Jaarverslag 2017
Stichting Pleegouders Overijssel

“De grote stap”

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Pleegouders Overijssel; (voorheen was de naam:
Stichting Overijsselse Pleegouders). Vorig jaar was de subtitel van ons jaarverslag “In de
kinderschoenen”. Dit jaar is gekozen voor “De grote stap” als subtitel.
Niet in de eerste plaats in figuurlijke zin; de stichting is in 2015 opgericht en zet langzamerhand een
stap naar een bestaan als volwassen stichting. Maar zeker ook vanwege het letterlijke beeld: probeer
jezelf eens te verplaatsen in de schoenen van een pleegkind, dat - al dan niet gedwongen - in een
pleeggezin wordt geplaatst. ………. Wat gaat er nu door uw hoofd?

Het waarom
De oorsprong
Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en richt de
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) zich meer op de belangenbehartiging van
pleegouders op landelijk niveau.
Stichting Pleegouders Overijssel komt voort uit de regionale afdeling van de NVP.
Onze stichting vindt het belangrijk om pleegouders op regionaal niveau te versterken, te ondersteunen
en met elkaar in contact te brengen. Daarom heeft de Overijsselse NVP-afdeling het initiatief genomen
te verzelfstandigen en is in december 2015 Stichting Pleegouders Overijssel opgericht.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door
•

Frida Kikkert, voorzitter

•

Detsje Rienks, secretaris

•

Bert Sleumer, penningmeester

Het bestuur is in 2017 zeven keer bijeen geweest om te vergaderen.

Door en voor pleegouders
Als pleegouder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van een pleegkind.
Een mooie taak, maar een pleegouder maakt daarmee ook deel uit van een complex systeem.
Zij worden geacht rekening te houden met biologische ouders, formele instanties zoals de Raad voor
de Kinderbescherming (RvdK), Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) en de pleegzorginstantie.
Niet zelden is het daarnaast noodzakelijk om hulpverleningsinstanties in te schakelen voor de sociale,
emotionele of lichamelijke problematiek van het pleegkind.
Geen eenvoudige taak! Het vergt veel creativiteit en organisatietalent van pleegouders.
Als pleegouders dit willen, kunnen zij hierbij gebruik maken van de deskundigheid, ervaring of gewoon
een luisterend oor van de bestuursleden van de stichting of andere pleegouders.
Vandaar ons motto “Voor en door Overijsselse pleegouders”.
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Onze stichting zet zich in voor zowel netwerkpleegouders, als ook voor bestandspleegouders.
Een netwerkpleegouder komt uit de relationele kring van het pleegkind (familie, vrienden, buren) en
een bestandspleegouder komt uit het pleegouderbestand van een formele instantie.

Doel en inzet
Het doel van Stichting Pleegouders Overijssel is pleegouders in Overijssel met elkaar verbinden,
ondersteunen en versterken in hun pleegouderschap om zo te komen tot hoogwaardige pleegzorg in
onze provincie. Ons doel wordt bewerkstelligd door:
•

in gespreksgroepen de kracht, kennis en ervaring van pleegouders uit
te wisselen;

•

voorlichting, informatie en advies te geven; o.a. door het organiseren
van themabijeenkomsten voor pleegouders;

•

op te treden als kennispartner, klankbord en vraagbaak voor de vele
Overijsselse jeugdhulporganisaties en diverse Overijsselse gemeenten.

Voorlichting, informatie en advies
Gespreksgroepen
In 2017 zijn er in Overijssel 14 gespreksgroepen actief, waaronder 1 groep van pleeggrootouders.
De gesprekken staan in het teken van ervaringen en ideeën delen, kennen, erkennen en herkennen,
elkaar versterken en – zo nodig – “stoom afblazen”.
Iedere pleegouder kan deelnemen aan de gespreksgroepen, die in diverse Overijsselse plaatsen
periodiek georganiseerd worden door en voor pleegouders. Iedereen is van harte welkom; of je nu
startende of ervaren pleegouder bent, crisispleegouder, netwerkpleeg(groot)ouder of perspectief
biedende pleegouder.
De gespreksgroepen zijn voor het bestuur een belangrijke bron van informatie; met name waar het
gaat om het signaleren van behoeften van pleegouders en het aankaarten van knelpunten in de
pleegzorg. Vanuit het bestuur is er een contactpersoon voor de gespreksgroepen.

Themabijeenkomsten
De stichting streeft ernaar om in elk geval 1 x per jaar een themabijeenkomst te organiseren.
In zo’n bijeenkomst krijgen pleegouders informatie over een bepaald pleegzorgthema; veelal wordt
een deskundige gastspreker uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten worden pleegouders uiteraard
ook in de gelegenheid gesteld om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen.
De thema-avond op 14 november 2017 stond in het teken van het ABC (Autisme Belevings Circuit).
Deze bijeenkomst werd gehouden in Het huis voor Cultuur en Bestuur (Zinin) in Nijverdal en begeleid
door Stichting Evenmens.
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Advies
Indien pleegouders behoefte hebben aan een onafhankelijk luisterend oor met kennis van zaken in de
pleegzorg, kunnen zij terecht bij het bestuur. Zo mogelijk beantwoordt het bestuur de vragen zelf,
maar de pleegouder kan ook doorverwezen worden naar een deskundige op betreffend gebied.

Website
In mei 2017 is de website van de stichting online gegaan!
Het is een website, waar informatie te vinden is over de actuele ontwikkelingen in de pleegzorg,
nieuwsbrieven, interessante boeken en sites m.b.t. pleegzorgitems en aankondigingen van de
activiteiten van de stichting.

Contacten en samenwerkingsverbanden
Pleegzorgaanbieders
In Overijssel hebben we te maken met een aantal pleegzorgaanbieders en andere betrokken
instellingen rondom de jeugdzorg, te weten:
Trias
Pactum
Leger des Heils

Jarabee
William Schrikker Groep
Jeugdbescherming Overijssel

Jaarlijks is er in maart een overleg met al deze instellingen. In dit gezamenlijke overleg wordt o.a.
besproken: de actuele situatie rondom pleegzorg in Overijssel, maar ook op landelijk niveau. Doel van
het overleg is elkaar informeren en afstemmen om - waar nodig en mogelijk - gezamenlijk op te
trekken.
Daarnaast hebben we als stichting 1 x per jaar met elke pleegzorgaanbieder afzonderlijk een overleg.
In dit overleg is ook ruimte om signalen vanuit de “achterban” te bespreken.
In 2017 heeft de stichting een Pleegoudertoets (P-toets) uitgezet bij pleegouders. De uitkomsten zijn
geanalyseerd en vervat in een rapport. Deze “enquête” heeft betrekking op de samenwerking tussen
pleegouders en (gezins)voogden. De resultaten van de P-toets zijn in een extra gezamenlijk overleg in
september 2017 besproken met de betrokken instellingen.
Tijdens “De Uitstap” (de afsluiting van het traject dat aspirant-pleegouders doorlopen), krijgt de
stichting gelegenheid zich te presenteren. Aspirant-pleegouders worden geïnformeerd over de
activiteiten van de stichting, zoals de gespreksgroepen. Tevens wordt toestemming gevraagd of ze te
zijner tijd benaderd mogen worden door iemand van de stichting.
In oktober 2017 hebben leden van de stichting kennis gemaakt met de POR (Pleegouderraad) van Trias.
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Gemeenten
Sinds de transitie Jeugdzorg in 2015 van start is gegaan en jeugdzorg een taak van de gemeenten is
geworden, hebben we als stichting actief contact gezocht met de samenwerkingsverbanden, die zijn
ontstaan:
Samenwerkingsverband Twenterand
Samen 14
Samenwerkingsverband IJsselland
Het bestuur van onze stichting is actief betrokken bij het Plan van Aanpak “Doorontwikkeling
duurzame gezinsvormen Twente”, dat geïnitieerd is door Samen 14 / OZJT.
Bij de ontwikkeling van het Expertisecentrum, de eerste belangrijke pijler van het Plan van Aanpak, is
de stichting nauw betrokken en neemt zitting in de begeleidingsgroep en in alle werkgroepen.
Stichting Pleegouders Overijssel verleent haar medewerking aan de bijeenkomsten die Twentse
gemeenten jaarlijks organiseren voor pleegouders in hun gemeente: o.a. in Enschede,
Hellendoorn/Nijverdal, Hof van Twente en Hengelo.
In de regio IJsselland neemt de stichting deel aan het Regionaal Cliënten Platform Jeugd, dat door
Zorgbelang Overijssel wordt begeleid. Gemeenten werken in de regio steeds vaker samen rond
thema's als inkoop of kwaliteitstoetsing. In het regionale platform werken de lokale adviesraden,
cliëntenraden van instellingen, pleegouders en cliënten meer en meer samen aan goed onderbouwde
adviezen over thema's die het lokale niveau overstijgen.
Zorgbelang heeft de stichting verwezen naar de Provincie Overijssel om te onderzoeken of er een
beroep kon worden gedaan op financiering ten behoeve van de activiteiten van de stichting in het
kader van Noaberschap. Tot onze spijt heeft dit helaas geen positieve reactie opgeleverd.
In september 2017 heeft de stichting een overleg gehad met de wethouder Jeugd en een
beleidsmedewerkster van Gemeente Hof van Twente om elkaar te informeren. In dit overleg is ook de
financiering van de activiteiten van de stichting aan de orde is geweest. Tot ons genoegen heeft dit
gesprek wel geresulteerd in een financiële bijdrage voor onze stichting.

Landelijke contacten
Stichting Pleegouders Overijssel onderhoudt contacten met Pleegoudersupport Zeeland en Pleegwijzer
(actief in respectievelijk Drenthe en Groningen).
Pleegoudersupport Zeeland en Pleegwijzer zijn al een aantal jaren actief voor pleegouders in hun regio.
In maart 2017 zijn we met deze twee partners in Soest bijeen geweest. Deze bijeenkomst heeft in het
teken gestaan van het wederzijds verkennen van elkaars activiteiten.
Met het oog op het Actieplan Pleegzorg, dat voorjaar 2017 in de Tweede Kamer is behandeld, zijn we
reeds eerder in overleg met hen geweest; met name over de pleegzorgvergoeding en de bijzondere
kosten.

Vrijwilligers
Zoals blijkt uit bijgaand financieel jaarverslag zijn de financiële middelen ontoereikend voor de inzet
van betaalde krachten. Behalve de inzet van de bestuursleden, die hun werk onbezoldigd uitvoeren
voor de stichting, maakt de stichting ook gebruik van een aantal welwillende vrijwilligers.
Grote dank gaat dan ook uit naar deze bijzondere mensen.
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Contactgegevens
Adres
p/a Frida Kikkert, voorzitter
Stroomkanaal 5
7676 EL Westerhaar
Telefoon
(06) 41 45 55 56
E-mail
contact@stichting-pleegouders-overijssel.nl
Website
www.stichting-pleegouders-overijssel.nl
KvK-nummer
64757072
RSIN
855821474
IBAN
NL36RABO0166339857
ANBI
Nadere info volgt
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Financiën
Staat van baten en lasten
Baten
Saldo betaalrekening per 01-01-2017

€

2.962,34

€

2.962,34

Lasten
Ontwikkeling website
Vervoerskosten
Scholing
Bankkosten
Telefoonkosten en kantoorartikelen
Activiteiten
Promotie- en representatiekosten

€
€
€
€
€
€
€
€

798,38
820,59
175,00
131,11
129,58
75,00
483,26
2.612,92

Over 2017 is een financieel resultaat geboekt van € 349,42.

Toelichting
Algemeen
▪

Voor 2017 was een totaal bedrag begroot van € 4.360,--.

▪

De financiële steun die de stichting voor 2016 heeft aangevraagd bij Gemeente Hof van Twente is
in december 2016 toegekend en overgeboekt. Van de € 4.000,-- die is ontvangen zijn eerst de
achterstallige betalingen van 2016 gedaan, waardoor er op 1 januari 2017 een batig saldo was van
€ 2.962,34. Hiermee zijn de in 2017 gemaakte kosten gedekt. Er is voor 2017 opnieuw een
aanvraag gedaan voor een financiële vergoeding bij Gemeente Hof van Twente. Deze aanvraag is
wederom toegekend en is in maart 2018 ontvangen.

▪

De website is grotendeels in 2016 ontwikkeld en is begin 2017 online gezet. De ontwikkelingskosten zijn geheel in 2017 geboekt.

▪

Onder vervoerskosten worden de vergoedingen voor parkeren en een vergoeding voor de gereden
kilometers gerekend. De kilometervergoeding is €0,19 per kilometer. Parkeergeld wordt vergoed
na overhandiging van de parkeertickets.
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▪

In 2017 is de stichting overgegaan van het betalen van telefoonkosten aan de bestuursleden naar
het gebruik van een mobiele telefoon en een abonnement. Hiervoor is een contract afgesloten
met T-mobile. De telefoon is beschikbaar gesteld door een bestuurslid.

▪

In 2017 heeft de Stichting nieuwe folders ontworpen en laten drukken om meer bekendheid te
geven aan de stichting.

▪

Daarnaast is een banner aangeschaft om te gebruiken tijdens bijeenkomsten.

Materiële vaste activa
▪ Op het moment van publicatie is de stichting niet in het bezit van materiële vaste activa die
gewaardeerd dienen te worden.

Pagina 8/8

