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De eerste nieuwsbrief van het jaar 2015. 

Natuurlijk een nieuwsbrief om bekend te maken waar de landelijke pleeggrootouderdag dit 

jaar gehouden gaat worden. Ook een nieuwsbrief om te melden dat pleeggrootouders of deze 

nu wel of niet een beschikking hebben van de gemeente waarin ze wonen (voorheen indicatie 

pleegzorg) van hun gemeente hebben of niet, of het nu om een  vrijwillige of een plaatsing 

met een maatregel gaat: Alle pleeggrootouders kunnen een beroep doen op de Participatie wet 

artikel 16 lid 1 en artikel 35 lid 1 voor een bijdrage in de kosten van een niet natuurlijk kind 

waar zij de zorg 24/7 voor dragen. Het is de oude bijzondere bijstandswet en het gaat over 

bijzondere bijstand voor minderjarigen. Soms moet je bijzonder volhardend zijn om er 

aanspraak op te mogen maken; 

MAAR WIJ ZIJN PLEEGGROOTOUDERS EN WIJ ZIJN BIJZONDER!!! 

Op onze website kunt u lezen hoe een en ander tegenwoordig in zijn werk gaat. 

 

Uit goedingelichte bron hebben wij vernomen dat gemeenteambtenaren belast met de 

Pleegzorg de opdracht hebben gekregen 30% van de plaatsingen met een maatregel(OTS)  om 

te zetten naar een vrijwillige plaatsing. Dit blijkt aanmerkelijke besparingen op te leveren. Bij 

een recente plaatsing kan dat betekenen dat u geen blokkaderecht meer heeft bij een eventuele 

terugplaatsing maar erger nog het wordt deze ambtenaren mogelijk gemaakt om op puur 

financiële motieven een  toch al beschadigd kind terug te plaatsen bij de ouders, zonder 

juridische inmenging.  

Wordt in uw geval zoiets overwogen neem dan meteen contact op met een advocaat 

familierecht (gratis spreekuur) Voor eventuele conflicten mbt bezoekregelingen kunt u nog 

steeds regelrecht een brief schrijven naar de kinderrechter, maar voor alle andere zaken die 

een rechterlijke uitspraak vereisen moet u zelf een advocaat inschakelen ,om met de rechter te 

kunnen te communiceren.  

Heeft u een rechtsbijstand verzekering controleer of uw pleegkleinkind hier ook onder valt. U 

kunt in principe uw advocaat bij zo een verzekering zelf uitzoeken, wij hebben op onze site 

enige kantoren vermeld. http://www.pleeggrootouders.nl/wp-content/uploads/2014/10/Flyer-

Jurirische-bijstand-leden-SBPN-20141006.pdf 

 

Binnenkort kunt u uitgebreid hierover lezen op onze website www.pleeggrootouders.nl onder 

het blokje jurisprudentie. 
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Langzaam maar zeker komen de onvolkomenheden van de overgang van pleegzorg naar de 

gemeenten aan het licht. In het algemeen hebben wij als pleeg(groot)ouders die al een 

indicatie hadden voor 2015 niet erg veel last van de veranderingen. Toch horen wij hier en 

daar geluiden dat pleeggrootouders zich zorgen maken over hun rechtspositie. Moeten 

pleeggrootouders(voogden) zelf zorg dragen dat hun pleegzorg indicatie (beschikking) in 

2016 nog wel geldig is? Het antwoord is nee: voor pleegzorg die voor 2015 aanving geldt 

continuïteit van zorg. Zolang u geen bericht krijgt van uw pleegzorginstelling is er niets aan 

de hand. De SBPN wil graag horen of u problemen ervaart doordat gemeenten nu 

verantwoordelijk zijn voor pleegzorg. Ook willen wij graag weten of en zo ja, hoe deze 

problemen vervolgens zijn opgelost. Meld het ons op info@pleeggrootouders.nl of bel, ons op 

0546-714452. 

Uw oplossing kan de oplossing voor veel andere pleeggrootouders in heel Nederland 

zijn. 

 

Pleeggrootouderdag 2015 
 

 

Op 4 november 2015 wordt onze negende pleeggrootouderdag gehouden in ZWOLLE. 

Pleegzorgaanbieder TRIAS  is bereid gevonden onze PLEEGGROOTOUDERDAG dit jaar te 

faciliteren. Natuurlijk berichten wij u zo snel mogelijk op welke accommodatie de dag gaat 

plaatsvinden. Wij zijn TRIAS en met name bestuurder Fokko Witteveen en zijn hele team 

zeer erkentelijk dat zij de SBPN in staat stellen deze dag weer te organiseren. 

Het ochtendprogramma is al gereed. 

Fokko Witteveen zal ons welkom heten samen met  drs. Ed Anker, wethouder in Zwolle . 

 

Daarna zal prof. dr. René Clarijs een uiteenzetting geven over pleeggrootouders en hun positie 

na de transformatie van jeugdhulp. 

 

Dr. René Clarijs promoveerde in 2013 op een proefschrift over de decentralisatie jeugdzorg. 

Hij constateert daarin onder andere dat de stelselwijziging de jeugdzorg wel op zijn kop zet, 

maar niets doet aan de bestuurlijke manco’s. Verder vindt hij dat er onvoldoende aandacht is 

voor het gegeven dat eerdere stelselwijzigingen nauwelijks of geen verbeteringen hebben 

gebracht. Ook vindt hij dat de effectiviteit van de JEUGDZORG in Nederland extreem laag 

is.  

 René Clarijs heeft zijn sporen in de pleegzorg verdiend.  Hij was onder andere directeur van 

Jeugddorp de Glind, 

 

 
 

 

 

Hij heeft 22 boeken geschreven en meer dan honderd publicaties op zijn naam staan. Hij is als 

hoogleraar verbonden aan de universiteit van St Petersburg in Rusland, redacteur van het blad 
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“Jeugdbeleid” en voormalig president van de European Association of Institutions of Non-

formal education of Children and Youth (EAICY), de Europese vertegenwoordiging van ruim 

25000 jeugdinstellingen. En dat is slechts een bloemlezing van zijn palmares. 

Desondanks is René Clarijs een zeer aimabele persoon en kan hij op bijzondere wijze 

overbrengen wat volgens hem onze positie als pleeggrootouders is. 

 

Na de lunch hebben wij weer diverse presentaties en workshops waar we in de volgende 

nieuwsbrief specifieker op in zullen gaan. 

Na de thee kunt u aan een  forum van deskundigen uw overgebleven vragen stellen. Daarna de 

gebruikelijke afscheidsborrel om de dag feestelijk af te sluiten.  

 
U kunt zich alvast inschrijven met het bijgevoegde inschrijfformulier. De administratie van de 
inschrijvingen is dit jaar in handen van Maria Martosoedjono. Haar e-mail adres luidt: 

m.martosoedjono@pleeggrootouders.nl  
 
 
 
 
Dringende Oproep 
 
De SBPN zoekt mensen met PR ervaring. Wij zoeken mensen die ervaring hebben met het 
opstellen en redigeren van een nieuwsbrief zoals deze. Door drukkere werkzaamheden  op 
het secretariaat is uw huidige redacteur niet altijd in staat u op tijd van een nieuwsbrief te 
voorzien. 
Daarom willen we als bestuur graag in contact komen met iemand die graag schrijft en kopij 
wil verzamelen. Er is eventueel een plaats in het bestuur beschikbaar  maar als uw aspiraties 
niet verder gaan dan  een goede nieuwsbrief schrijver/redacteur, zijn wij al erg tevreden. 
 
Pleeggrootouders die in bestuurlijke zin hun woordje kunnen doen mogen zich ook 
aanmelden om eventueel in het bestuur plaats te nemen. 
U kunt contact opnemen met het secretariaat; 
Info@pleeggrootouders.nl  of bellen naar 0546-714452 

  

Tot Slot. 
 
In onze volgende nieuwsbrief krijgt u van ons : 
Het volledige programma van de Pleeggrootouderdag 
Het complete adres waar we u in Zwolle gaan ontvangen incl. routebeschrijving etc. 
Nogmaals een inschrijfformulier. 
En het formulier dat u kunt gebruiken om op de school van uw kleinkind verlof aan te vragen 
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Het bestuur van uw SBPN wenst u een prettige 
vakantie 
 
En schrijf u alvast in dan bent u zeker van toegang tot 
deze unieke dag voor pleeggrootouders!!! 
 

 


