Pleegouders laat je horen!
Wat vind je van de ondersteuning die Pactum je als pleegouder biedt? Wat gaat daarin
goed? Wat kan beter? Heb je daar ideeën over en wil je die met ons delen? Denk en
praat dan mee met:

De Pleegouderraad van Pactum
Over de Pleegouderraad:
De Pleegouderraad is een inspraakorgaan van pleegouders binnen Pactum. De
Pleegouderraad bestaat uit maximaal negen leden, zij vergaderen zes keer per jaar.
Leden van de Pleegouderraad kunnen maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar
deelnemen aan de Pleegouderraad.

De Pleegouderraad doet er toe!

Wat doet de Pleegouderraad:

Wil je meedenken of meepraten?

De leden van de Pleegouderraad praten over
alles wat voor de pleegouders van Pactum van
belang is. Tijdens het eerste uur van de
overleggen is altijd een vertegenwoordiger
van Pactum aanwezig. Dat kan iemand van de
Raad van bestuur van de Conrisq-groep, de
directeur en/of de manager pleegzorg zijn.
De Pleegouderraad adviseert over beleids- en
organisatorische verandering. De
Pleegouderraad adviseerde bijvoorbeeld over
de verandering van de organisatie structuur
en de jaarplannen van Pactum.

De Pleegouderraad hoort graag wat je als
pleegouder van Pactum bezighoudt. Welke
onderwerpen zou je graag door de
Pleegouderraad opgepakt zien? Welke tips heb
je voor de Pleegouderraad en welke tips heb
je voor Pactum?

Wat doet de Pleegouderraad niet:
De Pleegouderraad houdt zich niet bezig met
individuele klachten, hiervoor kun je terecht
bij de klachtenfunctionaris van Pactum, deze
kun je bereiken op het mailadres:
Klachtenfunctionaris@pactum.org
klachtenfunctionaris@pactum.org

Minimaal eens in de drie jaar zijn er vacatures
in de Pleegouderraad. Wil je lid worden van de
Pleegouderraad? Laat dit dan weten op
onderstaand mail adres.
Wil je contact met de voorzitter van de
Pleegouderraad? Bel dan met Marloes
Waltman, ondersteuner van de
Pleegouderraad via het algemene Pactum
nummer.
Contact gegevens Pleegouderraad:
088 199 113 53
pleegouderraad@pactum.org

Een paar voorbeelden
De Pleegouderraad is gevraagd advies te geven over:
De gesprekken met de gemeenten;
binnen de jeugdhulp is veel veranderd. Sinds een paar jaar zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor de jongeren in
hun gemeente. De Pleegouderraad volgt de veranderingen
kritisch en kijkt wat de gevolgen zijn voor de pleegouders van
Pactum.
18+ jeugdhulp
We vinden het belangrijk dat de hulp, zo nodig, doorgaat als dat
ook als een jongere 18 jaar is geworden. Daarom brengen we en
houden we dit onderwerp onder de aandacht van de directie van
Pactum.
De volgende onderwerpen bracht de Pleegouderraad onder de
aandacht van de directie van Pactum:
• Contact met pleegouders die (even) geen plaatsing
hebben.
• Begeleiding van aspirant pleegouders totdat er een eerste
plaatsing komt.
• Intensieve ondersteuning in de eerste periode van de
plaatsing.

De leden van de Pleegouderraad kijken uit naar jouw mening over de begeleiding van
Pactum. Laat hen weten wat jij als pleegouder belangrijk vindt.

Pactum jeugd- en opvoedhulp is er voor kinderen, jongeren en hun gezin die het even
niet alleen redden. Samen zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen.
Zodat gezinnen op eigen kracht verder kunnen en jongeren weer meedraaien in de
samenleving. Onze medewerkers werken met passie voor jongeren en gezinnen in
Gelderland en Overijssel.

