
 

 

 
Week van de Pleegzorg 2017 
 

De derde editie van Week van de Pleegzorg vindt 

plaats van 1 november t/m 8 november. Deze 

week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in 

samenwerking met de daarbij aangesloten 28 

regionale pleegzorgorganisaties, waaronder 

Combinatie Jeugdzorg. Het doel is om de 

aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg 

en het tekort aan pleegouders in ons land.  

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat 

landelijk gebruikmaakt van pleegzorg toegenomen   

van 15.960 in 2004 naar 21.685 in 2016. In de regio 

Zuidoost-Brabant zijn op dit moment ruim 470  

kinderen en jongeren vanuit Combinatie Jeugdzorg 

geplaatst in een pleeggezin.  

 

Deze week staat bij Combinatie Jeugdzorg in het 

teken van waardering en behoud van onze huidige 

pleegouders, het werven van nieuwe pleegouders en 

pleegzorg weer onder de aandacht brengen bij  

 

 

diverse gemeenten. Om die reden organiseren we 

acties en bijeenkomsten voor bestaande pleeg-

ouders, geïnteresseerden in pleegzorg, pleegouders 

in voorbereiding en beleidsmakers en -uitvoerders 

binnen de gemeenten. Dus voor elk wat wils! Op 

www.weekvandepleegzorg.nl vind je medio oktober 

alle activiteiten die georganiseerd worden. 

 

 

1 november  t/m 30 november – Op de koffie bij… een pleeggezin 
 

Wethouders en beleidsambtenaren worden door 

ons uitgenodigd om tijdens én na de Week van de 

Pleegzorg op de koffie te gaan bij een pleeggezin 

in hun gemeente. De pleeggezinnen zorgen voor 

de koffie en de medewerker van de gemeente voor 

iets lekker erbij. 

 

Op deze manier kunnen de medewerkers van de 

gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de 

financiering van de jeugdhulp, van dichtbij meemaken 

wat pleegzorg in het dagelijks leven betekent. 

Pleeggezinnen kunnen tijdens de koffie vertellen over 

hun ervaringen en het belang van pleegzorg. 

 

Om wethouders en beleidsmedewerkers zoveel 

mogelijk kansen te bieden een pleeggezin te 

bezoeken, kiezen wij ervoor om deze actie vanaf de 

start van de Week van de Pleegzorg op 1 november 

door te laten lopen tot 30 november. Zij kunnen bij 

ons aangeven op welke data in deze periode ze 

beschikbaar zijn. Wij gaan vervolgens op zoek naar 

een pleeggezin in de betreffende  gemeente, dat 

hieraan mee wil werken. 

http://www.weekvandepleegzorg.nl/


 

 

  

1 & 8 november – Gezichtsbehandeling voor pleegmoeders aangeboden  
door het Summa 
 

De opleiding Uiterlijke verzorging van het Summa 

College biedt tijdens de Week van de Pleegzorg 22 

pleegmoeders een gezichtsbehandeling aan die 

gegeven wordt door studenten uit het 2
e
 leerjaar.   

 

De behandeling 

Er wordt een complete gezichtsbehandeling gegeven 

van 1,5 uur. Dit houdt o.a. in; een huidanalyse, een 

reiniging, een massage en een deelbehandeling 

(bijvoorbeeld epileren, harsen, wimpers verven). 

 

Wanneer? 

 Woensdag 1 november om 13.30 uur 

11 plaatsen beschikbaar 

 Woensdag 8 november om 13.30 uur 

11 plaatsen beschikbaar. 

Adres: Summa College, Sterrenlaan 4 in Eindhoven.  

 

Aanmelden 

Wil je jezelf eens lekker in de watten laten leggen en 

weet je zeker dat je een van die twee dagen kan, meld 

je dan aan via deze link.  

 

Gastles 

Combinatie Jeugdzorg geeft alle studenten vooraf-

gaand aan jullie bezoek een gastles over pleegzorg. Zo 

komen ze meer te weten over pleegzorg en weten ze 

welke doelgroep er in hun stoel ligt.   

 

 

Belangrijk om te weten  

Er is in totaal plek voor 22 pleegmoeders. Als er meer 

aanmeldingen binnenkomen dan er plekken zijn, wordt 

er geloot. De behandelingen die de leerlingen geven 

maken onderdeel uit van hun lesprogramma. Het is 

daarom belangrijk dat alle stoelen gevuld zijn. Geef je je 

op, dan gaan we er ook vanuit dat je komt. Mocht er 

onverhoopt toch iets  

tussenkomen, geef dit dan zo vroeg als mogelijk aan 

ons door. Dan kunnen we nog vervanging regelen.  

 

Vragen? 

Heb je vragen over deze activiteit, neem dan contact op 

met Mijke van der Bijl via 

m.v.d.bijl@combinatiejeugdzorg.nl.  

 

  

2 november – pleegoudercafé met speciale gast 
Op donderdag 2 november wordt er in Eindhoven 

een pleegoudercafé gehouden.  Naast de pleeg-

ouders in die regio, is ook Eva Peters, beleids-

adviseur sociaal domein gemeente Eindhoven, 

uitgenodigd om deze avond bij te wonen om met 

pleegouders in gesprek te gaan. 

Het pleegoudercafé is ontstaan vanuit de behoefte om 

op een laagdrempelige manier andere pleegouders te 

kunnen ontmoeten. Om zo pleegouders uit dezelfde 

wijk of regio, die vaak niet van elkaars bestaan 

afweten, samen te brengen zodat ze ervaringen 

kunnen uitwisselen. Zo’n ‘café’ wordt georganiseerd 

bij een pleegouder thuis met natuurlijk een hapje en 

een drankje. Inmiddels zijn er al 7 café’s in 

verschillenden dorpen en wijken binnen Eindhoven. 

Het café waar Eva Peters aansluit is bij de familie Van 

Rooij (gezinshuisouders en voorzitter POR). De avond 

op 2 november begint om 20.00. De uitnodiging voor 

de pleegouders uit de wijk volgt binnenkort via de 

mail. 

https://www.combinatiejeugdzorg.nl/aanmeldformulier-verwenarrangement-summa-college/
mailto:m.v.d.bijl@combinatiejeugdzorg.nl


 

 

 
1 t/m 8 november - 50% korting bij indoor-speelpark Kidsplaza in Helmond 
 

Indoor speelpark KidsPlaza in Helmond heeft 

tijdens de Week van de Pleegzorg een mooie 

kortingsactie voor kinderen in pleeggezinnen van 

Combinatie Jeugdzorg.  

 

Kortingsactie 

Kinderen (zowel eigen kinderen als pleegkinderen) in 

pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg krijgen 

tijdens de Week van de Pleegzorg van woensdag 1 

t/m woensdag 8 november 2017, 50% korting op de 

toegangsprijs. Je betaalt dan per kind 4,25 (i.p.v. 

8,50). Ouders hebben gratis toegang.   

 

 

 

 

 

 

Wil je als pleeggezin gebruikmaken van deze 

unieke actie?  

Stuur dan uiterlijk woensdag 25 oktober a.s. een mail 

naar het zorgsecretariaat pleegzorg via 

zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl 

en vermeld hierin: 

 Kidsplaza-actie 

 Naam, adresgegevens en telefoonnummer 

pleeggezin 

 Aantal kinderen in het gezin dat meegaat.  

 

Na 25 oktober worden de entreebewijzen toegestuurd. 

Kijk voor openingstijden op www.kidsplaza-helmond.nl  

 
 

 

 

 

 

4 november – kennismaken met sport-middag   
 

Studenten van Fontys Sporthogeschool organi-

seren op zaterdag 4 november voor (pleeg)-

kinderen en pleegouders een ‘maak kennis met 

sport-middag’ om het belang en de fun van sporten 

voor kinderen onder de aandacht te brengen.  

 

Voor de kinderen zijn er die middag allerlei sportclinics 

die ze kunnen volgen zoals voetbal, hockey, dansen, 

turnen, boksen en badminton. Zo kunnen ze ervaren 

hoe het is om bepaalde sporten te doen.  

Voor pleegouders is er een informatiemarkt waar 

verschillende verenigingen staan om informatie over de 

sport te geven. Ook ligt er informatie hoe je je kind toch 

kunt laten sporten ondanks dat je hiervoor niet de 

financiële middelen hebt. Voor iedereen die deelneemt 

stellen we een stempelkaart samen waarmee je bij 

verschillende verenigingen nog een extra proefles mag 

nemen! 

 

Aanmelden 

Wil je (pleeg)kind/ kinderen meedoen met deze ‘maak 

kennis met sport-middag’? Stuur dan een mail naar 

sportdagjeugdzorg@gmail.com en vermeld hierin de 

naam en leeftijd van de kinderen.  

 

Waar en hoe laat? 

Van 14.00 tot 17.00 uur, 

Sporthal de Genderbeemd, 

Sterkenburg 616 in 

Eindhoven. 

Kidsplaza 

Kidsplaza in Helmond garandeert kinderen en hun 

ouders een héérlijk dagje uit, maar bovenal veel 

veilig en afwisselend speelplezier voor kids van 1 tot 

13 jaar. Kinderen beleven de spannendste avon-

turen in het allermooiste en nieuwste indoor-speel-

park van Zuid-Nederland. Van klimmen, klauteren, 

jumpen, glijden, bouwen, gamen, dansen…tot rijden 

op een safaribaantje met elektrisch aangedreven 

terreinwagentjes… het kan er allemaal! 

En Phoxy komt ook nog even langs! 

mailto:zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.kidsplaza-helmond.nl/
mailto:sportdagjeugdzorg@gmail.com


 

 

   

1 november t/m 8 november – gratis zwemmen voor pleeggezinnen  
 

Laco draagt pleegzorg een warm hart toe en wil 

graag iets doen voor pleeggezinnen tijdens de 

Week van de Pleegzorg. Daarom stellen zij maar 

liefst 36 binnenzwembaden in Nederland 

beschikbaar voor pleeggezinnen. Je kan sportief 

banen gaan zwemmen of gewoon een gezellig 

dagje uit met het pleeggezin. Voor alle in huis 

wonende leden van het pleeggezin biedt Laco je 

eenmalig gratis toegang tot een van hun 

binnenzwembaden. 

 

Wil je als pleegouder gebruikmaken van deze 

geweldige actie?  

Stuur dan uiterlijk woensdag 25 oktober a.s. een mail 

naar het zorgsecretariaat pleegzorg via 

zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl en 

vermeld hierin: 

 Zwembad-actie 

 Naam, adresgegevens en telefoonnummer 

pleeggezin 

 Aantal leden van het pleeggezin dat meegaat 

zwemmen 

Na 25 oktober worden de entreebewijzen toegestuurd. 

 

Kijk voor alle Laco zwembaden en openingstijden voor 

recreatief zwemmen op www.laco.eu.  

 

Deelnemende Laco zwembaden in Zuidoost-

Brabant en Limburg 

 Laco sportcentrum Deurne 

www.laco.eu/deurne  

 Laco sportcentrum Geldrop 

www.laco.eu/geldrop  

 Laco sportcentrum Geleen 

www.laco.eu/geleen  

 Laco sportcentrum Haelen 

www.laco.eu/haelen  

 Laco sportcentrum Helmond 

www.laco.eu/helmond  

 Laco sportcentrum Heythuysen 

www.laco.eu/heythuysen  

 Laco sportcentrum Nederweert 

www.laco.eu/nederweert  

 Laco sportcentrum Nuenen 

www.laco.eu/nuenen  

 Laco sportcentrum Oirschot 

www.laco.eu/oirschot  

 Laco sportcentrum Peel en Maas 

www.laco.eu/peel-en-maas  

 Laco sportcentrum Venray 

www.laco.eu/venray  

  

Veel zwemplezier, mede namens Laco! 

 

 

Contactgegevens 

Triangel, centrum voor pleeggezinnen 

onderdeel van Combinatie Jeugdzorg 

Nuenenseweg 4, 5631 KB  Eindhoven 

Tel: 040 245 19 45 

e-mail: triangel@combinatiejeugdzorg.nl  

website: www.combinatiejeugdzorg.nl  

 

bereikbaarheid 

ma, woe en vrij => van 09.00 tot 12.30 uur 

di en do => van 13.00 tot 17.00 uur 

mailto:zorgsecretariaatpleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.laco.eu/deurne
http://www.laco.eu/geldrop
http://www.laco.eu/geleen
http://www.laco.eu/haelen
http://www.laco.eu/helmond
http://www.laco.eu/heythuysen
http://www.laco.eu/nederweert
http://www.laco.eu/nuenen
http://www.laco.eu/oirschot
http://www.laco.eu/peel-en-maas
http://www.laco.eu/venray
mailto:triangel@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/

