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NVP:
Plaats voor Pleeggezinnen
Alsjeblieft, het eerste NVP-katern in een nieuw jasje!
Afgelopen periode zijn we als NVP op zoek geweest naar
hoe we van meer betekenis kunnen zijn voor pleeggezinnen.
Pleegouders, kinderen, partnerorganisaties, professionals
en experts dachten met ons mee. Samengevat in een
ondertitel werd dat ‘Plaats voor Pleeggezinnen’. Wij merkten
dat er behoefte is aan één duidelijke plaats waar kennis,
ervaringen, expertise en inspiratie van en voor pleeggezinnen worden samengebracht. Ook willen we ruimte creëren
zodat pleeggezinnen kunnen doen waar zij goed in zijn: een
fijne plek bieden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen
tot stabiele volwassenen. In deze ondertitel zit dan ook een
oproep: ‘Maak plaats voor pleeggezinnen!’. We ervaren dat
dit hard nodig is omdat de stem van pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in een pleeggezin nog te weinig
wordt gehoord. Wij zetten ons ervoor in om plaats te maken
voor het belangrijke werk dat jullie doen als pleegouders.
Hoe doen we dat?
Allereerst door gezamenlijk een sterk netwerk te vormen
van en voor pleeggezinnen waar kennis, ervaring en
herkenning elkaar ontmoeten. Dit netwerk wordt
gevormd door pleeggezinnen zelf. Daarnaast
leggen we verbindingen met organisaties en
professionals die een rol vervullen in de pleegzorg. Wij zorgen dat pleeggezinnen fit blijven
door kennis en inzichten te leveren die nodig
zijn om uw pleegkind groot te brengen. Vervolgens vereenvoudigen en ondersteunen we daar
waar het complex is met antwoorden op veelgestelde
vragen, handreikingen en persoonlijk advies.
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Nieuwe website & huisstijl
Om vorm te geven aan deze plaats voor pleeggezinnen
lanceren wij dit najaar een website waar je alle bovenstaande aspecten terugvindt. De komende jaren zullen we dit
steeds verder gaan uitbreiden met producten en diensten. Bij
de nieuwe invulling van onze kerntaken past een huisstijl die
uitstraalt waar we voor staan: verbinden, faciliteren, openheid en duidelijkheid. In dit katern vind je hiervan een voorproefje, ons nieuwe logo presenteren we binnenkort! Het
blijft natuurlijk niet bij een digitale plaats alleen.
Ervoor zorgen dat pleeggezinnen elkaar kunnen ontmoeten is een van de belangrijkste taken van de NVP. De vele
lokale pleegoudernetwerken die we samen met gemeenten
en pleegouders opzetten zijn daar een voorbeeld van. In dit
katern lees je bijvoorbeeld over de materialen die we aan
groepen pleegouders bieden om invulling te geven aan hun
ontmoetingen.
Wij blijven jullie op een heldere en transparante manier
informeren in de stappen die wij zetten richting een
sterk netwerk van en voor pleeggezinnen. We
zijn daar nog niet morgen, maar nemen jullie
graag mee op de reis zodat we samen invulling
kunnen geven aan de NVP als Plaats voor
Pleeggezinnen!

Meld u aan voor
de digitale NVP nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de pleegzorg
en van de activiteiten en projecten van de NVP.
Je kunt je aanmelden op onze website www.denvp.nl
of door een mail te sturen naar info@denvp.nl onder
vermelding van ‘aanmelding NVP nieuwsbrief’.

Inspirerende materialen

voor netwerken
van pleegouders!
Komen jullie regelmatig bij elkaar met een groep pleeg- of gezinshuisouders? Of zou je zelf zulke bijeenkomsten willen opzetten om ervaringen uit te wisselen of activiteiten te organiseren? Voor beide groepen
hebben wij inspirerende materialen ontwikkeld: het zijn doe-het-zelf-draaiboeken waarin je stap voor
stap kunt lezen hoe je de bijeenkomst kunt voorbereiden en vormgeven.

Voor het opstarten van een nieuwe groep
Hoe-boek voor initiatiefnemers
Ben jij een pleeg- of gezinshuisouder en vraag je je ook af wie dat nog meer zijn in jouw gemeente? Zou je wel eens (vaker)
ervaringen willen uit wisselen met andere pleeg- en gezinshuisouders maar is er niemand die dit organiseert? Neem het heft
in eigen handen! Met dit handboek wordt het een stuk makkelijker om de eerste stappen te zetten. Je vormt een kerngroepje
en doorloopt samen de stappen om te komen tot een netwerk. Ter inspiratie vind je vele tips, ideeën en voorbeelden van
pleegoudergroepen uit andere gemeenten.

Voor bijeenkomsten van bestaande groepen
Iedere maand of iedere twee maanden kom jij met je groep bij elkaar en wisselen jullie uit over wat er allemaal gebeurt in je
pleeggezin. Genoeg stof om over te praten! Deze draaiboeken bieden jullie inspiratie voor creatieve en inspirerende bijeenkomsten met pleegouders. Zo kun je een keer een andere opzet kiezen. Stap voor stap en van A-Z uitgelegd voor groepen
van 5 tot 50 (of meer) pleegouders.
Je kunt kiezen uit 11 verschillende draaiboeken: speel bijvoorbeeld het ‘grote pleegouder gespreksspel’ met je groep, deel
wat jou bezighoudt in een brief, of ga naar het ‘pleegzorgeiland’. We hebben al veel enthousiaste reacties ontvangen van
pleegouders die de materialen hebben getest! Hieronder vind je het overzicht van alle beschikbare materialen. De draaiboeken
zijn vanaf oktober 2016 te vinden op www.denvp.nl. Je kunt ons ook mailen op pleegoudernetwerken@denvp.nl en we
sturen jou digitaal het materiaal toe.
1 | In gesprek met pleegouders
Acht creatieve ideeën voor een goed (kennismakings)
gesprek. Van cupcakes met vragen tot het delen van
verhalen aan de hand van gezinsfoto’s.
2 | Het grote pleegzorg gespreksspel
Een speelse manier om echt met elkaar door te praten. Stel
elkaar verrassende vragen en kom dingen van elkaar te
weten die je nog niet wist. De dobbelsteen bepaalt welke!
3 | Was getekend..
Zet je gedachten op papier en schrijf een brief aan je
pleegkind of aan iemand anders. Door de brieven aan elkaar voor te lezen kom je als groep
dichter bij elkaar en krijgt iedereen nieuwe
energie.

4 | Leesvoer
Lees met elkaar hetzelfde artikel of boek. Bijvoorbeeld over
hechting, of over eigen kinderen van pleegouders. Gebruik
de creatieve werkvormen om door te praten en na te denken
over wat jij ermee kunt.
5 | Zorg voor je gezin
Een eerlijk gesprek over wat pleegzorg je oplevert, maar
ook over wat het je kost.
Hoe blijf jij fris? Hoe houd je aandacht voor je eigen gezin?
Met volop ruimte om ideeën uit te wisselen.

6 | Praten met je pleegkind
Wat kun je doen om het contact met je pleegkind te
versterken? Wat zeggen deskundigen daarover en wat vind
jij daarvan? Een levendige workshop over contact en (mis)
communicatie.
7 | Wat zou jij doen?
Een op intervisie en socratische gespreksvoering gebaseerde
methode om met elkaars pleegzorgdilemma’s mee te denken. Bijzonder leerzaam voor iedereen!

11 | Samen werken aan betere pleegzorg
Een programma voor een dialooggesprek met pleegouders,
pleegzorgaanbieder en gemeente(n). Hoe staan we écht
samen rondom de pleegkinderen? Wat kan en moet er
beter en hoe zorgen we dat we daarin ook echt samen
optrekken?
De draaiboeken voor pleegoudernetwerken zijn
ontwikkeld met financiering van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

8 | Gastspreker op bezoek
Een heel draaiboek vol tips en trucs om van een bijeenkomst
met een gastspreker een succes te maken. Extra aandacht
voor de vraag wat je als pleegouders praktisch kunt met
alle informatie die deze bijeenkomst oplevert.
9 | Pleegzorgeiland
Een inspirerende manier om met elkaar te delen hoe
het met je gaat. Door welke gesprekken kun jij weer
opladen en waar ben jij te vinden als het allemaal
even te veel wordt? Kostbare gesprekken over de
mooie en moeilijke kanten van pleegzorg!
10 | Knokken voor je pleegkind
Een bijeenkomst waarin je met elkaar
inventariseert waar je als pleegouders
tegenaan loopt. Met elkaar schrijf je
een brief aan de wethouder jeugd
of je pleegzorgaanbieder.

Volg de NVP
op Facebook
en Twitter
en blijf up-to-date over onze activiteiten en
projecten. Deel berichten die belangrijk zijn voor
de pleegzorg, geef jouw mening of stel een
vraag op onze Facebook pagina. Doe actief mee
via Twitter. De NVP heeft jouw input nodig om te
werken aan een duidelijke en stevige positie van
pleeggezinnen!
facebook.com/pleeggezinnen
twitter.com/de_NVP

Politieke aandacht
voor pleegzorg

Vlak voor het zomerreces was er veel landelijke politieke
aandacht voor pleegzorg. Het begon met het bezoek dat
we samen met onze collega-organisaties van pleeggrootouders (SBPN) en pleegouderraden (LOPOR) brachten aan
staatssecretaris Van Rijn. Daar spraken we over onderwerpen die door pleegouders naar voren waren gebracht in
onze meldactie “Uw boodschap voor Van Rijn”.
De staatssecretaris had veel aandacht voor deze knelpunten
en gaf aan een aantal onderwerpen samen te willen oppakken. Een uitgebreider verslag vindt u op onze website.
Boek 18 x 18
In juni werd het mooie boek 18 x 18 pleegkinderen op de
drempel gelanceerd, waarin pleegjongeren vertellen wat
het bereiken van de 18-jarige leeftijd voor hen betekent. Een
mooie gelegenheid om in een brede coalitie (wederom)
aandacht te vragen voor dit onderwerp. Het leidde tot publicaties in landelijke dagbladen en op televisie. Ook stuurden
we het boek naar enkele Kamerleden en politici onder het
mom van een ‘werkbezoek in hun vakantiekoffer’.
Tweede Kamer
Ten slotte kwam pleegzorg prominent aan de orde in een
overleg over jeugdhulp in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op het overleg hebben wij diverse partijen
verzocht om aandacht te besteden aan belangrijke thema’s op het gebied van pleegzorg. Met
name de coalitiepartijen en de ChristenUnie
vroegen aandacht voor de 18+-problematiek,
voor de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van pleegouders en voor het op
gang brengen van het inhoudelijke gesprek
binnen gemeenten over de inrichting van
pleegzorg.
Geen woorden maar daden
Het continue lobbywerk van organisaties van
en voor pleeggezinnen werd op deze manier
heel zichtbaar, iets wat misschien niet altijd
voor u het geval is. Onderlinge samenwerking
is daarbij van grote waarde. Wij gaan nu aan de
gang met het borgen van alle toezeggingen.
Want woorden zijn goed, maar daden nóg beter!

Word
lid van de NVP!
De NVP vindt het van belang dat kinderen die niet bij hun
eigen ouders kunnen wonen veilig kunnen opgroeien in
een pleeggezin. Zij zet zich in voor een duidelijke en stevige
positie van het pleeggezin.

Met jóuw steun:

• zetten we ons ervoor in dat je altijd in contact kunt komen
met een pleegoudernetwerk waar je samen met andere
pleegouders ervaringen en kennis kunt uitwisselen
• werken we eraan dat pleegouders de kennis en vaardigheden aangeboden krijgen waar zij behoefte aan hebben
• maken we ons er hard voor dat pleeggezinnen gehoord
worden in de lokale en landelijke politiek
•
helpen wij pleegouders verder die vragen hebben of
problemen ervaren.
Meld je aan als lid van de NVP door een mail te sturen
naar info@denvp.nl of via het aanmeldformulier op onze
website www.denvp.nl
Samen kunnen we de kwaliteit van pleegzorg
verbeteren!

