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 Nieuwsbrief  

                        Nummer 1 - Juni 2009                                                                   SBPN 
                                                                              Stichting Belangenbehartiging  
                                                                                                              Pleeggrootouders Nederland                                                                       

 

                                                          
Secretariaat: 

Leerlooierstraat 29 

7447XZ Hellendoorn 

tel. 0548-364844 

e-mail: jahoutzager@planet.nl 

 

Redactie: 
Joyce van der Hoofd 

e-mail: j.vanderhoofd@chello.nl 

 

 
Van de redactie 

 
Voor U ligt/staat de eerste de eerste nieuwsbrief van de SPBN, Stichting Belangenbehartiging Pleeg-

grootouders Nederland. Gedacht wordt de nieuwsbrief 4 – 6 maal per jaar te laten verschijnen.  

Grootouders die een mailadres hebben zullen de nieuwsbrief per mail ontvangen en de overigen ont-

vangen de nieuwsbrief per post. Heeft u een e-mailadres en is dat nog niet bekend bij het secretariaat? 

U kunt deze dan doorgeven aan onze secretaris per e-mail aan jahoutzager@planet.nl Hiermee bespa-

ren we weer portokosten die dan weer gebruikt  kunnen worden voor andere dingen. 

 
Van de “Bestuurstafel” 

 
Op 2 april j.l. heeft de eerste officiële bestuursvergadering van de SBPN plaatsgevonden. Voor som-

mige bestuursleden was dit een allereerste ontmoeting met elkaar.  Het was een ‘vruchtbare’ bijeen-

komst, waar een groot aantal  

punten werd besproken, besloten en gepland.  

Het bestuur bestaat uit v.l.n.r. : Daisy Middelburg 

(bestuurslid), Mirte Loeffen (voorzitter), Joop Houtzager 

(secretaris), Guus Vrancken (bestuurslid),  André Smit 

(bestuurslid),  Joyce van der Hoofd (bestuurslid) en Frans 

van Hove (penningmeester). 

 

Misschien kunnen wij in één van de volgende 

nieuwsbrieven u duidelijker foto(s) laten zien van de 

bestuursleden. 

 

 

 

Notitie grootouders en hun kleinkinderen 
 
Op uitnodiging van het Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio/ Grootouders/Kleinkinderen 

heeft een delegatie van ons bestuur op 13 mei jl. deelgenomen aan een forum om met onze kennis en 

ervaring mee te denken om te streven naar een optimalisering van bovengenoemde notitie en het 

draagvlak te vergroten  zodat er een dialoog op gang gebracht kan worden over de relatie Kleinkinde-

ren/Grootouders en de daarmee samenhangende problematiek ingeval van scheiding, uithuisplaatsing, 

onder toezicht stelling, voogdij e.d. 

Deze notitie is tot stand gekomen en opgesteld met ondersteuning van Zorgbelang Brabant en de Pro-

vinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord Brabant. 

Het doel van deze notitie is uiteindelijk om gezamenlijk tot een plan te komen om bij bestuurders van 

betrokken instanties zoals Bureau Jeugdzorg, de Raad voor Kinderbescherming en de Provincie de 
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geschetste problematiek te agenderen. Het spreekt voor zich zelf dat er zeker dingen moeten gaan ver-

anderen. 

Tevens werd er aan het forum deelgenomen door een vertegenwoordiging van een aantal gezamenlijk 

opererende “Voorzieningen v. Pleegzorg Noord Brabant” en een afvaardiging van “Eigen Kracht Cen-

trale”. 

Jammer vinden wij het wel dat dit initiatief alleen weer geldt voor de Provincie Noord Brabant, liever 

hadden wij gezien dat deze notitie op landelijk niveau was opgesteld. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze notitie kunt u contact opnemen met het secretariaat zodat wij u 

eventueel een kopie hiervan kunnen toezenden.  

    

Nieuws voor pleeg(grootouders) vanuit het ‘Haagse Pluche” 
 

Wet en Regelgeving; Concept wetswijziging “Versterking positie pleegouders”. 

 

In maart heeft het programmaministerie Jeugd en Gezin een concept wetsvoorstel met betrekking tot 

de positionering van pleegouders uitgebracht en ter consultatie aan de sector voorgelegd. De reactietijd 

is tot 15 mei 2009. 

 

De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn: 

• medezeggenschap: het instellen van pleegouderraden, het regelen van de medezeggenschapsbe-

voegdheden van de pleegouderraden en de geschillenbehandeling ter beslechting van geschillen 

tussen pleegouders en zorgaanbieders; 

• regeling pleegzorg: aandacht voor de rechtspositie van pleegouders en eisen die gesteld worden 

aan de Zorgaanbieder en Bureau Jeugdzorg in samenwerking met pleegouders; 

• afstemming gezinsvoogdijplan, voogdijplan en/of jeugdreclasseringplan: deze worden pas vastge-

steld nadat overleg met pleegouders heeft plaatsgevonden; 

• instemmingsrecht voor pleegouder met betrekking tot het hulpverleningsplan, voor zover het hun 

eigen rol in het hulpverleningsproces betreft; 

• verbetering van de informatievoorziening aan pleegouders; 

• het recht van pleegouders om een vertrouwenspersoon in te schakelen bij vragen of problemen met 

Bureau Jeugdzorg of de Zorgaanbieder; 

• afschaffing van de onderhoudsverplichting van pleegouders bij gezamenlijke voogdij. 

De Zorgaanbieders met pleegzorg zullen het voorstel kritisch beoordelen en binnenkort hun reactie via 

de MO groep Jeugdzorg aan het ministerie kenbaar maken. 

 

Bron: Landelijke ‘PLEEGZORG informatie’ 

 

Noot: 

Deze wetswijzigingen zijn een uitvloeisel van de in juli 2008 aan de minister van Jeugd en Gezin aan-

geboden CDA initiatiefnota pleegzorg: “Gezin boven tehuis”. Aan de initiatiefnota heeft één van onze 

huidige bestuursleden, Frans van Hove, als pleeggrootouder meegewerkt voor de paragraaf “Netwerk-

pleegzorg”.  

 

 

Onderzoek toekenning vergoeding voor pleegzorg bij familie of bekende 
 

Iemand die de zorg van een kind van familie of bekenden op zich neemt, komt net als andere pleeg-

ouders in aanmerking voor een vergoeding voor pleegzorg. Deze zogenaamde netwerkpleegouders, 

bijvoorbeeld de grootouders van de kinderen, krijgen meestal onverwachts te maken met de opvang 

van een kind. Dat kan hen financieel in de problemen brengen. De Nationale Ombudsman, Alex 

Brenninkmeijer, heeft een aantal klachten gekregen van mensen die de vergoeding erg laat of zelfs 

niet ontvangen. Hij begint daarom een onderzoek naar de mogelijke oorzaken. 
 

De overheid vraagt om meer pleeggezinnen, waarbij de voorkeur uitgaat naar pleegzorg bij familie of 

bekenden. Op dit moment is ongeveer de helft van de pleegzorg in Nederland op die manier geregeld. 

Deze pleegzorg wordt wel netwerkpleegzorg genoemd, omdat de zorg in de omgeving van het kind 

georganiseerd wordt.  
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Verschillende overheidsinstanties zijn betrokken bij deze vorm van opvang en voordat de beslissing 

voor de toekenning van de vergoeding genomen kan worden, moet een aantal stappen worden gezet. 

Bureau Jeugdzorg moet eerst beslissen of het voor het kind de beste oplossing is om bij familie of 

bekenden te blijven. Als dat zo is, dan meldt Bureau Jeugdzorg het kind aan bij een Voorziening van 

Pleegzorg, die moet onderzoeken of de pleegouders geschikt zijn. In dat kader vraagt deze instantie 

aan de Raad voor de Kinderbescherming om een verklaring van geen bezwaar voor de pleegouders. 

Daarna kan de Voorziening voor Pleegzorg zijn onderzoek doen. Als de pleegouders zijn geaccep-

teerd, wordt het pleegcontract getekend en wordt de pleegvergoeding verstrekt. Deze vergoeding 

wordt toegekend vanaf de datum waarop Bureau Jeugdzorg het indicatiebesluit heeft afgegeven. 

De Nationale Ombudsman wil met dit onderzoek in kaart brengen waar de oorzaken liggen voor de 

late betaling van de pleegvergoeding. Doel van het onderzoek is om oplossingen te vinden. De resulta-

ten van het onderzoek worden na de zomer verwacht. 

        

Bron : Persbericht “Nationale Ombudsman” 

 

Noot: 

Wij als stichting zullen het onderzoek op de voet volgen en mocht het gereed zijn en er oplossingen 

aangedragen worden zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte brengen. 

 

 
Oproepen aan de opapa’s en omama’s  

 

Aan- of afmelding ‘Grootouderdag’ 7 oktober a.s. 

 

De activiteitencommissie ‘grootouderdag’ heeft circa zes weken geleden –14 april- aan alle opapa’s en 

omama’s uit ons bestand een uitnodiging verstuurd –ruim 200 per mail en een 100-tal per post- met 

een aan/afmeldingformulier voor de aanstaande grootouderdag. Helaas hebben wij tot op heden pas 

een 40-tal formulieren retour ontvangen. 

Aan de 270 opapa’s en omama’s die nog niets retour hebben gezonden zouden wij vriendelijk willen 

verzoeken dit alsnog binnen afzienbare tijd te doen. Ook als u -om welke reden dan ook- niet aanwe-

zig kunt zijn, zouden wij het zeer op prijs stellen het formulier van u retour te ontvangen. N.a.v. de 

veel voorkomende vraag: waarom zo’n dag op woensdag wordt gepland zijn wij er na inventarisatie –

zoals de vorige grootouderdagen- vanuit gegaan dat de woensdag voor de opapa’s en omama’s met 

schoolgaande kleinkinderen het beste uitkomt, daar de kinderen die middag vrij zijn en zij maar een 

halve dag vrij hoeven te krijgen. Mocht de school problemen maken met een vrije ochtend, kunt u 

eventueel via de secretaris een officiële uitnodiging voor de grootouderdag krijgen die u als bewijs aan 

de schoolleiding kunt overleggen. Dit is de vorige keren ook prima gelukt. Daarbij komt dat u de kin-

deren dan mee kunt nemen en eventueel niet hoeft te zorgen voor een oppas. 

 

Adresgegevens opapa’s en omama’s  

 

De secretaris heeft het dringende verzoek aan alle grootouders die bij de stichting in het adressenbe-

stand zijn opgenomen om bij een verhuizing en/of adreswijzing dit aan het secretariaat door te geven. 

Zo ook als u van provider -voor wat betreft uw internet met daarbij uw mailadres- verandert.  

Het komt nu regelmatig en vrij veel voor dat uw secretaris e-mailberichten en poststukken onbestel-

baar retour ontvangt en daardoor het nodige speurwerk moet doen om achter een wijziging te komen. 

Wij zouden het jammer vinden als u door zoiets eenvoudigs in de toekomst verstoken zou blijven van 

de berichtgeving vanuit het bestuur.  

 

Contacten tussen opapa’s en omama’s 

 

Nu wij, sinds anderhalf jaar geleden de laatste nieuwsbrief verschenen is, de draad weer hebben opge-

pakt is er voor die grootouders die er behoefte aan hebben contact te zoeken met andere lotgenoten 

weer de mogelijkheid hiervoor een oproep te doen via onze nieuwsbrief. U kunt dit dan weer doen via 

het secretariaat die dan zorg draagt voor de plaatsing en verspreiding van uw oproep. Vanzelfsprekend 

zullen wij het ook zeer op prijs stellen als u wetenswaardigheden e.d. die belangrijk kunnen zijn voor 

andere grootouders aan ons zou willen melden zodat wij deze in een van de volgende nieuwsbrieven 

kunnen plaatsen.     



 4

 

Aan te raden boekwerkje(s) 
 

Speciaal een aanrader voor pleeggrootouders waarvan de pleegkleinkinderen de leeftijd van 18 jaar 

gaan naderen, m.a.w. het moment dat –bij 18 jaar- de Jeugd en Pleegzorg stopt.  

Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) geeft een boekje uit getiteld: “achttien is de deadline” 

en gaat over de 18+ regelingen. 

Het geeft inzicht in de problemen waar jongeren –pleegkinderen- op hun weg naar hun 18
e
 en daarna 

mee geconfronteerd worden. 

Er staan ervaringsverhalen in, informatie en oplossingen voor allerlei –praktische- problemen. Onder-

werpen die aan de orde komen zijn o.a. : huisvesting, werk, studiefinanciering, rechten en regelgeving. 

Verder vind je in het boekje handige websites en een voorzorglijst, een soort van checklist met zaken 

die je moet gaan regelen als je achttien wordt. 

Interesse in het boekje? Het is te bestellen door een mailtje te sturen naar attie.wolff@lcfj.nl of met 

een briefje/kaartje aan: LCFJ, Postbus 700, 3500 AS Utrecht. 

De kosten voor het boekje bedragen € 3,50 incl. verzendkosten per stuk. Dit bedrag dient eerst over-

gemaakt te worden op rekeningnummer 4612107 t.n.v.  St. LCFJ te Utrecht o.v.v. 18-deadline (met 

vermelding van adres waar boekje(s) naar toe gezonden moet worden.  

 

Er is een boekje verschenen bij BSL (bij redactie is het even ontgaan waar deze letters voor staan) 

voor kinderen die niet bij hun biologische ouders wonen. De titel van het boekje is: “Fladdertje Koe-

koek en de vreemde broedvogels”  en is geschreven door R.A. Kerseboom. Het boek kost € 15,-  

 

Een korte omschrijving: Fladdertje Koekoek woont in een nest met andere vogels, 

maar niet met haar eigen ouders. Fladdertje’s ouders hadden geprobeerd een eigen 

nest te maken en hun eigen eieren uit te broeden. Er zijn maar weinig koekoeken die 

dat kunnen. Fladdertje ouders lukte het niet, hoe graag ze het ook wilden. Daarom 

woont ze ergens anders, in een steviger nest. 

Het verhaal van Fladdertje Koekoek helpt kinderen die om een of andere reden niet 

bij hun biologische ouders kunnen wonen, om te gaan met hun gevoelens. Kinderen in dergelijke 

moeilijke omstandigheden ervaren uit het verhaal erkenning van hun gevoelens en gedachten. Flad-

dertje Koekoek en haar vriend uilskuiken Takkeling bieden steun en troost met een boodschap van 

vriendschap en liefde.  

Het boek is geschreven voor kinderen in de basisschoolleeftijd en is een boek om samen te lezen of uit 

voor te lezen.  

Meer informatie? www.bsl.nl (ISBN: 9789031362738) 

(met dank voor de tip aan Marianne Dijkstra) 

 

Ingezonden brief 
 

Wat betekenen grootouders en kleinkinderen voor elkaar? 
 

Grootouders zijn het er over eens dat de geboorte van een kleinkind een gebeurtenis is die met niets te 

vergelijken valt. Mensen denken er op voorbereid te zijn, maar worden desondanks overweldigd door 

ongekende emoties. In de literatuur zijn ook mooie uitspraken te vinden over de betekenis van een 

kleinkind voor grootouders, zoals: “een nieuwe impuls in het bestaan” of “een vredestichter in de fa-

milie” of “het beste dat me overkomen is”. 

Grootouders ervaren –soms tot hun eigen verbazing- een groot gevoel van verantwoordelijkheid en 

een hevige drang een band met het kleinkind tot stand te brengen. Sociobiologen hebben daar een ver-

klaring voor: het is genetisch bepaald. Het kind moet overleven want de genen moeten doorgegeven 

worden. De belangeloze steun die grootouders hun kleinkind bieden als het nodig is, wordt in dit ver-

band verwantenaltruïsme genoemd. Het komt er op neer dat je je, naarmate je meer genen met iemand 

gemeen hebt, met hem of haar verbonden voelt en geneigd bent zorgend of helpend op te treden. 

Voor grootouders is een kleinkind die zich in normale situaties bevindt dan ook een pure vreugde. 

Kinderen merken dat op en voelen zich daar op hun beurt wel bij. Dan maar te zwijgen over kleinkin-

deren die zich in eigen omgeving niet veilig voelen of aan aandacht te kort komen! Zij zullen uitkijken 

naar de komst van hun grootouders, waarbij zij zich geborgen voelen. 
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Lea Dasberg, een raadsonderzoekster, is -met anderen- van mening dat grootouders hun kleinkinderen 

de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie bieden die de ouders hen niet altijd kunnen geven vanwege 

de verantwoordelijkheden, die zij niet dragen kunnen. 

Dit gevoel van ‘gewenst zijn’ van het kind is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van 

zelfrespect. Een Amerikaanse psychiater; Kornhaber, die zich al jarenlang met grootouders bezig 

houdt, noemt de band tussen de grootouders en kleinkind de ‘vital connection’, de op één na belang-

rijkste relatie voor een kind na die met de ouders. In het zojuist al genoemde Nederlandse onderzoek 

werd gesteld dat grootouders door hun positieve omgang met hun kleinkind bijdragen aan de ontwik-

keling van veerkracht. Dat kan tevens gezien worden als een belangrijke bijdrage aan primaire preven-

tie omdat veekracht maakt dat een kind beter opgewassen is tegen eventuele problemen. 

Echter; grootouderschap krijgt vaak een heel andere inhoud wanneer er problemen zijn in de middelste 

generatie. Dan blijft het niet bij de lusten, maar nemen veel grootouders ook de lasten op hun schou-

ders. Grootouders zetten belangeloos hun eigen bezigheden dan opzij en richten zich op de kleinkinde-

ren. Zij buigen zich indien nodig 24 uur per dag over het kleinkind om hen de veiligheid en ‘warmte’ 

te geven waarnaar het kind verlangt en wat het ook nodig heeft. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat grootouders zich soms niet begrepen voelen door hulpverleners. 

Grootouders hebben hun eigen kinderen al groot gebracht en willen op z’n minst gerespecteerd wor-

den wanneer zij de zorg van hun kleinkind(eren) op zich nemen.  

Geen ander mens heeft zoveel inzicht in de problematiek van de eigen ouders van de kleinkinderen als 

de grootouders die vaak lang en intens betrokken zijn geweest in deze problematiek. Geen ander mens 

kan dan ook beter dan een grootouder aan een kleinkind t.z.t. uitleggen waarom het kind niet door 

eigen ouder(s) kon worden opgevoed.  

Grootouders zijn dikwijls nog in een tijd zelf opgevoed waar discipline en dragen van verantwoorde-

lijkheid prioriteiten waren en dat zullen zij te allen tijde ook op de kleinkinderen overdragen. Kortom:  

men mag ons koesteren als pleeggrootouders …… Laat u daarom niet uit het veld slaan !!!! 

Vecht voor uw kleinkind, indien het niet de aandacht en verzorging krijgt die het nodig heeft. Ga niets 

uit de weg, maar denk daarbij wel aan uw andere familieleden en uw gezondheid.  

 

                        Daisy Middelburg-Nanning 

 

 

( N.b. Ingezonden brieven vallen buiten verantwoording van de redactie !!) 
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