Jaarverslag 2015
Een roerig jaar met de invoering van de nieuwe jeugdwet en de wijzigingen door de transitie en de
transformatie van de pleegzorg.
Onze bestuursleden zijn menigmaal gekapitteld over persoonlijke zaken m.b.t. de
pleegzorgregelgeving en ook hebben wij in commissievergaderingen meegedacht over hoe we de
nieuwe regels moesten uitleggen aan onze pleegouders.
Zo hadden we drie keer overleg met onze mede belangenbehartigers als LOPOR en de NVP . Ook
werkten we mee aan de invulling van de Factsheet Financiële Stromen in de pleegzorg waar bij 4
bijeenkomsten de SBPN vertegenwoordigd was.
Zelf belegden we 3 vergaderingen in Amersfoort en was er wekelijks overleg met de leden van het
bestuur.
We bezochten activiteiten van pleegzorg aanbieders ter promotie van de SBPN, werkten mee aan
teksten op de nieuwe site van Kinderpostzegels “Mijn andere thuis” waren ook aanwezig bij de
presentatie van deze in Leiden.
Ook de Partner vergaderingen van de Alliantie Kind in Gezin werden trouw door een delegatie van de
SBPN bezocht. Hieruit voortgekomen is de werkgroep Pleeggrootouders die de positie van de
pleeggrootouders in de pleegzorg duidelijker gaat maken. Hiervoor is de oprichtingsvergadering aan
het eind van 2015 bijgewoond.
Natuurlijk mogen we de organisatie van onze 10e Landelijke Pleeggrootouderdag in Zwolle niet
vergeten. De samenwerking mat facilitaire partner TRIAS is fantastisch geweest , veel doelgericht
overleg en als het moest reizen naar Zwolle om e.e.a. onder 4 ogen te bespreken.
Ook hebben we de gasten zoveel mogelijk persoonlijk benaderd en de sprekers bezocht en
uitgenodigd.
Als SBPN werkten we ook mee aan onderzoeken zoals Samen de schouders eronder van hoge school
Windesheim presentaties van Pleegzorgadvies Nederland en bezochten we de vergaderingen van
de NJI Expertise groep.
In 2015 zijn de eerste stappen gezet naar ons onderzoek “Wat kost een pleegkind” We hebben een
handleiding laten maken door een ingevoerde onderzoeker, en we hebben diverse universiteiten en
hogescholen met deze handleiding als richtlijn benaderd om een en ander vorm te geven. Door
deelname aan andere projecten is Dr. Jack de Swart van het lectoraat “Sturing in de
jeugdzorg” hogeschool Windesheim in Zwolle deel van ons netwerk geworden. Hij gaat uitzoeken of
studenten van dit instituut de uitvoering van dit project op zich kunnen nemen. Uitvoering en
uitslagen zullen medio 2016 beschikbaar komen.
140 pleeggrootouders vergezeld van 75 kleinkinderen hebben de landelijke Pleeggrootouderdag op
4 November in Zwolle bezocht en er een geweldige dag beleefd.
Helaas heeft het bestuur afscheid moeten nemen van Ans Joosten die door persoonlijke
omstandigheden geen bestuurslid meer kan zijn
Maar aan het eind van het jaar werden Angelika Gessner en Pieta Janssen bereid gevonden in het
bestuur plaats te nemen.
Begin januari 2016 gaan we deze toezeggingen effectueren.
Ook in september 2015 moesten wij vernemen dat ons ere bestuurslid en oud secretaris is
overleden.
Veel pleeggrootouders hebben via ons Mailadres info@pleeggrootouders.nl en op ons helpdesk
nummer 0546 714452 een beroep gedaan op de SBPN en er een luisterend oor gevonden. Waar wij
konden hebben wij deze grootouders met raad en daad bijgestaan en zijn gezamenlijk tot
oplossingen gekomen. Aan professionele instanties hebben wij belangeloos adviezen gegeven die
dankbaar aanvaard zijn , dus wij mogen zeggen: “2015 was een productief en succesvol jaar”
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