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Jaarverslag 2021 

 

Middels dit jaarverslag legt de Pleegouderraad (POR) van Leger des Heils regio Noordoost 

verantwoording af haar activiteiten POR in 2021. 

 

De POR bestond in het verslagjaar uit vijf leden. Eén nieuw lid heeft zich aangemeld en twee 

leden waren aftredend per 31 december 2021 en niet herkiesbaar (waaronder ondergetekende).  

 

De POR heeft in 2021 vijf keer vergaderd, waarvan twee keer digitaal en drie keer fysiek.  

De teammanager van de afdeling Pleegzorg is driemaal bij de vergaderingen aanwezig geweest. 

Een regelmatige ontmoeting met de directeur zorg kon door omstandigheden niet doorgaan. 

De sfeer in de vergaderingen is ontspannen, plezierig en gericht op het bereiken van de doelen 

uit het jaarplan. Op grond van de visie van de POR is op respectvolle manier samengewerkt met 

het management om de belangen van pleegouders (en pleegkinderen) zo optimaal mogelijk te 

behartigen. Daarvoor is een groot aantal onderwerpen besproken waaruit een aantal adviezen is 

geformuleerd richting het management.  

Hieronder doen wij verslag van de besproken onderwerpen. 

 

Cursusaanbod 

In het cursusaanbod voor pleegouders komen vaak dezelfde cursussen aan de orde. De POR 

heeft nagedacht over het opzetten van een vorm van intervisie voor pleegouders. Ook is 

nagedacht over het thema 'geloofsopvoeding in pleeggezinnen'. Hiervoor is Annemieke Berg, 

geestelijk verzorger binnen Leger des Heils Noordoost, in een vergadering aanwezig geweest. 

Het is een wens van de POR hierover een avond te organiseren voor alle pleegouders.  

Ook zijn enkele onderwerpen genoemd voor uitwerking in een cursus: Puberteit, autisme en 

hechting. De Pleegouderraden van Elker, WSG en Friesland zijn benaderd om te onderzoeken in 

hoeverre samenwerking op het gebied van cursusaanbod gewenst is. 

 

Jubilea 

Vanuit de POR is aandacht gevraagd voor pleegouders die bijvoorbeeld 25 jaar pleegouder zijn. 

Dit is helaas niet bijgehouden en kan dus niet gevierd worden. Desalniettemin is er, het hele jaar 

rond, grote waardering voor pleegouders door het Leger des Heils. 

 

Bijzondere kosten bij vrijwillige plaatsing 

De POR heeft dit onderwerp ter sprake gebracht, omdat gebleken is dat bijzondere kosten bij 

vrijwillige plaatsingen (ook netwerkplaatsing) moeilijk te verhalen zijn op de biologische ouders 

door welke oorzaak dan ook. Dit is herkend door het Loket, maar ook zij ervaren moeite in de 

contacten met de biologische ouders moeizaam verlopen.  

De POR roept pleegouders op knelpunten in deze zoveel mogelijk te melden zodat de 

teammanager een tendens kan signaleren en dit kan doorgeven aan de pleegzorgorganisatie(s) 

en/of de gemeente.  
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Onderzoek RUG 

In overleg met de POR is een stagiair van de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de positie 

van gezinshuizen binnen het Leger des Heils. Helaas is dit onderzoek door o.a. corona 

uitgesteld. Onderdeel van dit onderzoek zou ook zijn de manier waarop de achterban beter 

bereikt zou kunnen worden. Wanneer er ruimte is om dit onderzoek voortgang te laten vinden, 

wordt ook het effect van pleegzorg onderzocht. 

 

Nieuwe wet op de medezeggenschap 

De nieuwe wet medezeggenschap is door de POR bestudeerd en naast het reglement van het 

Leger des Heils gelegd ter vergelijking. Er was geen aanleiding het bestaande reglement aan te 

passen.  

 

Promotie POR 

Samen met de afdeling communicatie wordt gewerkt aan het onder de aandacht brengen van 

de betekenis en werkzaamheden van de POR. Doel is bewustwording van de POR bij 

pleegouders en het werven van nieuwe leden voor de POR. Dit krijgt in 2022 zijn beslag. 

 

Gesprek met een voogd van LJ&R 

De POR heeft, in aanwezigheid van de teammanager Pleegzorg, een gesprek gevoerd met een 

voogd van Leger des Heils Jeugdzorg (LJ&R). Dit om meer zicht te krijgen in de werkzaamheden 

die een voogd heeft te doen en de problemen waarmee hij of zij te maken krijgt in het dagelijks 

werk. Dit heeft geresulteerd in meer begrip over en weer voor de moeilijke situaties waarmee 

voogden (en pleegouders) te maken krijgen. 

De POR adviseert de voogden een aantal keren per jaar persoonlijk contact (ook informeel) met 

het pleegkind te hebben om te bewerkstelligen dat het kind zich gezien voelt. Uiteraard is dit 

niet voor elke situatie hetzelfde. 

Wanneer contact met de voogd moeizaam verloopt of afwezig is, adviseert de POR contact op 

te nemen met de pleegzorgwerker en indien nodig, op te schalen naar de leidinggevenden van 

LJ&R. 

 

Verklaring Geen Bezwaar 

Uitgangspunt is, dat een pleegouder beschikt over een verklaring van geen bezwaar die wordt 

afgegeven door de raad voor de kinderbescherming, waaruit blijkt dat er geen bezwarende 

feiten en omstandigheden zijn voor de plaatsing van een jeugdige in een gezin. Het blijkt dat de 

diverse pleegzorgorganisaties hier verschillend mee om gaan. De POR heeft over dit onderwerp 

advies uitgebracht aan de teammanager Pleegzorg van Leger des Heils. 

 

Nazorg bij uitplaatsing, breakdown en einde plaatsing 

De POR heeft de teammanager Pleegzorg geadviseerd afspraken met het team te maken over 

de manier waarop pleegouders worden begeleid in de nazorg bij een breakdown, een 

uitplaatsing of einde plaatsing. 

 

Tot slot 

De POR wil u als pleegouders graag meer betrekken bij ons werk. Dat kunt u doen door 

onderwerpen aan te dragen die voor u belangrijk zijn; wat hebt u nodig of verwacht u van de 

pleegzorgorganisatie, wat zijn belemmeringen waar u tegen aan loopt, heeft u wensen qua 

scholing etc. Uw input kunnen wij bespreken met de teammanager Pleegzorg om zo samen de 

kwaliteit van pleegzorg op peil te houden.  

U kunt ons bereiken via: por.noord.legerdesheils@gmail.com . 

mailto:por.noord.legerdesheils@gmail.com
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Als POR merken we dat we een positieve invloed hebben op het werk van het Leger des Heils. 

Daarin ervaren we ook dat er zegen rust op ons werk als POR; zegen die we zo hard nodig 

hebben om samen met het Leger des Heils op een positieve manier te kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van de zorg aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

 

Namens de POR van het Leger des Heils regio Noordoost 

 

A Lok, voorzitter  

 

 

 

december 2021. 


