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Het jaar is weer bijna achter de rug. Een jaar waarin weer veel pleeggrootouders de weg 

naar de SBPN hebben kunnen vinden. Een jaar waarin veel verwarring was bij alle 

pleegouders , omdat de regering ons opscheept met drastische veranderingen (met een duur 

woord transitie genoemd) en die de pleegzorg in zijn algemeen gebruikt heeft om ook de 

pleegzorgbegeleiding te transformeren. 

Wat pleeggrootouders ervan merken is dat er in veel gevallen een andere pleegzorgwerker of 

(gezins)voogd komt. Ook de SBPN is in de afgelopen periode diverse malen ingeschakeld om 

als uw belangenbehartiger mee te praten over de te nemen maatregelen en de gevolgen 

hiervan. Of we altijd op de juiste wijze “gehoord” zijn valt natuurlijk te betwijfelen ,maar we 

zijn uitgenodigd en we hebben ons zegje gedaan.  

Heeft de transitie vanaf  1 januari 2015 voordelige dan wel nadelige gevolgen voor u, laat het 

ons zo spoedig mogelijk weten, dan kunnen wij proberen andere pleeggrootouders van uw 

voordeel te laten meegenieten, of als het in uw nadeel is , kunnen wij de zorg regio benaderen 

om het voor u zo positief mogelijk te laten uitvallen. In alle gevallen: 

LAAT HET ONS WETEN via 0546-714452 
 
Jos Verhoeven, secretaris SBPN 

 

Pleeggrootouderdag  8 oktober wagenwerkplaats Amersfoort 
 

Ook al had de NS op het laatste moment het voormalige werkplaatsterrein op de aangegeven 

toegangsroute afgesloten, toch konden de 130 pleeggrootouders met hun 65 kleinkinderen die 

zich hadden ingeschreven het “Ketelhuis” goed vinden. Om ongeveer 10.30u kon directeur 

Rob Hartings van YOUKE JEUGDHULP, onze gastheren voor deze 8
e
 pleeggrootouderdag, 

ons allemaal welkom heten en kon het programma beginnen. 

Hoewel de gebouwen op deze locatie soms erg ver uit elkaar liggen en het weer ook niet erg 

zijn best deed, was iedereen  om 11.00u aanwezig in de Lashal die als conferentieruimte was 

ingericht. Prof. dr. Femmie Juffer gaf daar een inspirerende uitleg over hechting en wat dat 

doet met een pleegkind. Alle pleeggrootouders waren zeer onder de indruk, omdat het 

probleem op zeer te begrijpen en herkenbare wijze voor het voetlicht gebracht werd. Femmie 



had zich op een vrije dag ,waarop zij ook vrienden uit Amerika op bezoek had , voor ons vrij 

gemaakt om in een uur ons inzicht te geven in deze problematiek  en exact om 12.00u kon zij 

haar lezing afronden. Femmie, als je dit leest, nogmaals onze dank. 

Ondertussen werden onze kleinkinderen bezig gehouden in de verkeerstuin wat door het 

merendeel van deze kinderen zeer werd gewaardeerd. 

 

Iedereen kon op tijd deelnemen aan de geplande lunch, die door een overijverige nieuwe 

restaurant manager qua ruimte anders werd ingericht dan dat wij eerder hadden 

afgesproken. De kwaliteit die geboden werd was ruim voldoende, zo ook de kwantiteit en wie 

houdt ons door de wol geverfde grootouders tegen als wij ergens willen gaan zitten?. 

Daarna de 5 verschillende workshops van o.a. de psychotherapeuten van de Reinier van 

Arkelgroep, de landelijke actie Kinderhulp, de LOPOR en natuurlijk onze eigen Ans Joosten 

en Mirte Loeffen. 

Hier tussendoor en erna gaf de onnavolgbare oma Marian Berk uitleg over haar nieuwe boek 

Teflon Baby  en konden pleeggrootouders oude bekenden bijpraten en nieuwe bekenden 

ontmoeten. 

Onze kleinkinderen gaven hun oma’s en opa’s even kort een idee wat ze de hele dag 

uitgespookt hadden en met een drankje een bloemetje en bedankwoordje werd een bijzonder 

geslaagde 8
e
 pleeggrootouderdag afgesloten. 

Tot volgend jaar maar weer! 

 

 

 

 

Fiscale veranderingen voor 2015. 

 
De belastingen kunnen het niet leuker maken, financieel makkelijker ook niet. 

Over het jaar 2015 is het niet meer mogelijk om de kosten van levensonderhoud fiscaal af te 

trekken. Navrant in deze  is dat deze baten terug komen bij natuurlijke ouders omdat hiermee 

de kostenverhoging kinderbijslag betaald gaan worden.. 

Ook de toeslag alleenstaande ouder, als u deze als alleenstaande pleegouder zou mogen 

ontvangen, vervalt. 

De minister reageerde in een Kamerdebat hierover: er zullen wel mensen zijn die hieronder 

onterecht lijden maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Toch lastig als je tot de spaanders 

behoort. 

 

 

Wat wij verder nog gedaan hebben in 2014 

 
Heel veel (a.s)pleeggrootouders hebben ons contactnummer 0546-714452 gebeld om steun en 

een luisterend oor te vinden.  

Waarom moet een oma met drie kleinkinderen perse in de speciale pleegzorg omdat er eentje 

een beetje anders is? 

En waarom mag een oma niet bij een andere pleegzorgorganisatie die ook in haar regio 

actief is ? 

En waarom wordt een pleeggrootvader die naar een boerderij in een andere provincie wil 

verhuizen gedreigd dat hij zijn twee kleinkinderen zal verliezen als hij dit doorzet? 



EN WAAROM MAG EEN PLEEGGROOTOUDER WEL VOOGD WORDEN, MAAR EEN 

VOOGD GEEN PLEEGGROOTOUDER ? 

Gelukkig verdwijnen er vele kleine gebruikswetjes uit de wet op de pleegzorg in 2015. 

Maar of de pleegzorg dan toegankelijker wordt ???  

Al deze zaken hebben gelukkig door onze steun een ander verloop gekregen. Niet alles is 

opgelost maar blijf ons contact nummer bellen. Wij helpen u graag. 

Verder hebben wij de vergaderingen en symposia van o.a. Jeugdzorg Nederland,  Pleegzorg 

Nederland, Alliantie Kind in Gezin en andere organisaties bezocht en daar onze en uw 

mening laten horen . Ook hebben wij ons laten zien op verschillende activiteiten van uw 

pleegzorgorganisatie ’s en hebben we geprobeerd gespreksgroepen in uw regio van de grond 

te krijgen. Heeft u opmerkingen of anderszins aanmerkingen laat het me weten! 

 

Alvast prettige feestdagen namens het bestuur van de SBPN 

 

Jos 
 
 
 
 

 

 

 


