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Redactie: 

Jos Verhoeven 
e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl 

 

 
 

Van de redactie 
 

Altijd als er zich wijzigingen in een bestuur  voordoen blijven zaken die eerder goed geregeld 

waren, wat langer liggen. Zo ook de nieuwsbrief. 

Omdat Joyce  jarenlang trouw en  met verve u via de nieuwsbrief heeft voorzien van alle  we-

tenswaardigheden  binnen de SBPN, is het moeilijk deze taak voort te zetten op dezelfde ma-

nier als u die van haar gewend bent.  

 

Joyce heeft afscheid genomen van het bestuur. Wij danken haar ook via deze weg nog eens 

voor haar jarenlange inzet. Onder haar hoede is de nieuwsbrief met regelmaat verschenen, is 

elke pleegrootouderdag voorzien van een workshop waarin gedichten zijn gemaakt en zijn de 

afspraken die tijdens bestuursvergaderingen zijn gemaakt door haar genotuleerd.  

Joyce: we zullen je missen!  

 

Gelukkig heeft het bestuur Jos Verhoeven, onze secretaris, bereid gevonden het redactiewerk 

op zich te nemen. Wij zijn blij dat u op deze manier ook de komende tijd weer onze nieuws-

brief zult ontvangen!  

 

Namens het bestuur van de SBPN 

 

Mirte Loeffen 

Voorzitter 

 

 

        Ons nieuwe bestuurslid  ANS JOOSTEN 
 

Bij gelegenheid van onze laatste landelijke Pleegrootouderdag in het openlucht museum van 

Arnhem  hebben we afscheid genomen van onze oud-secretaris en bestuurslid van het eerste 

uur, Frans van Hove. Natuurlijk moest deze lege plaats aan de bestuurstafel ingevuld worden  

en hebben wij die zelfde dag  pleegoma Ans Joosten uit Hoofddorp bereid gevonden om een 

bestuursfunctie in onze stichting op zich te nemen. Op onze site kunt u nader kennis met haar 

maken. 

Ans zal met de andere leden van het bestuur u allen gaan vertegenwoordigen op de verschil-

lende manifestaties waarbij  onze aanwezigheid gevraagd of gewenst is. Verder neemt Ans 

ook de deelnemers administratie van de landelijke pleeggrootouderdag voor haar rekening.   

mailto:j.verhoeven@pleeggrootouders.nl
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        Nieuws over de Landelijke Pleeggrootouderdag 2014 
 

 

In 2014 bestaat de zorgaanbieder Youké (voorheen Zandbergen) 140 jaar. Behalve ondersteu-

ning thuis, biedt Youké ook residentiële- en pleegzorg. 

Als onderdeel van deze feestelijkheden  is Youké bereid gevonden dit jaar de Landelijke 

Pleeggrootouderdag  te  faciliteren. De eerste oriënterende besprekingen  hebben we al achter 

de rug en deze  hebben er ons van overtuigd dat we met deze  Youké weer een daverende 

pleeggrootouderdag  kunnen organiseren. Meer nieuws hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Onderzoek naar de  daadwerkelijke kosten van een Pleeg- 
(klein)kind. 
 

In 2008 heeft de toenmalige minister van financiën Zalm  de Kinderkorting voor pleegkin-

deren afgeschaft. Met deze korting konden de kosten voor het levensonderhoud van de pleeg-

kinderen afgetrokken worden van de belasting. Om het pleegouderschap aantrekkelijk te hou-

den, heeft de toenmalige minister van Jeugd en Gezin Rouvoet in 2009 pleegouders maximaal 

€1000.- extra  per jaar beloofd, jaarlijks oplopend met €200.- gedurende een periode van 5 

jaar. In 2010 is een start met deze verhoging gemaakt met de eerste €200.-. 

Maar bewindslieden komen en gaan en van beloftes van voorgangers blijft weinig over. 

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) vond in 2011 op basis van NIBUD onderzoek €600.- genoeg: het was intussen 

crisis. 

Pleegouders zouden in 2011 na aftrek van de in 2010 genoten €200.-  nog eens €400.- ineens 

krijgen. 

Op een vraag van de Tweede kamer of de verhoging van de pleegoudervergoeding de extra 

bijzondere kosten die pleegouders maken (voor het pleegkind) zal dekken en waar pleegou-

ders bijvoorbeeld terecht kunnen om deze eventuele extra bijzondere kosten te declareren 

antwoordt Veldhuijzen van Zanten in maart 2011: 

Uitgangspunt is dat na de verhoging van de pleegvergoeding alle extra bijzondere kosten 

worden gedekt door de pleegvergoeding. Pleegouders kunnen dan geen beroep meer doen op 

de post bijzondere kosten. Het budget voor bijzondere kosten voor pleegouders wordt aange-

wend voor de verhoging van de pleegvergoeding. De verwachting is dat de verhoogde pleeg-

vergoeding de dagelijkse kosten van verzorging en opvoeding dekt. Het staat provincies en 

zorgaanbieders vrij om in uitzonderlijke situaties maatwerk te bieden wanneer de verhoogde 

pleegvergoeding niet toereikend zou zijn. Wanneer hiermee                                   

instelling wordt voorkomen, kan dit voor hen niet alleen zorginhoudelijk maar ook financieel 

aantrekkelijk zijn. 

 

Hierbij moesten pleegouders wel alle kosten voor een pleegkind die niet vergoed worden door 

de  ziektekostenverzekering zelf gaan betalen. 

Door een heftige lobby (ook van de SBPN) heeft dit deel van het wetsontwerp de eerste ka-

mer niet gehaald en is het financiële deel in 2012 uit het wetsvoorstel Verbetering positie 

pleegouders gehaald, die nog altijd bij de Eerste Kamer ligt om te worden aangenomen. 

Ondertussen is er nog geen onafhankelijke indicatie van wat pleegkinderen werkelijk kosten 

en zijn grootpleegouders afhankelijk van de goodwill van instanties om tekorten aan te vullen.  
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De SBPN vindt het van groot belang dat met het oog op de transitie jeugdzorg waarbij pleeg-

zorg vanaf 2015 onder de gemeente valt een kraakhelder beeld te hebben van de kosten. De 

SBPN gaat u daarom in de loop van 2014 vragen deze cijfers met ons boven water te krijgen. 

Binnenkort hoort u er meer van. 

 

Maart de maand voor de fiscus 
 

Nadat onze fiscale duizendpoot Guus Vrancken,vorig jaar een stuk schreef in Mobiel, het blad 

voor de pleegouders, werd hij bedolven onder reacties. Vele honderden pleegouders wilden 

graag zijn advies  bij het invullen van hun belastingformulier. Guus heeft hen allen te woord 

gestaan en heeft diverse donaties aan de SBPN ontvangen bij wijze van dank.  

Omdat het nog steeds maart is kunt u hem om advies vragen voor het invullen van uw aangif-

te. U kunt Guus het beste een mailtje sturen (g.vrancken@pleeggrootouders.nl) met uw pro-

bleem en uw telefoonnummer waarna hij contact met u op kan nemen. 

 

SBPN in actie tijdens voorlichting pleegzorg gemeenten 
De SBPN heeft een prominente rol gespeeld tijden een voorlichtingsdag op 13 maart jongstle-

den voor gemeenten die vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de pleegzorg. Tot 2015 is dit 

nog de provincie. De dag was een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten 

(VNG) en is voorbereid door Pleegzorg Nederland, Pleegwijzer (ondersteuningsorganisatie in 

Groningen), Pleegoudersupport (ondersteuningsorganisatie Zeeland) en de Nederlandse Ver-

eniging voor Pleegouders (NVP). Onze voorzitter Mirte Loeffen was dagvoorzitter. Onze fi-

nanciële expert Guus Vrancken had zitting in een panel samen met een voormalig pleegkind, 

een kind van pleegouders, een pleegouder en een ouder. Onze secretaris Jos Verhoeven en 

bestuurslid Ans Joosten namen in de rol van ervaringsdeskundigen deel aan een rondetafelge-

sprek. 

Tijdens de dag waren 50 gemeenten vertegenwoordigd, drie politieke partijen en twee minis-

teries. Veel vertegenwoordigers van gemeenten zijn van zins om begeleiding en financiële 

vergoeding los te koppelen. Nu gaan die twee nog standaard samen, maar sommige mensen 

hebben welk hulp nodig en geen geld. Sommige mensen zijn geholpen met geld, maar kunnen 

prima zonder begeleiding. De belangrijkste uitkomst van de dag was de oproep aan ouders en 

pleegouders om bij de eigen gemeente pleegzorg aan te kaarten. Verken wie er pleegouder 

zijn in de eigen gemeente en bundel de krachten!  

 

 
Alliantie kind in gezin 
Op 20 maart heeft hebben Gerard Voerman (onze penningmeester) en Mirte Loeffen (onze 

voorzitter) een bijeenkomst bezocht van de Alliantie Kind in Gezin waar de SBPN partner 

van is. De doelstelling van deze alliantie is om in 2020 10.000 inhuisplaatsingen te realiseren. 

Dit wil zeggen dat kinderen vanuit kindertehuizen in pleeggezinnen of gezinshuizen gaan 

wonen. Op 20 maart hebben verschillende zorgaanbieders verteld hoe ze vernieuwen om 

pleegzorg mogelijk te maken. Zo is er een Zeeuwse stichting die pleegouders helpt bij het 

verbouwen van hun huis, zodat er plek komt voor pleegkinderen en is er een initiatief om per 

gemeente alle pleegouders die er wonen met elkaar in contact te brengen. Wij houden u op de 

hoogte!  

 
 
 
Het laatste stukje van onze nieuwe redacteur 
 

mailto:g.vrancken@pleeggrootouders.nl
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Zo dit was het weer. Onze eerste nieuwsbrief onder mijn redactie. Ik hoor graag uw reactie, 

want wij laten u graag weten waar u benieuwd naar bent. Ook een tekst van onze achterban is 

mee dan welkom. Heeft u iets te vragen of te melden? Stuur het op aan ons secretariaat en we 

nemen het op in onze nieuwsbrief. Het thema van onze volgende nieuwsbrief is pleeggroot-

oudergespreksgroepen. Graag horen we uw ervaringen: wat bespreekt u zoal en wat levert een 

gespreksgroep u op? Is er nog geen gespreksgroep bij u in de buurt en zou dat graag willen? 

Wij plaatsen graag uw verhaal en zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw secretaris en hoofdredacteur van de nieuwsbrief, 

 

Jos Verhoeven 
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