
  Plan 2015-2017  

Pleegouderraad St. Jeugdformaat 



De Pleegouderraad wil, 
gelet op ontwikkelingen als: 

 
 Nieuwe jeugdwet per 1 januari 2015 

 Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg 

 Geen bureau jeugdzorg meer 

 Jeugdformaat opererend in een nieuwe constellatie  

 Vernieuwingen in training en ondersteuning van training 
Pleegouders 



In 2015-2017 de focus leggen op: 

 De positie van Pleegouders in de Transformatie van de jeugdzorg 
in Haaglanden 

 Ondersteuning Pleegouders 

 Herkenbaarheid en zichtbaarheid van de POR 

 Organisatieontwikkelingen Jeugdformaat 



Transformatie 

Eind 2015: De POR is reeds betrokken bij regulier overleg met 
gemeenten. 

 

2016-2017: 

• Verder uitbouwen relatie met gemeenten 

• Gemeenten van input voorzien op specifieke beleidsvraagstukken 
die ook pleegouders aangaan 

• Samen met gemeenten tevredenheid pleegouders monitoren 

 

Ambitie: De POR is een vanzelfsprekende gesprekspartner en 
stakeholder bij gemeenten. 

 



Ondersteuning Pleegouders 
2015: Actieve deelname in 4 werkgroepen binnen Jeugdformaat, te 
weten:  

Werkgroep Binden en boeien  

Werkgroep Informatievoorziening  

Werkgroep Pleegoudervoogdij 

Werkgroep Uitstroom 

 

2016-2017: Voortzetten van actieve betrokkenheid op dan 
relevante onderwerpen. 

 

 

 

 

 



Ondersteuning Pleegouders 
(vervolg) 

Ambitie: Behoefte voor ondersteuning en waardering van 
pleegouders een stem geven, waarbij de POR zich met name inzet 
voor het faciliteren en ontlasten van Pleegouders en het voorkomen 
van uitval. 

 

En verder:  

• Input geven op verdere ontwikkeling van lokale 
pleegoudernetwerken zoals in het Westland is gestart 

• Por volgt en geeft input op nieuwe opzet training van Pleegouders  

• Actief informatie bij anderen ophalen zoals Safe Wings of de NVP 
en die inbrengen bij Jeugdformaat  

 

 



Herkenbaarheid en zichtbaarheid  
van de POR 

2015: De POR informeert Pleegouders via POR-info èn  

 is aanwezig op thema-avonden en trainingen èn   

 kijkt ook naar expertise buiten de deur en wisselt daarover 
informatie uit, bijvoorbeeld bij Horizon of Flexus èn   

 zet zich in om meer zicht te krijgen op de specifieke behoefte en 
belangen van de netwerkpleegouders in Haaglanden 

 

Ambitie: Bestandspleegouders én netwerkpleegouders weten de 
POR te vinden en weten dat hun belang bij de POR in goede 
handen is. 

 

 

 

 

 



Organisatie ontwikkelingen Jeugdformaat 
 Jeugdformaat opereert in een nieuwe constellatie 

 Jeugdformaat wil ongedeelde zorg kunnen aanbieden 

 Transformatie heeft gevolgen voor Jeugdformaat 

 

2015: Input geven op nieuw strategisch plan. Input geven op 
samenwerkingsverband in ontwikkeling met o.a. HKJ 

 

Ambitie: 

• De POR wil actief betrokken en geïnformeerd worden over ontwikkelingen 
binnen Jeugdformaat en die Jeugdformaat inzet met andere organisaties 

• De POR wil constructief meedenken en het belang van Pleegouders een 
stem geven met betrekking tot die ontwikkelingen 

 

 


