
Wat 
zou het mooi 

zijn als leren en je blijven 
ontwikkelen voor alle pleegouders 

vanzelfsprekend is. En dat zij op één 
plek een compleet overzicht kunnen 

vinden van alle cursussen, trainingen en 
andere ondersteuning in heel Nederland. 

Waar ze zelf hun ontwikkelpad kunnen 
uitstippelen. En waar ze zich in kunnen 

schrijven voor een (online) training waar 
en wanneer het hen uitkomt. Ongeacht 

in welke regio ze wonen of bij welke 
pleegzorgorganisatie ze zijn 

aangesloten.

Ambitie
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Ons 
uitgangspunt is datgene  

wat pleegouders nodig hebben!  
Zij zeggen:

‘Dé pleegouder bestaat niet, dus we hebben ook  
een diverse behoefte aan kennis en vaardigheden.’

‘We willen goede ondersteuning bij de aanpak van specifieke  
problemen van onze pleegkinderen.’

‘Het zou ons helpen als we ook trainingen bij andere organisaties  
kunnen volgen.’

‘We leren het meest van deskundige trainers en  
van ervaringsdeskundigen.’

‘We willen graag meer (online) contact en uitwisseling  
met andere pleegouders.’ 

‘Op het moment dat er iets speelt in mijn gezin,  
wil ik direct ondersteuning kunnen vinden.’

‘We hebben behoefte aan verschillende  
vormen van leren. ’

Behoefte

Om een verschil te blijven maken in het leven van pleegkinderen is het belangrijk dat pleegouders kunnen 
blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen. Want pleegzorg is waardevol, maar kan ook zwaar en ingewikkeld 
zijn. Wij werken samen om dat mogelijk te maken.



Contact Maartje Gardeniers   
mgardeniers@denvp.nl 

Marrieloe te Raaij 
marrieloe.teraaij@jeugdzorgnederland.nl 

Jord Neuteboom 
jord@viatore.nl

Wat
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Pleegouders, pleegzorgorganisaties en kennisorganisaties  
willen samen het volgende realiseren:  

Winkel
Een winkel met een  
landelijk overzicht 
van alle cursussen, 
trainingen en  
andere onder– 
steuning voor 
pleegouders.

Oproep

 
Bij ons programma 

zijn al veel verschillende 
pleegouders, pleegzorgwerkers, 

organisaties, gemeenten en andere 
geïnteresseerden betrokken. Die brede 

beweging is ook nodig! 

Dus ben jij pleegouder, werkzaam binnen 
de pleegzorg, draag je de pleegzorg op een 
andere manier een warm hart toe en wil jij 

ook bijdragen aan het versterken van de 
kracht van pleegouders? Denk  

en doe dan met ons mee! 

Winkel Werkplaats Etalage

Doe-het-zelf Bedrijfsmodel

Werkplaats
Een werkplaats 
waarin we voor en 
met pleegouders 
nieuwe trainingen 
en nieuwe 
trainingsvormen 
ontwikkelen.

Etalage
Een online platform 
met alles wat 
pleegouders nodig 
hebben om zich  
te ontwikkelen  
en te leren.

Doe-het-zelf
Instrumenten 
waarmee 
pleegouders 
zelf hun eigen 
ontwikkeling 
kunnen  
vormgeven.

Bedrijfsmodel
Duurzame 
afspraken over 
organisatie 
en financiën 
tussen betrokken 
partijen.

Het programma Versterken van de kracht van pleegouders is een initiatief van:  En wordt mede mogelijk gemaakt door:


