
Wat doet de gemeente? 

•  De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad vertegenwoordigt de inwo-

ners van de gemeente, stelt de kaders vast waarbinnen beleid gemaakt wordt en controleert het  

college van B&W. Zo kan een raadslid benoemen welke zaken anders kunnen in het huidige  

beleid en kan hij of zij het college van B&W vragen om actie te ondernemen. Ook kan de gemeente-

raad nieuwe voorstellen indienen voor ander beleid. 

•  Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid uit 

dat de gemeenteraad heeft vastgesteld en bereidt ook plannen voor waarover de gemeenteraad 

een besluit moet nemen. Verder is het college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente 

en het personeel. 

•  De gemeenteraad controleert het college van B&W. De raad benoemt welke zaken anders 

kunnen in het huidige beleid en kan het college van B&W vragen om actie. Ook kan de gemeente-

raad nieuwe voorstellen indienen voor ander beleid. 

•  De ambtenaren verzamelen informatie uit de praktijk, bijvoorbeeld voor de evaluatie van 

beleid of het maken van voorstellen van nieuw beleid. 

Wat doet de pleegzorgorganisatie?

•    De pleegzorgorganisatie is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders.  

Zij ondersteunen en begeleiden pleegouders bij het pleegouderschap. Daarnaast geven ze voor-

lichting over pleegzorg en werven ze nieuwe pleegouders.

Wie kan ik benaderen bij de pleegzorgorganisatie?

•    Als je bij je eigen pleegzorgorganisatie zaken wilt aankaarten, kun je dat op verschillende  

manieren doen. Je kunt naar je pleegzorgbegeleider gaan en met hem of haar bespreken wat 

je nodig hebt. Als je pleegzorgbegeleider je niet kan helpen, kun je met hem of haar overleggen 

wat mogelijk is. Eventueel kun je naar de pleegzorgmanager gaan. Maar je kunt ook naar de 

Pleegouderraad (POR) van jouw pleegzorgorganisatie gaan. De Pleegouderraad is een wettelijk  

verplicht advies- en overlegorgaan van de pleegzorgorganisatie, van en voor pleegouders.

De POR bestaat uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de pleeggezinnen. 

Zij kunnen de pleegzorgaanbieder gevraagd en ongevraagd adviseren over alle onderwerpen die 

pleegouders aangaan. 
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Lobbytips voor pleegouders

Als pleegouder wil je graag dat de pleegzorg in jouw gemeente goed geregeld is. Er zijn verschillende 

partijen die daarbij kunnen helpen omdat ze invloed hebben op het beleid voor pleegzorg, pleeg-

gezinnen en gezinshuizen. Bij de gemeente zijn dat het college van burgemeester en wethouders 

(college van B&W), de gemeenteraad en de ambtenaren. Verder hebben zorgaanbieders, bijvoor-

beeld je pleegzorgaanbieder, invloed en kunnen de media je helpen. En ook jij als pleegouder hebt 

invloed op het beleid.

Zie je dat er in de praktijk dingen gebeuren die anders 

moeten en wil je dit aankaarten? Of heb jij een oplossing 

voor iets dat niet goed gaat? Bedenk dan eerst wat je 

wilt bereiken. De vragen en tips in dit boekje kunnen je 

daarbij helpen. Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden: 

wees creatief!

wees 
creatief

Als pleegouder krijg je naast de opvoeding van je pleegkind te 
maken met allerlei mensen, organisaties en regels. Dat maakt 
het pleegouderschap niet altijd makkelijker. Om het als pleeg-
ouder vol te kunnen houden en om goed voor je gezin te kun-
nen zorgen, is het belangrijk om aandacht te vragen voor wat 
jij nodig hebt. Daarnaast heb je als pleegouder een schat aan 
ervaring. Die ervaring hebben de mensen die over het beleid 
gaan niet altijd. Door te laten weten wat jij belangrijk vindt, kun-
nen zij daar rekening mee houden in het pleegzorgbeleid. Daar 
heb je zelf iets aan, maar ook andere pleeggezinnen profiteren 
daarvan.   

‘Lobbyen’ klinkt misschien ingewikkeld, maar het valt mee.  
Lokaal zijn er twee belangrijke partijen die zich met het pleeg-
zorgbeleid bezighouden: de gemeente en de pleegzorgorgani-
satie. Om te bepalen hoe het beleid eruit moet zien, kunnen ze 
de praktijkervaringen van pleegouders goed gebruiken. Als jij 
dus de juiste mensen binnen deze organisaties weet te bereiken 
met jouw ervaringen, vragen, opmerkingen en suggesties, kun 
je ervoor zorgen dat de stem van pleegouders gehoord wordt 

en de pleegzorg - en alles wat ervoor nodig is om dat goed  
te laten verlopen - in jouw gemeente op de kaart staat.

Om pleegouders daarbij te helpen, heeft de NVP in de afge-
lopen maanden workshops georganiseerd en een boekje  
gemaakt met praktische tips over belangenbehartiging voor en 
door pleegouders. Dit alles met één doel: zorgen dat de stem 
van pleegouders ook op het lokale niveau gehoord wordt! 

Verbeter de pleegzorg 
bij jou in de buurt!

plaats voor pleeggezinnen

Wat heb jij nodig om goed voor jouw pleeggezin te zorgen? Door dat te vertellen aan de juiste personen bij 

de pleegzorgorganisatie of gemeente kun je ervoor zorgen dat de pleegzorg bij jou in de buurt verbetert.

Volg de NVP via facebook.com/pleeggezinnen

Lokale lobby: gewoon doen!



“Ik wil graag 
vertellen

hoe het bij ons 
thuis gaat met 
pleegkinderen”

“Hoe werkt 
beleidsvorming 

bij de gemeente en 
de pleegzorg-
organisatie?”

De vragen hierboven stonden centraal in de workshop ‘Veran-
der de pleegzorg in jouw gemeente’. In oktober en november  
organiseerden we deze workshop samen met Lobby Lokaal in  
Alkmaar, Varsseveld, Amsterdam, Hoogeveen en Goirle. 

In de workshops werd uitgelegd hoe de gemeente werkt en 
waar je aan kunt kloppen met jouw ervaringen en tips. Ook 
werd er stilstaan bij de invloed die je, eventueel samen met 
de POR, kunt uitoefenen op jouw pleegzorgorganisatie. De 
gemeenten en de pleegzorgorganisatie bepalen samen het 
pleegzorgbeleid en hebben daardoor invloed op het speelveld 
waar jij als pleegouder deel van uitmaakt. Hoe ga je daarmee 
om en hoe zorg je ervoor dat jij ook een goede plek krijgt in dit 
speelveld? Wat kun je het beste doen als je wilt laten weten wat 
jij nodig hebt als pleegouder? Die vragen werden beantwoord 
in de workshop. 

Bij elke workshop was ook een raadslid of wethouder aanwe-
zig. Zij konden vertellen wat wel en niet werkt als je voor jouw 
belangen en die van andere pleegouders wilt opkomen. Ook 
vragen uit de praktijk werden beantwoord. 
Bijna honderd pleegouders deden mee aan de workshops. 
Om nog meer pleegouders te helpen bij lokale belangenbe-
hartiging hebben we een boekje voor pleegouders gemaakt 
met de belangrijkste inzichten uit de workshops. Ook hebben 
we een speciale pagina gemaakt die we vullen met informa-
tie over lobby bij gemeenten en pleegzorgorganisaties: www.
denvp.nl/lokale-belangenbehartiging. 
Heb jij goede voorbeelden van succesvolle lobby in jouw  
gemeente? Laat het ons weten! Wil je meer weten over lokale 
belangenbehartiging voor pleegouders of heb je vragen hier-
over, neem dan contact op met Jorien, dan houdt zij je op de 
hoogte: jkruijswijkjansen@denvp.nl

‘Verbeter de pleegzorg in jouw gemeente!’

“Hoe kan ik 
de gemeente 

vertellen wat ze 
moeten verbeteren 
in het pleegzorg-

beleid?”

“Hoe kan ik 
de wethouder 
benaderen om 

een vraag 
te stellen?”

WORKSHOP



Samen sta 
je sterk!

Pleegoudernetwerken als aanspreekpunt
Ontmoet jij andere pleegouders bij jou in de buurt? Samen sta 
je sterker om te vertellen wat jullie nodig hebben. Heb je een 
vraag aan een wethouder of bestuurder over pleegzorg? Stuur 
dan een brief die jullie samen ondertekenen. Je kunt ook samen 
een gemeenteraadsvergadering bijwonen die over pleegzorg 
gaat, of de wethouder Jeugd van jouw gemeente uitnodigen 
op één van jullie bijeenkomsten. Zo kun je aandacht vragen 
voor wat jullie bezighoudt. 

We merken bij de NVP dat pleegouderbijeenkomsten op steeds 
meer plekken gestimuleerd worden door de gemeente, ook 
omdat zo’n groep een handig aanspreekpunt vormt. Gemeen-
ten zijn meer en meer geïnteresseerd in de ervaringen van 
pleegouders, zodat zij daar in hun beleid rekening mee kunnen 
houden. Dat geeft jou de kans om onder de aandacht te bren-
gen wat voor jou belangrijk is. Dat is een mooie win-winsituatie!
 

Ontmoeten
Wil je graag andere pleegouders bij jou in de buurt ontmoe-
ten? Op onze website vind je een overzicht van de bij ons  
bekende pleegoudergroepen in Nederland. Geen groep bij jou 
in de buurt of staat jouw groep er nog niet op? Download het 
Hoe-boek voor initiatiefnemers om zelf een groep te starten of 
neem contact op met de NVP, dan helpen we je op weg. Meer 
informatie vind je op www.denvp.nl/pleegoudernetwerken. 

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt misschien nog heel 
ver weg, maar dat is het voor de politici in jouw gemeente niet. Zij zijn al druk bezig 
met hun verkiezingsprogramma’s en campagnes. Dat betekent ook dat dit een goed
moment is om pleegzorg onder de aandacht te brengen. De nieuwe gemeenteraad beslist 
en praat mee over het jeugdzorgbeleid, maar de raadsleden weten niet altijd wat er allemaal 
bij pleegzorg komt kijken en wat ervoor nodig is om goede pleegzorg mogelijk te maken. Zij staan open 
voor verhalen van ervaringsdeskundigen, van pleegouders dus. Maak gebruik van die kans om jouw ervaringen 
en verbeterpunten onder de aandacht te brengen!

Gemeenteraadsverkiezingen

Wil jij de NVP ondersteunen en deel uitmaken van het netwerk 
van pleeggezinnen in Nederland? Word lid van de NVP! Als 
je nu lid wordt, krijg je het boek ‘Paraplu voor pleegouders’  
cadeau! Kijk op www.denvp.nl/word-lid om te zien welke an-
dere voordelen een lidmaatschap biedt!

Word lid
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Knokken voor 
je pleegkind 
 

SCHRIJF SAMEN EEN BRIEF AAN DE INSTANTIES 
DRAAIBOEK VOOR EEN NETWERKBIJEENKOMST VOOR PLEEGOUDERS 
 
 

Draaiboek
In het draaiboek Knokken voor je 
pleegkind vind je handige tips voor 
het schrijven van een brief aan  
instanties. Zo komt jouw bood-
schap goed over. Je vindt het 
draaiboek, samen met andere 
draaiboeken voor bijeenkomsten 
van pleegouders, op www.denvp.
nl/draaiboeken.



‘Versterken van de kracht van pleegouders door leren en je 
ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van 
het pleegouderschap.’ Om dat voor elkaar te krijgen, werken 
teams van pleegzorgprofessionals en pleegouders aan projec-
ten en activiteiten in verschillende onderdelen:

Winkel:    Een afgestemd en voor iedere pleegouder 
toegankelijk aanbod van scholing en ont-
wikkeling.

Werkplaats:   De ontwikkeling van nieuwe trainingen en 
trainingsvormen voor pleegouders.

Etalage:   Eén (digitale) verzamelplaats met alles wat 
pleegouders nodig hebben om zich te 

    ontwikkelen en om verder te leren. 

Doe-het-zelvers:    Pleegouders kunnen eenvoudig zelf 
    bepalen wat, waar, hoe en wanneer 
     ze iets leren. Pleegzorgprofessio-

nals ondersteunen daarbij.

De teams die aan deze onderdelen werken zoeken 
nog versterking. Ben je pleegouder, professional in 
de pleegzorg of heb je zelf een goed initiatief voor 
deskundigheidsbevordering van pleegouders? 

Denk en doe met ons mee:
• Word lid van een van de werkgroepen 
• Stuur ons je vragen en suggesties 
• Neem contact op om te kijken op welke wijze je kunt helpen
Meer informatie over het programma vind je op:
www.denvp.nl/versterken 
Vragen en reacties kun je sturen naar Maartje via:
mgardeniers@denvp.nl

Je kunt onze helpdesk nu ook via WhatsApp bereiken om 

al je pleegzorgvragen te stellen! Voeg 06 - 23668068 

toe aan je contacten en stuur ons een bericht. 

Je kunt de helpdesk ook bereiken via 

www.denvp.nl/helpdesk of 030 293 1500.

Versterken van 
de kracht van pleegouders

Helpdesk ook via WhatsApp

Pleegouders zijn de spil in het welzijn en de ontwikkeling van pleegkinderen. Dat is een mooie en belangrijke, maar ook 

een zware taak. Pleegouders hebben daarbij ondersteuning nodig in de vorm van begeleiding, maar ook van goede 

leer- en ontwikkelmogelijkheden. Daarom werkt de NVP samen met Jeugdzorg Nederland in het programma Versterken 

van de kracht van pleegouders aan het verbeteren van die mogelijkheden. 


