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Beste mede pleeggrootouders en andere geïnteresseerde. 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2015. Een nieuwsbrief die 
volstaat met de wetenswaardigheden van onze zo succesvolle Landelijke 
Pleeggrootouderdag 2015 in Zwolle. We hebben alle factoren die zo een dag tot 
een succes kunnen maken bij elkaar kunnen voegen n.l. een fantastische 
locatie, erg mooi weer en natuurlijk gelijkgezinde mensen die er allemaal van 
overtuigd waren dat ook deze pleeggrootouderdag hen weer alles zou bieden 
wat men van een Landelijke pleeggrootouderdag mag verwachten. 
Voeg daaraan toe, goedgemotiveerde vrijwilligers die onze kleinkinderen op 
hoog niveau bezig hielden, gastvrije medewerkers van het sportcomplex die 
probeerden onze wensen van ons gezicht af te lezen voordat we deze hadden 
uitgesproken, en ter zake deskundige die de pleeggrootouders in hun lezingen 
en workshops daadwerkelijk instrueerde en ondersteunden in de niet altijd 
even makkelijke taak, het opvoeden van hun kleinkinderen. 
Tussen de bedrijven door hadden alle pleeggrootouders de mogelijkheid met 
elkaar heerlijk te praten en oude kennismakingen nieuw leven in te blazen.  
Ondertussen zijn we al weer druk bezig om voor volgend jaar weer zo een dag 
te organiseren. Zodra we meer weten zullen we u op de hoogte stellen. 
Heeft u iets met uw mede pleeggrootouders te delen voelt u zich vrij dit te 
melden aan de redactie. 
Uw nieuwsbriefredacteur. 
 

DE LANDELIJKE PLEEGGROOTOUDERDAG 
4 NOVEMBER 2015 IN ZWOLLE  
 
Trias DE PLEEGZORGAANBIEDER VAN ZWOLLE E.O. heeft zich bereid 
getoond de landelijke pleeggrootouderdag 2015 te faciliteren. 
Begin dit jaar begonnen we een intense samenwerking met Louise Dijkmans 
communicatie deskundige bij Trias Zwolle. En om een lang verhaal kort te 



maken, door haar hadden we dit jaar niet alleen een fantastische locatie, maar 
ook een grote toegewijde crew van begeleiders instructeurs en verzorgers. 

 
 
Niet alleen de pleeggrootouders hebben een fantastische dag beleefd maar ook 
onze kleinkinderen hebben zich geen moment verveeld. Voor onze 
kleinkinderen, die in drie leeftijdsgroepen waren verdeeld, waren 
leeftijdsadequate dagbestedingen georganiseerd die allemaal min of meer met 
lichaamsbeweging te maken hadden. Zo waren er mogelijkheden tot 
mountainbiken, Zumba dansen, tennissen enz. Er was een springkussen, men 
kon er “kaoroken”  en er was een springstier. Verder kon men tekenen, 
schilderen en nog veel meer. 
De grootouders werden verwelkomd door Fokko Witteveen van Trias en drs Ed 
Anker wethouder in Zwolle. Daarna woonden zij een inspirerende voordracht 
van bestuurskundige Prof. Drs. René Clarijs bij. 
Na een goed verzorgde lunch werden de aangeboden workshops goed 
bezocht. Het was opvallend rustig buiten de ruimten en geen  van de 
grootouders was buiten een workshop te vinden. 
Na de thee werd er snel overgegaan tot een korte evaluatie van de dag omdat 
de kinderen te moe werden van de diverse evenementen en de hun vertrouwde 
oma’s en opa’s weer wilde opzoeken. Bij een hapje en een drankje werd door 
iedereen de wens uitgesproken “volgend jaar weer” en ging ieder weer zijn 
weegs. 
Het bestuur van de SBPN bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het 
welslagen van deze dag en ook alle bezoekers die geïnspireerd en gemotiveerd 
deze dag met ons tot een bijzonder succes hebben gemaakt. 
  



Workshop 'gebruik maken van het netwerk'  

Tijdens de landelijke pleeggrootouderdag 2015 stond een van de workshops in 

het teken van het sociaal netwerk van pleeggrootouders. De workshop werd 

gegeven door drie onderzoekers die verbonden zijn aan het onderzoeksproject  

'samen de (sch-)ouders eronder'. Dit onderzoek wordt gefinancierd door 

Kinderpostzegels.  Tijdens de 2 workshoprondes zijn we gestart met een casus 

van Bep Verhoeven. In de casus vertelt mevrouw Hamers dat ze door de 

plaatsing van hun kleinzoon in hun gezin een groot deel van hun netwerk, 

zowel familie als vrienden, zijn kwijtgeraakt. Tijdens de workshops wisselen de 

pleeggrootouders hun ervaringen uit op dit gebied. Samen kijken we of we als 

groep tips kunnen geven voor mevrouw Hamers.  

Wat kun je doen om je netwerk erbij te betrekken? Wat kun je doen om steun te 

verkrijgen? De workshops hadden het karakter van een bijeenkomst van een 

pleeggrootouder gespreksgroep. Door het uitwisselen van ervaringen waren 

we met elkaar in staat om tips te geven aan elkaar hoe je steun kunt genereren.  

We geven een aantal tips die volgens de pleeggrootouders werken.  

Een pleeggrootouder vertelt dat hij bij de start van de plaatsing de gezinsleden 

(volwassen en uithuis wonende dochters) bij elkaar geroepen heeft. In dat 

gesprek hebben ze informatie gegeven, de situatie uitgelegd. Ze hebben een 

beroep op  hun kinderen gedaan en om steun gevraagd) Dit heeft veel begrip 

opgeleverd. Opa: 'Ons netwerk is volledig bij elkaar gebleven'.  

 Een pleeggrootouder geeft aan dat als mensen hulp aanbieden, dat ze daar 

dan ook gebruik van maakt. Oma lijkt dit op een assertieve manier op te 

pakken. Ze benoemt een voorbeeld: 'Een jonge moeder die ik ken via de kerk, 

bood aan dat ze wel eens voor me wilde oppassen'.  En: 'Als je me wat 

aanbiedt, dan hou ik je daar aan' 

Als  u belangstelling heeft voor een verslag van deze workshop, dan kunt u 

contact opnemen met  Eric Lieben  e.lieben@trias-groep.nl;  

 Daphne Roelofs, Angela van den Rozenburg en Eric Lieben  

 
 

 
Pleeggrootouder praatgroepen. 
 
Op onze pleeggrootouderdag hoorde we van verschillende kanten “Heeft u 
voor ons een adres voor een pleeggrootouder praatgroep?”  
“Hoe kunnen we zelf een pleeggrootoudergroep opzetten?” 
Natuurlijk kunnen wij van de SBPN uw adressen niet zomaar prijsgeven aan 
iedereen die daarom vraagt, uw privacy is ons bijzonder belangrijk.  

mailto:e.lieben@trias-groep.nl


Maar hoe gaan we deze grootouders dan bij elkaar brengen? 
Voor het eerst hebben we een grootmoeder in Kudelstaart (onder Amsterdam) 
bereid gevonden om haar huis open te stellen voor een gespreksgroep in 
oprichting. Uit ons “ledenbestand” hebben we in een straal van ongeveer 20 
km de bij ons bekende pleeggrootouders een mailtje gestuurd met de vraag of 
deze ook geïnteresseerd zijn in zo’n samenkomst. Men kan zich dan opgeven 
bij onze penningmeester en zijn echtgenote die samen al meer dan 10 jaar een 
pleeggrootouder praatgroep organiseren.  
Zij komen dan ook in Kudelstaart de pleeggrootouders die daar samenkomen 
adviseren en begeleiden om de praatgroep op het goede spoor te zetten. 
 
DE BIJEENKOMST IS IN KUDELSTAART OP 15 DECEMBER OM 20.00U. 
 
 Indien u interesse heeft kunt ook u zich inschrijven voor deze samenkomst 
Op g.voerman@pleeggrootouders.nl;  Gerard geeft u dan het juiste adres. 
U bent  van harte welkom. 
 
Heeft u zelf ook behoefte aan een soortgelijke praatgroep meld het dan aan de 
redactie ,wij nemen contact met u op om e.e.a. vorm te geven en u met raad en 
daad bij te staan. 
 

Wisselingen in het bestuur. 
 
Helaas heeft Ans Joosten, die twee jaar geleden ons bestuur kwam versterken, 
om persoonlijke redenen gemeld dat zij niet langer haar bestuurstaken kan 
uitvoeren. Natuurlijk respecteert het bestuur dit besluit, hoewel wij Ans node 
gaan missen. Hierbij Ans van harte bedankt voor je inzet en fijne 
samenwerking. 
 
Gelukkig hebben wij Angelika Gessner bereid gevonden om tot het bestuur toe 
te treden. Angelika is vele tientallen jaren werkzaam geweest in de pleegzorg 
en heeft altijd de pleeggrootouders en de SBPN een warm hart toegedragen. 
Met haar krijgen we niet alleen een groot netwerk maar ook veel up to date 
kennis en ervaring binnen het bestuur. Welkom Angelika. 
 
Ook Pieta Janssen een trouwe bezoeker van onze pleeggrootouder dagen 
(ze heeft alle tien pleeggrootouder dagen bezocht) en natuurlijk al even lang 
pleeggrootouder wilde met haar pensionering in het vooruitzicht, zich meer 
gaan inzetten voor de SBPN. 
Natuurlijk juicht uw bestuur dat toe en we hebben haar verzocht en bereid 
gevonden om als aspirant bestuurslid  toe te treden tot het bestuur. 
Pieta van harte welkom en we hopen op een fijne samenwerking. 
 
IN MEMORIAM Frans van Hove 
Medio September bereikte ons het droeve bericht dat ons eerste Ere 
Bestuurslid  Frans Van Hove na een kort ziekbed is overleden. Frans secretaris 
en penningmeester van het eerste uur. 
 Moge hij rusten in vrede. 
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Oprichting van werkgroep 
PLEEGGROOTOUDERS.  
 
De stuurgroep van de Alliantie “Kind In Gezin” heeft erin toegestemd dat met 
verschillende partijen samengewerkt gaat worden om te komen tot een 
Alliantiewerkgroep “Pleeggrootouders” 
De doelstelling van deze werkgroep zal zijn het bevorderen van  de potentie 
van pleeggrootouders om hierdoor hun positie te verbeteren. 
In deze werkgroep zijn verzocht zitting te nemen: 
Henk van Oosteren wetenschappelijk onderzoeker van de positie van 
pleeggrootouders  
Odilia van Maanen van Kinderpostzegels 
Peter van de Loo Directeur a.i. van de NVP 
Jos Verhoeven Secretaris SBPN 
 
Wij van de SBPN zijn erg blij met deze ontwikkeling omdat we als partner 
binnen de Alliantie nu ook een eigen vaste plaats krijgen in de Alliantie. 
Qua erkenning mag dit een mijlpaal genoemd worden. 
 
 
 
 
Bijzonder bericht: 
Wil de grootmoeder die bekend is met Marcel en Cindy Luiten zich melden bij 
de redactie? info@pleeggrootouders.nl;  
Namens het bestuur van de SBPN 
 
Jos Verhoeven secr. 
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Vrolijk  Kerstfeest en een prettige Jaarwisseling 
 

 Wenst U de SNPN een kerstgift te schenken?   

Is het u bekend dat wij een goed doel zijn (ANBI status) en uw gift derhalve fiscaal 

aftrekbaar is?  

Onze dank is bij voorbaat groot voor uw afweging, als u ons wilt verrassen met uw 

Kerstattentie                             

                                                                         

   

 
 
 
 
 
 
Inschrijving:           Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 

Bankrekening:       NL42 RABO 0148 1470 11. 
Website:                www.pleeggrootouders.nl 

 : 8201 77 726. 

VROLIJK 

KERSTFEEST EN 

EEN SUCCESVOL 

2014  
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY 

NEWYEAR                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


