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Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2016 
Ons streven is u ieder kwartaal te voorzien van de meest recente informatie en alle 
wetenswaardigheden binnen de SBPN 
Voor meer algemene informatie over het pleeggrootouderschap verwijzen wij u ook graag 
naar onze website:  
http://www.pleeggrootouders.nl/ 
 
Pleeggrootouderdag 2016 
Dit jaar is de William Schrikker Pleegzorg bereid gevonden de landelijke pleeggrootouderdag 
te verzorgen. Wij zijn hier heel blij mee en verheugen ons op deze dag! 
De eerste oriënterende gesprekken hebben plaats gevonden. We houden u uiteraard op de 
hoogte. 
 
Alliantie kind in gezin 
http://www.inhuisplaatsen.nu/ 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat de SBPN uitgenodigd is om deel te 
nemen aan de werkgroep pleeggrootouders. 
De Alliantie Kind in Gezin is opgericht met het doel in tien jaar tienduizend kinderen in huis te 
plaatsen. De partners van de Alliantie voeren verschillende programma’s en projecten uit om 
dit doel te bereiken. 
Pleeggrootouders hebben al gezorgd dat kinderen “in huis“ worden geplaatst en niet in een 
instelling. Zij doen dit met veel liefde, geduld en een hele lange adem. De SBPN zou graag 
zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van de fantastische mogelijkheden die 
pleeggrootouders bieden. 
De werkgroep is 17 december van start gegaan. Op dit moment is de SBPN bezig een 
manifest op te stellen waarin we pleiten voor meer pleeggrootouders en ook laten weten wat 
nodig is om deze taak goed uit te kunnen voeren. 
Al fantaserende hebben wij bedacht dat het geweldig zou zijn als we een internationaal 
congres pleeggrootouders zouden kunnen organiseren……animo is er wel! Nederland is 
natuurlijk niet het enige land met pleeggrootouders. Het zou mooi zijn als we met onze 
buurlanden ervaring en kennis zouden kunnen delen. 
Wordt zeker vervolgd! 
 

http://www.pleeggrootouders.nl/
http://www.inhuisplaatsen.nu/


Provinciale pleegouderdag in Overijssel 
Op 4.6.2016 organiseren Jarabee, Trias en Pactum wederom een provinciale pleegouderdag 
in het Avonturenpark Hellendoorn. De SBPN zal ter plekke zijn met een informatiestand  
 
Verlengde pleegzorg na 18 jaar 
In het landelijk overleg belangenbehartigers pleegzorg hebben de deelnemers t.w Landelijk 
Overleg PleegOuderRaden de Ned.Vereniging voor Pleeggezinnen en de SBPN de wens 
uitgesproken om een eensluidend standpunt in te nemen aangaande de regelingen en 
voorschriften voor pleegouders met pleegkinderen die 18 jaar zijn geworden. 
Pleeggrootouders weten als geen ander wat het betekent als het kleinkind voor de wet 
volwassen wordt maar in de praktijk nog lang niet zo ver is.  
De begeleiding stopt en regelmatig ontstaan er financiële gaten. 
De SBPN heeft een notitie geschreven waarin zij dit standpunt inneemt: 
JA VERLENGDE PLEEGZORG OP 18 JARIGE LEEFTIJD ALS ER EEN ZORGVRAAG 

AANWEZIG BLIJFT EN/OF VOORHANDEN ZIJNDE NORMALE WETTELIJKE 

REGELINGEN NIET OF NOG NIET AFDOENDE ZIJN. 

Deze notitie zal in het volgende pleegzorg overleg worden besproken. 
 
Aanvullende verzekering en onderscheid tussen OTS en voogdij 
Voor pleegkinderen met een voogdijmaatregel of OTS hebben de gemeenten een 
aanvullende zorgverzekering ingekocht bij VGZ. De basisverzekering blijft lopen bij 
pleegouders. 
Dit geldt niet voor vrijwillige plaatsingen of wanneer pleegouders zelf de voogdij hebben. 
Wanneer pleegouders hierdoor in (financiële ) problemen komen kan een beroep worden 
gedaan op de mogelijkheid tot vergoeding van bijzondere kosten (artikel 5.3 regeling 
Jeugdwet) De pleegzorgaanbieder is gehouden om de bijzondere kosten te vergoeden als: 

a. deze kosten naar het oordeel van de pleegzorgaanbieder redelijkerwijs noodzakelijk 
worden geacht en niet kunnen worden voldaan uit het basisbedrag, bedoeld in artikel 
5.1, dan wel uit de toeslagen, bedoeld in artikel 5.2; 

b. voor deze kosten geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden 
verstrekt, en 

c. de kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op onderhoudsplichtige ouders.Voor 
meer informatie: 

http://www.gripopjeugd.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/427242  
Voor degene die graag meer wil weten over het onderscheid tussen OTS en Voogdij 
verwijzen we naar de artikelen daarover via deze links:   
 http://www.gripopjeugd.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/423051  
 http://www.gripopjeugd.nl/inhoud/product-artikel-thematische-verdieping/423053  

 
Mobiel online  
Het tijdschrift voor pleegzorg is tegenwoordig ook via facebook en online te lezen. 
http://www.mobiel-pleegzorg.nl/ 
 
Tot slot nog twee leuke berichten: 
We hebben van een grootmoeder een gift van 100Euro ontvangen. Onze hartelijke dank!!! 
 
De “Wat?! - krant”, editie 2016, heeft een prachtig artikel gepubliceerd waarin de kleinzoon 
Lucas van Jos onze secretaris is geïnterviewd over het wonen bij zijn grootouders. 
U kunt het artikel lezen via onze website: 
http://www.pleeggrootouders.nl/?page_id=1463 
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