
Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen 2017

Donderdag 1 juni 2017
Congrescentrum ReeHorst, Ede

Dichtbij



Dichtbij
In een pleeggezin en gezinshuis vinden kinderen een plek om zo thuis mogelijk op te groeien.
Dat maakt deze vormen van jeugdhulp zo rijk en uniek. De transitie heeft gezorgd voor nieuwe 
kansen die steeds meer worden gezien en benut. Maar hoe dichtbij en alledaags ook: het 
zorgen voor een kind van iemand anders is en blijft vaak ook complex en veeleisend. 

Actuele kennis
Tijdens het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen worden de meest actuele kennis en 
de laatste ontwikkelingen uit het veld bij elkaar gebracht. De dag biedt u een uitgebreide 
update van actueel onderzoek en nieuwe interventies. Daarnaast: inspiratie voor visie- en 
beleidsontwikkeling en veel informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zoals:
•  Hoe kunnen we effectief bijdragen aan de draagkracht van pleegouders en 

gezinshuisouders? Wat werk écht?
• Hoe laten we kinderen met complexe problematiek óók zo thuis mogelijk opgroeien?
• De kracht van sociale netwerken benutten – welke successen worden geboekt?
• Welke kansen zijn er nu jeugdhulp in gezinsvormen een taak van de gemeenten is?

Mét pleeg- en gezinshuisouders
Het programma is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg en gezinshuizen. Er zijn 
speciale deelsessies voor pleeg- en gezinshuisouders. Voor pleegouders geldt bovendien een 
gereduceerd tarief.

Mis het niet!
Jeugdzorg Nederland, Gezinshuis.com en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 
organiseren samen met SCEM het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen 2017. Een vertrouwd 
recept met veel nieuwe ingrediënten. Dat mag u niet missen!

Tot ziens op 1 juni,

Janette Reukers en Carin Hoorn, Jeugdzorg Nederland
Peter van der Loo, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Gerard Besten, Gezinshuis.com
Jan Willem Roseboom, SCEM

“ Het symposium Pleegzorg krijgt een nieuwe start!               
Voor iedereen die zich inzet voor opvang in gezinsvormen,    
in welke rol dan ook. Ook voor pleegouders!”



Programma (voor meer informatie over de deelsessies, zie toelichting)

08.45 uur Registratie & Ontvangst met koffie & thee

09.45 uur Bijzondere symposiumstart

10.00 uur Plenair: Het Uur van de Wetenschap

11.00 uur Koffiepauze 

11.30 uur Op voorinschrijving keuze uit:
 1. In debat over Diversiteit
    Een fors deel van alle kinderen in pleegzorg en gezinshuizen heeft een migratie-

achtergrond. Daar sluiten we als hulpverleners nog niet altijd even goed op aan. Moeten 
we meer cultuursensitief gaan werken? Zijn onze organisaties te weinig gevoelig voor 
de culturele achtergrond van de kinderen die we opvangen? Hierover gaan we in debat 
met onder meer het Verwey Jonker Instituut, onderzoeker Clementine Degener en met 
ervaringsdeskundigen.

 2. De Interventiemarktplaats 
    Maak kennis met acht bewezen effectieve én nieuwe, veelbelovende interventies die 

bijdragen aan een duurzame plaatsing in pleeggezin of gezinshuis. Korte, prikkelende pit-
ches en rondetafelgesprekken zorgen dat u met een goedgevulde rugzak huiswaarts kunt.

 3. Deelsessies
    U hebt keuze uit 10 kleinschalige, interactieve deelsessies. Zie hiervoor de 

programmabijlage op www.scem.nl

12.30 uur Lunchpauze en informatiemarkt

13.45 uur Op voorinschrijving keuze uit:
 1. In debat over Complexe problematiek
   Kinderen zo thuis mogelijk opvangen: het is een mooie ambitie. Maar wat als de 

problematiek van kinderen dat (haast) onmogelijk maakt? De druk op pleeggezinnen 
lijkt groter te worden en de vraag naar gezinshuisplaatsen is groot. Wordt de druk niet 
te groot? Zijn er nieuwe vormen nodig? Stepped care of toch vaker matched care? Een 
prikkelend debat met onder meer John Goessens en Peter van der Loo.

 2. De Interventiemarktplaats 
    Maak kennis met acht bewezen effectieve én nieuwe, veelbelovende interventies die 

bijdragen aan een duurzame plaatsing in pleeggezin of gezinshuis. Korte, prikkelende pit-
ches en rondetafelgesprekken zorgen dat u met een goedgevulde rugzak huiswaarts kunt.

 3. Deelsessies
   U hebt keuze uit 10 kleinschalige, interactieve deelsessies. Zie hiervoor de 

programmabijlage op www.scem.nl

14.45 uur Theepauze

15.15 uur  Plenair: Transformatieverhalen. 
  Een inspirerende inkijk in de transformatie van de pleegzorg. Veelbelovende 

innovaties en bijzondere ervaringsverhalen. Met als speciale gast: Theater Boven 
Water.

16.30 uur  Einde



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. 
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina 
van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl.
Hier vindt u tevens alle informatie over de inschrijf-
voorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 125,- Pleegouder
€ 175,-  Zorgprofessional, managers, beleidsmakers en 

gezinshuisouders

Als u zich inschrijft als pleegouder komt u niet in 
aanmerking voor accreditatiepunten.

Alle deelsessies en subplenaire sessies zijn op 
voorinschrijving.

Doelgroep  
Pleegouders, gezinshuisouders en 
iedereen die bij pleegzorg betrokken is

Accreditatie 
Aangevraagd bij SKJ (Stichting Kwaliteits-
register Jeugd) voor de vrije ruimte 

Datum en locatie  
Donderdag 1 juni 2017
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (betaald parkeren)

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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