
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inhoud 

Op het AOJ van 14 januari 2020 bent u geïnformeerd over het plan van aanpak wervingscampagne 

pleeggezinnen. De campagne loopt tot en met juni 2021 en is verdeeld in 5 specifieke actiemomenten, 

zogenoemde ‘sprints’. Tijdens het AOJ van 14 januari 2020 bent u tevens geïnformeerd over de 

eerste ‘sprint’: het Webinar van 10 december 2020. In deze memo vindt u de stand van zaken tot en 

met februari 2021. 

 

De afgelopen twee maanden (en nog steeds) is hard gewerkt aan het optimaliseren van de website 

www.pleegzorgrijnmond.nl. Ook is er contact gelegd met communicatiemedewerkers van de 15 

gemeenten.  

 

‘Sprint 2’ – carpool karaoke 

Ook heeft inmiddels de tweede ‘sprint’ plaatsgevonden: carpool karaoke. Acteur, presentator, 

comedian en bekende Rijnmonder Jandino Asporaat heeft als chauffeur en interviewer plankgas 

gegeven voor pleegzorg Rijnmond. Met een carpool karaoke als gespreksstarter is Jandino tijdens de 

rit een raak gesprek aangegaan met pleegkinderen van verschillende leeftijden. Twee zusjes, ieder 

opgevoed in een ander pleeggezin, vertellen hun verhalen. En hoe is het om als kind van een 

pleegouder opeens een (tijdelijk) broertje erbij te krijgen! Indringende verhalen die op een 

aansprekende manier laten zien en voelen hoe het écht is om in een pleeggezin op te groeien. 

  

De opnames vonden plaats in een speciaal voor de campagne omgetoverde 'Open je Wereld' taxi. 

Een drone vloog mee om de auto van boven te filmen. Dolle pret werd afgewisseld met serieuze 

verhalen. 'Het was erg leuk! Ik heb er zelf ook van geleerd en het is een ervaring die ik nooit ga 

vergeten' aldus een van de zusjes. 

Binnenkort zijn de beelden te zien op www.pleegzorgrijnmond.nl en diverse social media kanalen. 

 

Radio 

Voor de radio wordt op dit moment een radiospot 

opgenomen. Deze wordt de komende tijd 72 keer 

afgespeeld op radio Rijnmond.  

 

Vragen met betrekking tot de campagne kunnen 

worden gesteld aan Bente Vijftigschild 

b.vijftigschild@rotterdam.nl / 06 344 552 02.  

 

 

 

 

Aan:  AOJ 

Van:  Bente Vijftigschild/ Ron van Zon 

Datum:  11 maart 2021 

Onderwerp:  Stand van zaken campagne werving 

pleegouders 
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