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   Bijeenkomst pleegzorg    
 

Georganiseerd door het  
Platform Jeugdhulpverlening 

 
Hersteld Hervormde Kerk  
Gereformeerde Gemeenten 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

 
 

Thema: 

 
Pleegzorg doen we samen! 

 
 

  *  *  * 
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Datum:   Vrijdag 28 september 2018 

  
Tijd:   16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)  
 
Locatie:   De Hoeksteen, Gereformeerde Gemeente in          

Nederland te Barneveld, Vellerselaan 1. 
 

*  *  * 
 
 
Programma: 

 
16.00 uur  Opening door ds. J. Joppe   
 
16.20 uur  Lezing 1 door ds. W. Harinck  
 
16.50 uur  Lezing 2 door mevrouw Toke Kalisvaart 
 
17.20 uur  Afsluiting plenaire deel  
 
17.30 uur  Maaltijd en ontmoeting  

 
18.30 uur  Workshopronde 1  
 
19.15 uur  Workshopronde 2  
 
20.00 uur  Sluiting 
 
 
 

- Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie - 
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Er zijn zes workshops: 
 
1.     Pleegzorg doen we samen… met de kerk  

Voor een gezin heeft het een enorme impact als een 
(pleeg)kind uit huis wordt geplaatst of juist in een 
pleeggezin wordt opgenomen. Verdriet, pijn, gelatenheid 
en misschien wel woede bij de ouders en anderzijds een 
verlangen om wat voor dit kind te mogen betekenen bij de 
pleegouders. Beide gezinnen behoren wellicht bij een 
kerkelijke gemeente, misschien wel uw gemeente… Wat 
betekent een uithuisplaatsing of een pleegzorgplaatsing 
voor u als gemeentelid of ambtsdrager? In deze workshop 
hopen we hierbij stil te staan maar door het delen van 
ervaringen juist ook van elkaar te leren. 
Door C.P.W. van den Berg, diaken HHG te Waddinxveen 
(Dorpstraat), pleegouder en mederedacteur van de bundel ‘Ze 
horen bij ons?!’ 
 

2. Pleegzorg doen we samen… met de ouders 
Deze workshop is bedoeld voor ouders van kinderen die 
uit huis zijn geplaatst. In deze interactieve workshop 
wisselen we de ervaringen van ouders, staan we stil bij de 
vraag wat de behoeften zijn van ouders en hoe ze kunnen 
bijdragen aan goede pleegzorg voor hun kinderen.  
Door Erik-Jan Verbruggen, werkzaam bij De 
Vluchtheuvel/werkgroep Jeugdhulp DMZ. 

 
3. Pleegzorg doen we samen… met de pleegouders 

In deze workshop staan de ervaringen van pleegouders 
centraal en wordt besproken wat pleegouders nodig 
hebben om hun mooie, maar soms ook intensieve taak, te 
kunnen volhouden. 
Door de heer en mevrouw Ebbers uit Doetinchem, pleegouders. 
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4. Pleegzorg doen we samen… met de instanties 
Hebben jullie ruimte voor pleegkinderen? Sommige 
kinderen en jongeren missen een plek waar ze zich gezond 
kunnen ontwikkelen. Is er ruimte in jullie gezin en willen 
jullie: 

 Iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis 
kunnen wonen? 

 De dagelijkse zorg en opvoeding van een of meerdere 
pleegkind(eren) op je nemen? 

 Aansluiten bij de geloofsopvoeding van de ouders? 
Dan is Timon de instantie om mee samen te werken! Timon 
sluit nauw aan bij de normen, waarden en achterliggende 
(geloofs)overtuiging van het biologische gezin. 
Door Ria Klein, maatschappelijk werker Timon. 
 

5. Pleegzorg doen we samen… met elkaar 
De heer Bouw, zelf pleegouder en ambulant hulpverlener, 
laat zien hoe pleegouders via een informeel netwerk elkaar 
ondersteunen. Wat levert het op en hoe is dit te 
organiseren? ‘Met elkaar’ is ook (zo mogelijk) met de 
biologische ouders van het pleegkind, eigen kind(eren) en 
met pleegouders uit de eigen regio. 
Door Jan Bouw, pleegouder en ambulant medewerker bij KOC-
diensten, uitgaande van het ds. G.H. Kerstencentrum. 
 

6. Pleegzorg doen we samen… met de school 
Mevrouw Kalisvaart heeft ervaring met pleegkinderen in 
de klas. Wat kan de school bijdragen aan een gezonde 
ontwikkeling van het pleegkind? Hoe bijzonder moet de 
aandacht zijn, of juist niet bijzonder? Wat is de rol van de 
school bij plaatsing van een kind? 
Door Toke Kalisvaart, schoolmaatschappelijk werker op de 
Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle. 

 
 


