin zijn de verschillen tussen netwerk- en bestandsplaatsingen en ook de vari-

eteit in leeftijd, achtergrond en problematiek van pleegkinderen .  

De POR wil graag extra aandacht voor werving binnen andere culturen met nadrukkelijke 

aandacht voor anderstaligen. 

 

4) Zorgondersteuning van pleeggezinnen 

De ambitie van Enver is dat pleeggezinnen via één ingang brede ondersteuning kunnen 

krijgen voor hun pleegkinderen. Dit hangt ook samen met de resultaatgerichte bekosti-

ging. Er wordt gestreefd naar één arrangement waarin alle hulp wordt geboden. 

 

De POR staat achter de ambitie om voor pleeggezinnen op een eenvoudige manier ver-

schillende soorten jeugdhulp in te kunnen zetten. De POR vraagt bijzondere aandacht 

voor de pleeggezinnen die Enver al onder haar hoede heeft en houdt in de gaten dat deze 

werkwijze niet alleen voor nieuwe pleeggezinnen wordt toegepast. Hiervoor bewaakt de 

POR signalen en ervaringen pleeggezinnen waarin meer jeugdhulp nodig is dan alleen 

pleegzorgbegeleiding. Daarbij let de POR ook op afstemming rond benodigde hulp met 

wijkteams, professionals en andere betrokken partijen, zoals scholen. 

 

5: Contact met u 

De POR vertegenwoordigt een groep van ruim 1100 pleegouders bij Enver. Die gezamen-

lijk de zorg over 1500 pleegkinderen heeft. Dit zijn allerlei soorten pleegzorg: weekeind, 

crisis, kortdurend, langdurig, perspectief biedend en netwerkplaatsingen. U, als pleegou-

der, bent voor de POR zowel de basis , partner als de doelgroep. 
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De POR wil de aankomende tijd zich nog meer verbinden met pleegouders, door het or-

ganiseren van bijeenkomsten en verbindende activiteiten en het schrijven van artikelen 

in de nieuwsbrief. Ook heeft de POR de wens om uit te breiden met nieuwe leden. Knel-

punten, aandachtspunten en suggesties wil zij meenemen in de overlegmomenten met 

Enver, ten einde het beleid rondom de pleegzorg   

te perfectioneren.  

 

6) Pleegouderbuddies en vertrouwenspersoon 

In verschillende fasen van het pleegouderschap kan de zorg rondom de pleegkinderen 

veel meer  van de pleegouders vragen. Naast de professionele pleegzorgbegeleiding van-

uit Enver kan er een vraag zijn naar  extra contact met andere pleegouders. 

Omdat de POR wil faciliteren dat de drempel van een klacht indienen verlaagd wordt tot 

het nivo van communiceren met elkaar, heeft de POR het aantrekken van een onpartijdig 

vertrouwenspersoon geadviseerd.  

 

Het  project buddy schap, belangrijk speerpunt van de Por in afgelopen jaren zal begin 

2021 starten met een training aan toekomstige buddys. Daarnaast zal de Por zich blijven 

inzetten voor de (verdere) ontwikkelingen van geschikte vormen om pleegouders met el-

kaar te laten uitwisselen en ervaringen te delen. De behoefte aan een laagdrempelige 

functie van vertrouwenspersoon is duidelijk uitgesproken en zal in 2021 vorm krijgen.  

 

 

7) Uitstroom van pleegkinderen, waaronder  breakdown, doorplaatsing en 18+ 

Het einde van een plaatsing is voor veel pleegouders een intensief proces, wat voldoende 

zorg en aandacht behoeft. Wanneer pleegouders goede zorg krijgen is de kans op een 

nieuwe plaatsing bij hen groter. Met de landelijke afspraak dat een pleegkind tot 21 jaar 

pleegzorg kan ontvangen, mits de jongere dit zelf wil, is er ruimte gekomen in de zorg 

voor jongvolwassene pleegkinderen. Nog steeds is er een groot spanningsveld tussen 

wettelijk volwassenheid en (onvoldoende) zelfstandigheid  Voor de POR blijft dit een aan-

dachtspunt.   

 

De POR wil extra aandacht voor de zorg voor pleegouders bij vroegtijdige uitplaatsingen, 

of dit nu een doorplaatsing of een breakdown betreft. De verlenging van de pleegzorg na 

18 jaar is naast nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding van 18+ pleegkinderen 

eveneens onderwerp van gesprek. 

 

 

8) Nieuwsbrief, website en overige informatievoorziening 

Met de digitale Nieuwsbrief voor pleegouders en informatie op de website van Enver wil 

de POR kenbaar maken waar zij mee bezig is. De POR is de spreekbuis voor pleegouders 

richting Enver en andersom. Het delen en uitwisselen van kennis en informatie is een van 

de belangrijkste taken van de POR. Dit geldt ook voor het bewaken van de beschikbaar-

heid van kennis voor pleegouders die niet door de POR, maar door Enver wordt gedeeld. 

 

De POR zorgt samen met Enver dat pleegouders periodiek een digitale nieuwsbrief ont-

vangen en dat de informatie op de website wordt bijgehouden zodat pleegouders altijd 

over de meest recente informatie kunnen beschikken. Daarnaast gaat de POR na of com-

municatie uitingen naar pleegouders vanuit Enver correct, compleet en begrijpelijk zijn. 

 

 

 

 

 


