Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg
Vertegenwoordiging pleegouders Combinatie Jeugdzorg
De pleegouderraad (POR) is de vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie
Jeugdzorg. De POR denkt kritisch mee over allerlei zaken die de pleegzorg aangaan en
geeft advies aan de Raad van Bestuur van Combinatie Jeugdzorg. De POR vormt de stem
van pleegouders in het netwerk van Combinatie Jeugdzorg.
Wat is een pleegouderraad?
De Pleegouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg. De POR heeft invloed op
het beleid van Combinatie Jeugdzorg. De POR geeft gevraagd en
ongevraagd advies en/of instemming aan de Raad van Bestuur. Het
doel van de POR is om de pleegzorg voor zowel pleegouders als
pleegkinderen beter te laten functioneren.
Wat doet de pleegouderraad?
De POR adviseert over de manier waarop de hulp en de ondersteuning van pleeggezinnen bij
Combinatie Jeugdzorg geregeld is. Daarvoor komen ze eenmaal per maand bij elkaar. De POR
spreekt regelmatig met de Raad van Bestuur van Combinatie Jeugdzorg en eenmaal per jaar met
de Raad van Toezicht. Thema’s die aan bod komen zijn kwaliteit van pleegzorg, de rechten en
plichten van pleegouders, nieuw pleegzorgbeleid, contact met pleegouders, educatie voor
pleegouders en de verschillende vergoedingsregelingen.
Advies van de POR is vereist voor fusies, inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden, de
begroting en de jaarrekening. Instemming is vereist met betrekking tot de vaststelling of wijziging
van het klachtenreglement, reglementen voor pleegouders en het privacyreglement. Ook heeft de
pleegouderraad een signalerende functie. De positie en taken van de POR zijn vastgelegd in de
Jeugdwet. De POR kent voor haar leden een onkosten- en reiskostenvergoeding.
Wie zitten erin?
De leden van de POR zijn pleegouders van Combinatie Jeugdzorg Zij vormen
de stem van alle pleegouders bij Combinatie Jeugdzorg, dus ook uw stem.
Het is belangrijk dat de POR weet wat er bij u leeft en dat u weet wat de POR
voor u kan betekenen. Daarom organiseert de POR jaarlijks een bijeenkomst
met alle pleegouders en vragen zij eenmaal per kwartaal de mening van
pleegouders over een bepaald thema via het Pleegouderpanel. Alle
pleegouders kunnen lid worden van de pleegouderraad.
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Samenwerking
De pleegouderraad werkt samen met de pleegjongerenraad, de
cliëntenraad en de ondernemingsraad van Combinatie Jeugdzorg.
Ook is er samenwerking met landelijke platforms en pleegouderraden van andere organisaties, om op die manier inspraak te
hebben op landelijk en regionaal beleid (LOPOR: landelijk overleg
pleegouderraden).
Wat doen we niet?
In de pleegouderraad worden geen individuele klachten of signalen van pleegouders of jongeren
besproken. Pleegouders bespreken persoonlijke klachten of vragen over de hulp met hun hulpverlener of bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon.
Contactgegevens
De POR is altijd bereikbaar voor vragen van pleegouders. Via e-mail: por@combinatiejeugdzorg.nl
of per post: Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven.
De pleegouderraad en u
Iedereen die dagelijks met pleegzorg omgaat komt vroeg of laat iets tegen wat wellicht voor
verbetering vatbaar is. Bij de POR kunt u met uw ideeën of opmerkingen terecht. Meedenken
stellen we namelijk zeer op prijs. Als u structureel wilt meedenken over het pleegzorgbeleid en
andere praktische zaken, dan kunt u lid worden van de pleegouderraad.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsadviseur
Cliëntenparticipatie van Combinatie Jeugdzorg Marlies van Oorschot via 040
702 2237 of por@combinatiejeugdzorg.nl. Ook als u geen lid bent van de
pleegouderraad kunt u uw mening geven over de hulpverlening van
Combinatie Jeugdzorg. Wij zijn altijd benieuwd naar wat u opvalt, wat er
goed gaat en wat er beter zou kunnen.
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