
Pleegouderraad (POR) Youké 
 

Youké werkt hard aan het leveren van goede hulp, dichtbij de pleegouders en hun 

gezin. Met als doel de hulpverlening te verbeteren vraagt Youké pleegouders om hun 

mening en advies over beleid, activiteiten en ondersteuning vanuit Youké.  

Krista: “Alleen kom je er snel, maar samen kom je verder” 

 

De Pleegouderraad (POR) bestaat uit een afvaardiging van pleegouders vanuit 

Youké. De pleegouderraad is een onafhankelijk overleg-, advies- en medezeggen-

schapsorgaan van en voor pleegouders. We behartigen de gemeenschappelijke belan-

gen van alle pleegouders van Youké.  

Anne-Marie: “Ik geloof in de kracht van samenwerken. Dan is 1 + 1 ineens 3. Met als 

doel de juiste zorg en begeleiding voor elke pleegouder, waardoor elk geplaatst kind 

tot bloei kan komen” 

 

De pleegouders die zitting hebben in de POR vangen kinderen op in de verschillende 

vormen van pleegzorg, en vertegenwoordigen hiermee een brede achterban. 

Alda: “Elke pleegouder met zijn eigen inbreng is een versterking voor de POR” 

 

Wil je meer weten over de POR, heb je tips of opmerkingen waar de pleegouderraad 

mee aan de slag kan? Mail dan naar por@youke.nl. Er wordt dan contact met je 

opgenomen door een van de leden van de pleegouderraad.  

Anita: “Naar een steeds betere zorg voor pleegouders en pleegkinderen” 

 

De POR zoekt nog meer leden. 

Wil je meepraten over pleegzorg, Youké of meedenken over activiteiten voor 

pleeggezinnen, meld je bij ons! Wij zoeken aanvulling op ons POR-team. Pleegouders 

die een kind opvangen via Youké kunnen lid worden, waarbij we streven naar ongeveer 

7 leden. Iedere pleegouder van Youké kan zich aanmelden. Wil je geen lid worden van 

de POR maar wel meedenken? Meld je dan aan voor het pleegouder panel dat 

regelmatig geraadpleegd zal worden.  
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Wat doet de POR? 
• De POR vergadert, afhankelijk van 

de adviesvragen en activiteiten 

tussen de 8 en 10 keer per jaar . 

• De POR geeft gevraagd en 

ongevraagd advies over de 

organisatie, activiteiten en 

ondersteuning van Youké. 

• De POR behartigt de belangen van 

pleegouders en zoekt en onder-

houdt contacten met de achterban. 

• De POR spreekt op regelmatige 

basis met het bestuur en het 

management van Youké. 

• Twee maal per jaar neemt de POR 

van Youké deel aan de vergade-

ringen van het Landelijk Overleg 

PleegOuderRaden (LOPOR) om 

actualiteiten in pleegzorg met 

elkaar te bespreken.  

 

Heb je een vraag aan 
de POR? 
De POR is er voor pleegouders. 

Heb je een vraag of wil je iets kwijt 

over organisatorische zaken van 

Youké? Laat het ons weten.  

 

Contact 
Je kunt in contact komen met de 

POR door een mail te sturen 

naar por@youke.nl 

 

Na ontvangst van de mail neemt 

een lid van de POR contact met je 

op. Afhankelijk van de vraag of 

suggestie wordt dit ingebracht in 

een van de overleggen met Youké 

of bespreken we dit binnen de POR 

vergaderingen.  
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