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Pleegouderraad
Pactum Oost
De Pleegouderraad heeft zes keer
vergaderd. Helaas kon dit vanwege de coronamaatregelen maar
drie keer live. Bij elk overleg was
de regiomanager met pleegzorg
in haar portefeuille, deels aanwezig.

Lange tijd waren er maar vijf van de
negen zetels bezet. Toen ook nog een lid
haar afscheid aankondigde werd het
zelfs spannend of de Pleegouderraad
door kon functioneren. Hiervoor zijn minimaal vijf actieve leden noodzakelijk.
Gelukkig dienden zich in het najaar drie
nieuwe leden aan. De Pleegouderraad
telt nu zeven leden, wat maakt dat er
nog twee vacatures zijn.

Zoals ieder jaar was bij het overleg in
september een vertegenwoordiging
van de directie, de Raad van Bestuur
en de Raad van Toezicht aanwezig.
Verder waren zij incidenteel aanwezig als de agenda daar om vroeg.
Belangrijke onderwerpen waren: ontwikkelingen binnen VIGO, binnen
Pactum en binnen de pleegzorg,
zowel landelijk als binnen Pactum.

De Pleegouderraad is lid van de
LOPOR (Landelijke Pleegouderraad) en volgt op deze manier
de landelijke ontwikkelingen en
neemt actief deel aan de agenda van de LOPOR.

Leden van de
Pleegouderraad…

Maaike Ansems (vz)

Sandra Klok

Jaco van Ree

Rosalinda Brouwer

Will Bosch

www.pactum.org/pleegouderraad ● 088 199 12 99

Arend Rappoldt

Maria Quartero

Waar heeft de Pleegouderraad zich in 2021
zoal voor ingezet?
•

De impact van corona op pleeggezinnen middels
o.a. de enquête over de impact van Corona op de
pleeggezinnen en de ondersteuning die pleegouders ontvangen.

•

De medezeggenschap binnen VIGO.

•

De flyer 16+ en waar moet je aan denken.

•

Het nieuwe landelijke platform voor pleegouders
www.pleegzorg.nl.

•

Het landelijke onderzoek naar de pleegzorg
tarieven.

Wat stond er zoal op de agenda?
• Kennismaking met de operationeel manager pleegzorg.
• Overleg met de Cliëntenraad.
• Een gesprek met de auditoren van
Loyds i.v.m. de ISO certificering.

Adviesverzoeken door de directie of de Raad van
Bestuur
•

De begroting 2020.

•

De vereenvoudiging juridische groepsstructuur VIGO-Jeugd.

•

De herbenoeming van een lid van de Raad
van Toezicht.

De Pleegouderraad…

•

De voorgenomen benoeming lid Raad van
Bestuur VIGO juni.

.. denkt mee in het belang van
pleegouders.

•

Het jaarplan en de begroting 2022.

.. is kritisch maar ook
constructief.

In alle gevallen heeft de Pleegouderraad positief
geadviseerd, soms met wat kritische kanttekeningen. De Pleegouderraad voelt zich gehoord en
serieus genomen, door de bestuurders van Pactum
als ook VIGO.

.. is enthousiast en betrokken.

Er zijn

vacatures!

Denk jij er ook over om je in te zetten voor de belangen van alle
pleegouders bij Pactum oost?
Pleegouderraad@pactum.org

Eerst meer over ons weten?
www.pactum.org/pleegouderraad

