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Week van de Pleegzorg: Open je wereld
Online informatiebijeenkomst over pleegzorg

Voor meer dan 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.
Daarom startte Pleegzorg Nederland de campagne ‘Open je wereld’. De landelijke
campagne heeft als doel om meer pleegouders te werven. Pleegouders zijn namelijk heel
hard nodig. Ook in de regio Alkmaar worden pleegouders gezocht. In Noord-Holland
wachten ruim 100 kinderen op een plek in een pleeggezin. Daarom is er op 10 november
een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden.

Online informatiebijeenkomst
Om pleegouders te vinden, organiseren de regionale pleegzorgaanbieders samen met de regio
Alkmaar gemeenten een online informatiebijeenkomst. Na de online opening volgt er een korte
introductie over het belang van pleegouderschap. Aansluitend is er een plenair gedeelte en
kunt u vragen stellen tijdens het speeddaten met deskundigen.

⏲

https://pers.alkmaar.nl/


OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide
winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt
Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een
waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.

Aanmelden
De online bijeenkomst is op 10 november en duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst dan dient u zich vooraf aan te melden via deze
pagina. U ontvangt vervolgens een presentatie en een uitnodiging voor de bijeenkomst op 10
november.

Open je wereld
Door deel te nemen aan de landelijke campagne Openjewereld.nu willen de gemeenten
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen met de
pleegzorgaanbieders uit de regio nieuwe pleegouders vinden. Op www.openjewereld.nu kunt u
een test doen, verhalen lezen van ervaren pleegouders en van pleegkinderen maar ook van de
eigen ouders en hulpverleners.

“Ieder kind verdient een veilige en stabiele omgeving waar het op kan groeien. Een
gezin waar het zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Juist voor deze kinderen is
een toekomstperspectief zo hard nodig maar helaas niet altijd vanzelfsprekend.
Daarom zijn pleeggezinnen zo hard nodig. Als kinderen door omstandigheden even
niet thuis kunnen wonen, dan bieden de pleegouders hen een tijdelijk ander thuis.”
— Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.
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Gemeente Alkmaar
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