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Talent&Toekomst

Bestuurder Gerda Huijbregts en voorzitter Raad van Toezicht Hans Gilissen

Samenwerken en leren  van elkaar
“We leren jongeren hun talenten en mogelijkheden te zien en hun kansen en dromen na te jagen. Als organisatie 
moeten we dat ook doen. In de onstuimige transitiejaren van nu onze kansen blijven zien en vasthouden aan dro-
men. Natuurlijk knarst en wringt en piept het in een ingewikkeld veranderproces waarin er op meerdere niveaus 
van alles verschuift. Maar het gaat om de uiteindelijke bedoeling van de veranderingen: nog beter aansluiten bij 
wat kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben. Daar gingen we al voor en dat is en blijft ons houvast, door 
alle transitie golven heen. Ik proef in onze organisatie ook dat er veel positieve energie is om iets van ‘de nieuwe 
jeugdhulp’ te maken.” 

Bestuurder Gerda Huijbregts heeft het al vaker gezegd: 
waar de overheid op inzet – meer vraagsturing, normalise-
ren, aansluiten bij de leefwereld van cliënten – past naad-
loos bij de beweging die onze organisatie al aan het maken 
was. “Een uitstekende inhoudelijke ontwikkeling. Maar de 
transitie gaat gepaard met stevige bezuinigingen en dat 
heeft op momenten zijn impact op de inhoud van de zorg. 
Tegelijkertijd zitten alle partijen in een proces van zoeken, 
leren, uitproberen, herinrichten. Dat maakt het lastig. Maar 
uiteindelijk stellen we onszelf altijd de vraag: oké, zo is het 
nu, wat doen we ermee? Hoe pakken we het aan, wie halen 
we erbij? We blijven oplossingen zoeken en werken snoei-
hard om het maximale eruit te halen voor de cliënten.” 

Hoe staat de Raad van Toezicht hierin?
Voorzitter Raad van Toezicht Hans Gilissen: “We vervullen 
natuurlijk onze reguliere toezichthoudende rol, maar bij zul-
ke hevige veranderingen ga je wel wat meer om de Raad 
van Bestuur heen staan. Want het is ontzettend moeilijk 
om, met alle veranderingen en onzekerheden, alles goed te 
doen. We zijn dus iets meer in de keuken aanwezig, zou je 
kunnen zeggen. En ik vind dat Combinatie Jeugdzorg zich 
wonderwel staande houdt; de bedrijfsvoering ziet er goed 
uit. Het bewijst ook weer dat het oppakken van uitdagin-
gen in de vezels van de organisatie zit. Men laat de moed 

niet zakken en is oplossingsgericht. Daar past toch wel 
enige bewondering.”

Heb je ook oplossingen kunnen vinden voor de 
bezuinigingen? 
Gerda: “Na de drastische tariefdaling in 2015 hebben we 
voor 2016 en 2017 kunnen bereiken dat de bezuiniging via 
korting op het budget loopt. Zo kunnen we zelf meer in-
vloed uitoefenen op hoe we middelen inzetten en de vinger 
op de kwaliteit houden. Maar dat moeten we wel doen in 
afstemming met gemeentes en andere partijen. Samen de 
juiste keuzes maken, dat is belangrijk. Wat ik vooral hoop, 
is dat we met z’n allen leren van de goede praktijken en 
die van elkaar overnemen. We zien op plaatsen dat gezin-
nen beter zijn geholpen doordat er in hun eigen omgeving 
breed naar hun hulpvraag wordt gekeken. Maar er zijn ook 
voorbeelden waarbij gezinnen specialistische zorg nodig 
hadden, maar die niet op tijd kregen, omdat het lokale veld 
niet zag dat er meer nodig was. Alles goed laten scharnie-
ren, tijdig op- en afschalen, korte lijnen hanteren, vlot door-
verwijzen, dat moeten we met z’n allen nog voor elkaar 
zien te krijgen. We zitten volop in dat leerproces.”

Heb je daar houvast bij?
Gerda: “We hebben houvast gecreëerd via een meerjaren- 

 koers. Die hebben we op ‘De Dag van het Perspectief’ 
ook gepresenteerd aan en getoetst bij zo veel mogelijk 
partners. Dat geeft draagvlak, je hebt er iets aan in de 
samen werking. De koers is natuurlijk niet in steen gebei-
teld. Ontstaan er nieuwe inzichten, dan stellen we zaken 
bij. Los daarvan wil ik de kwaliteit en professionaliteit van 
onze medewerkers ook noemen als belangrijk houvast. We 
willen leren en onze inbreng leveren.”

Waar koerst Combinatie Jeugdzorg op?
Gerda: “Aan de ene kant zetten we in op kleinschalige be-
handelvormen voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren 
die om redenen van veiligheid en/of complexe problematiek 
(dag)behandeling nodig hebben en soms niet thuis kunnen 
wonen. Hen willen we een zo normaal mogelijke opvoe-
dingsomgeving bieden in gezinshuizen en pleeggezinnen 
of anders behandelen in – bij voorkeur – kleine groepen. 
Aan de andere kant stellen we onze expertise beschikbaar 
binnen gezinnen, in het lokale veld en op scholen. We gaan 
voor inclusie, waarbij het kind in zijn eigen leefomgeving 
blijft en wij ons specialisme dáár inzetten waar het nodig 
is, in afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. 
Daarmee gaan we voort op de weg om inzet van 24-uur-
zorg beperkt te houden. In de laatste 5 à 6 jaar hebben we 
al 40% van onze bedden afgebouwd.

Het trefwoord voor de toekomst? 
Gerda: “Dat zal duidelijk zijn: samenwerken en leren van 
elkaar. Meer dan ooit is dat belangrijk. Niet alleen samen-
werken met lokale partijen, maar ook met intersectorale 
partners. Doordat de sectorale financiering nu vervangen 

is door één financieringsstroom, wordt het gemakkelijker 
om integrale programma’s te ontwikkelen waarmee we 
kwetsbare jongeren beter kunnen helpen. Het gezamenlijke 
meldpunt SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant van de gehe-
le jeugdzorg is daar een mooi voorbeeld van. En we zijn 
bijvoorbeeld ook samen met de verstandelijk gehandicap-
tenzorg en de GGZ bezig met een programma ‘Meiden met 
persoonlijkheid’. Zo hebben we meerdere ijzers in het vuur.”
Hans: “Uiteindelijk gaat het erom dat cliënten erop vooruit-
gaan. Als er mettertijd wat rust komt in de contractering, 
kan de aandacht daar bestuurlijk weer maximaal naartoe. 
Ik denk dat het goed is dat je als organisatie laat zien wat 
je kunt en openstaat voor samenwerking. Maar laten we 
tegelijkertijd bescheiden blijven, omdat organisaties niet 
voorop staan, maar cliënten. De beste ‘reclame’ maak je via 
de verhalen van de jongeren en de gezinnen die zich goed 
geholpen voelen.” J

Voorwoord 

In het roerige transitiejaar 2015 blijft het onze 
opdracht én uitdaging de best mogelijke hulp voor 
kinderen, jongeren en hun gezinnen te bieden. In dit 
Jaarmagazine 2015&CO laten wij graag een aantal 
jongeren, ouders, gezinshuisouders en samenwer-
kingspartners aan het woord over hun ervaringen 
met ons. Op basis van hun en onze talenten bouwen 
we samen aan de toekomst. ‘Gewapend’ met een 
glazen bol hebben wij hen ook gevraagd hoe zij die 
toekomst zien…

Gerda Huijbregts ziet ‘samenwerken en leren van elkaar’ als trefwoord voor de toekomst. Hans Gilissen hoopt dat er rust komt in de 
contractering, zodat de bestuurlijke aandacht weer maximaal kan uitgaan naar cliënten.

Accreditatie

Bestuurder Gerda Huijbregts is recentelijk door de 
vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) geac-
crediteerd. Accreditatie betekent dat je actief werkt 
aan je vakontwikkeling en kunt reflecteren op je func-
tioneren. Gerda: “We vragen van medewerkers om in 
de spiegel te kijken en helder te zijn over wat ze vak-
matig doen. Daar past transparant zorgbestuur bij. 
Het geeft houvast als je beseft wat je waarom doet 
en wat je als bestuurder én organisatie nodig hebt op 
het vlak van inhoud, bedrijfsvoering en strategie.”
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Jac Verstegen van de Aloysius Stichting over samenwerking onderwijs en zorg

Integrale aanpak  is de toekomst
In de zorg voor kwetsbare kinderen werken we nauw samen met ouders en onderwijs. Logisch, want het leven van 
kinderen speelt zich overwegend thuis en op school af. Onderwijsstichting Aloysius (speciaal onderwijs) is dus een 
vanzelfsprekende samenwerkingspartner. Maar spreek met sectordirecteur Zuid Jac Verstegen en je hebt het niet 
meer over samenwerking, maar over doorpakken met een integrale benadering. Dat is precies wat Combinatie Jeugd-
zorg en de Aloysius Stichting gaan doen in het in 2018 in Eindhoven te openen Kennis- en Expertisecentrum (KEC). 

Jac: “Kwetsbare kinderen kun je echt in een perspectief 
plaatsen als je integraal naar hun drie levenssferen kijkt: 
thuis, op school en in hun vrije tijd. In het KEC geven we 
zo’n aanpak vorm, met integrale teams van leerkrachten en 
zorgverleners als basis.” 
Wat zijn de voordelen? “Leerkrachten en zorgverleners 
brengen hun invalshoeken bij elkaar en komen zo samen tot 
maatgerichtere trajecten. De lijnen zijn ook letterlijk kort. De 
ambulant hulpverlener die een afspraak heeft met moeder, 
loopt van tevoren nog even de klas in om te kijken hoe het 
met het kind gaat. Daardoor is hij of zij goed geïnformeerd. 
Voor ouders is het ideaal dat ze maar eenmaal hun verhaal 
moeten doen. En het kind moet zich niet van school naar 
huis haasten, snel eten en dan weer, hup, naar de behande-
laar. Nee, in het KEC gewoon de gang in en de eerste deur 
links. Het is op en top denken vanuit het klantperspectief. 
Wat vinden kinderen en gezinnen belangrijk? Bovendien 
geef je met een slimme organisatie van de samenwerking 
een inhoudelijk antwoord op de bezuinigingsopdracht. Door 
huisvestingskosten te delen, kunnen we voor de inhoud 
blijven gaan.” 

“Je kunt ook preventiever werken,” zegt Jac. “In Nederland 
heb je regulier en speciaal onderwijs naast elkaar. Wat zie 
je nu?”, schetst hij een voorbeeld. “Dat Piet, een kind van 
een vader die door de drank gewelddadig is geworden, zich 
met dat voorbeeld ook agressief gaat gedragen. De school 
probeert het lang vol te houden, maar zet hem uiteindelijk 
buiten. Deur dicht, probleem voorbij en Piets toekomst 

loopt via het speciaal onderwijs. Met een KEC, zoals we dat 
met Combinatie Jeugdzorg gaan vormen, kun je dat voor-
komen. De school signaleert aanhoudend agressief gedrag 
en roept de expertise van het KEC in. Van daaruit wordt 
Piet thuis en in de klas begeleid. We kijken ook even bij de 
voetbalclub en Piet gaat een agressieregulatie training vol-
gen. Intussen blijft hij gewoon op school of hij stapt voor 
een paar maanden over naar het KEC en keert dan weer op 
zijn school terug. Geen grote breuken, geen nieuwe school, 
gewoon in de omgeving van Piet zelf passende hulp bie-
den. Op modulaire basis: alleen dát wat nodig is. Je houdt 
een genormaliseerde situatie.” 

Belangrijk is wel dat scholen en ambulant hulpverleners in 
de gezinnen tijdig signalen oppikken. “In Roermond, waar 
nu een KEC operationeel is, zie je al een toename in hulp-
vragen. Niet dat er ineens meer problemen zijn, maar ze 
worden beter zichtbaar. En de drempel voor ouders om 
hun kinderen therapieën te laten volgen, is een stuk lager.” 
Volgens Jac is zo’n integrale aanpak dé toekomst. “Het 
past in de visie van Combinatie Jeugdzorg en Aloysius om 
kwetsbare kinderen kansrijk en duurzaam in te passen in de 
samenleving.” J

Aloysius Stichting
De Aloysius Stichting biedt speciaal basis- en (voort-
gezet) onderwijs aan kwetsbare kinderen en jongeren. 
Combinatie Jeugdzorg werkt, naast het KEC, samen 
met Aloysius binnen: het Medisch kleuterdagverblijf, 
Inten sieve Daghulp voor jongeren die vastlopen op 
school, thuis en/of in  hun vrije tijd, de ZIB-klas (Zeer 
Intensieve Begeleiding), ambulante hulp via  Triade 
waaronder SNOZ (SNijvlak Onderwijs en Zorg) en ge-
zamenlijke trainingen voor leerkrachten. 

Volgens Jac Verstegen is de integrale aanpak in het Kennis- en 
Expertisecentrum dé toekomst 

CJG-coördinator Jolanda van der Heijden 

Maatgerichte insteek  krijgt steeds meer gestalte 
Binnen de drie Centra Jeugd en Gezin (CJG) van de A2-gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard is 
de expertise vanuit verschillende organisaties en invalshoeken bij elkaar gebracht, om gezinnen en jongeren zo veel 
mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen helpen. Jolanda van der Heijden is coördinator CJG Heeze-Leende/
Cranendonck. Zij is samen met een gz-psycholoog gedetacheerd vanuit Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast werken 
nog acht fte ambulant hulpverleners van Combinatie Jeugdzorg binnen deze teams in de A2-gemeenten. 

Jolanda begint bij haar teamleden al duidelijk de ‘lokale 
bloedgroep A2’ te ontdekken. “We worden op gemeentelijk 
én op A2-niveau geleidelijk aan één team. Vakinhoudelijk 
halen de teamleden hun ‘voeding’ nog wel uit de eigen 
organisatie, maar het dagelijkse werk, brainstormen, team-
building, intervisie en leren van elkaar vindt binnen de lokale 
teams CJG plaats. Want dáár komen de hulpvragen op 
tafel. Welke hulpvragen zijn er? Wie is betrokken? Wat is er
nodig? En wie heeft daarvoor de passende expertise? De 
maatgerichte insteek van de hulpverlening krijgt zo gestal-
te. Al zijn we er natuurlijk nog niet.”

Voor haar teams is Jolanda de regisseur bij de verdeling 
van klanten. “Bij complexe opvoedsituaties wordt veelal 
een ambulant hulpverlener ingezet van Combinatie Jeugd-
zorg op basis van kennis en ervaring. Medewerkers moeten 
zich nog verder ontwikkelen, ook omdat andere dingen van 
hen gevraagd worden, zoals het anders en breder kijken 
naar de hulpvraag, verwijzen en beschikken. Maar we zijn 
op weg.”

Brede range aan expertise 
En hoe werkt het als medewerkers problemen tegenkomen 
die ze niet zelf kunnen oplossen? “Dan stemmen ze af met 
de gz-psycholoog die aan de drie teams is verbonden. Ik 
ben eindverantwoordelijk voor het proces en de inzet die 
een CJG-professional vanuit de inhoud nodig acht. Ik be-
oordeel, coach, kijk mee en adviseer als opschaling wordt 
overwogen. Stel dat er een vraag is m.b.t. een vechtschei-
ding, dan is inzet van een medewerker van Combinatie 

Jeugdzorg een goede keuze. Daar is veel kennis van echt-
scheidingsproblematiek. Het is sowieso een CJG-partner 
waar een brede range aan expertise aanwezig is, zowel 
op het vlak van diagnostiek als behandelvormen in ver-
schillende settings. Met mijn eigen achtergrond weet ik 
ook hoezeer Combinatie Jeugdzorg gericht is op het kort 
oplossingsgericht werken, signs of safety, sociale netwerk-
versterking en de thuissituatie, óók als een kind in een resi-
dentiële groep zit. Dat sluit aan op de lijn die wij binnen het 
CJG ook hanteren.”

Op maat en samen
Korte lijnen bij op- én afschalen vindt Jolanda heel wezen-
lijk. “De CJG-professional die opschaalt, houdt de regie. Als 
de gespecialiseerde inzet is afgesloten, neemt hij of zij de 
casus desgewenst weer over of informeert de huisarts of 
de thuiszorg, om de situatie nog wat in de gaten te hou-
den. Zo raakt een cliënt niet uit beeld en blijft er, waar no-
dig, een vinger aan de pols. Het is heel erg op maat en heel 
erg ‘samen’. We hebben elkaar echt nodig om gezinnen 
passend te kunnen helpen. Die samenwerking is er natuur-
lijk ook niet van vandaag op morgen, maar we werken daar 
nadrukkelijk aan.”

Netwerken van burgers die elkaar helpen
Jolanda gelooft in de lokale aanpak. “Met de jaren wordt 
het CJG–team voor inwoners een team van vaste gezich-
ten waar ze op kunnen vertrouwen. Met ‘couleur locale’: elk 
lokaal CJG-team spitst zijn expertise en werkwijze toe op 
wat er in de eigen gemeente nodig is. We hebben straks 
zicht op kwetsbaarheden en talenten van gezinnen, waar-
door we netwerken kunnen ontwikkelen van burgers die el-
kaar helpen op allerlei vlakken. Dat maakt gezinnen minder 
afhankelijk van professionele hulpverlening.” 

Kijkend naar de toekomst ziet Jolanda verdere integratie 
van de CJG-teams met de WMO/sociale teams en mede-
werkers van Werk & Inkomen. “De ontschotting is gaande, 
het wordt steeds meer maatwerk. Waar een hulpverlener 
op de loonlijst staat, is niet meer relevant. Wel dat we alle 
hulp beschikbaar hebben die nodig is, zowel in eigen gele-
deren als via opschaling.” J

Jolanda van der Heijden ziet een toekomst van verdere 
 ontschotting en steeds meer maatwerk
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Goede opvoedingssituatie met de ‘plus’ van behandeling

‘ Gezinshuis is 
 beste beslissing ooit’

“Ik gun meer kinderen zo’n plekje als ik heb. Voor mij is het een thuis. Sabine en Henry zijn niet mijn echte ouders, 
maar tegen vreemden zeg ik dat soms wel, hoor. Als ik geen zin heb om uit te leggen hoe het zit.” Puck (14) woont 
al vier jaar in een gezinshuis. En uitleggen, dat moet nog vaak. “Gezinshuizen zijn nog niet zo bekend”, horen we van 
ambulant hulpverlener Marit Lamers. “Maar ze zijn wel een uitstekend alternatief voor kinderen die (langdurig) niet 
thuis kunnen wonen.” 

“Een gezinshuis biedt een normaal gezinsleven in combina-
tie met behandeling. Een van de gezinshuisouders – in dit 
geval Sabine Segers – is namelijk professional van Combi-
natie Jeugdzorg. Zij is met hart en ziel opvoeder, maar kijkt 
intussen ook waar gedrag van de kinderen vandaan komt 
en probeert dat bij te sturen.” Voor Puck is het een ideale 
omgeving.

Lastige start
“Ze heeft een lastige start gemaakt in het leven”, zegt 
 vader Mark. “Ze hechtte zich moeilijk en haar sociaal- 
emotionele ontwikkeling vraagt extra aandacht. Ik heb 
geprobeerd haar op te voeden, maar zelf had ik ook de 
nodige problemen. Toen Puck werd opgenomen, eerst bij 
Herlaarhof en later bij Combinatie Jeugdzorg, ben ik altijd 
betrokken geweest bij de behandeling. Maar er is nooit 
een normale vader-dochterrelatie ontstaan. Alleen als we 
samen praktische dingen doen, zoals fietsen en winkelen, 
gaat het goed.” 

Beste beslissing ooit
Vier jaar geleden werd plaatsing in een gezinshuis voor-
gesteld voor Puck. Mark: “Ik worstelde met dat idee. 

Enerzijds wist ik, en iedereen met mij, dat terug naar huis 
na de behandelgroep geen realistische optie was. Maar 
haar laten opgroeien in een ander gezin doe je toch ook 
niet zomaar. Nu kan ik alleen maar zeggen dat toestem-
ming hiervoor geven, de beste beslissing is die ik ooit heb 
genomen. Puck heeft nu een echte gezinssituatie, ik word 
als vader overal bij betrokken en ze komt regelmatig naar 
mij. Het gaat goed. Echt geweldig hoe de gezinshuisouders 
het oppakken.”

Ik voel me hier nu thuis
Puck heeft het ook naar haar zin. “Natuurlijk wil je het liefst 
een normaal thuis, maar ik wist dat dat niet ging. Dan is dit 
het beste daarna, denk ik. Op een groep zag ik het na al 
die tijd niet meer zo zitten. Daar is het drukker, meer kinde-
ren en meer regels ook. En ook best wel kinderen die raar 
doen, die bijvoorbeeld hun afspraken niet nakomen. En op 
die momenten krijgen zij juist aandacht en ik niet.” Sabine: 
“Puck stopt zich dan een beetje weg, ze trekt zich terug. Ik 
kende haar van de groep voordat ik gezinshuisouder werd. 
Dat maakte voor haar de overstap ook wat kleiner.” “Ja”, 
knikt Puck. “In het begin was het wel een beetje eng, maar 
een vriendinnetje uit de groep ging op hetzelfde moment 
ook in het gezinshuis wonen. Daarnaast mocht ik spullen 
uitzoeken voor mijn kamer, dat was leuk. Ik voel me hier 
nu thuis omdat ik me fijn voel en de anderen kan vertrou-
wen. Ik kan zeggen waar ik mee zit, ik heb een eigen kamer, 
 eigen spulletjes.”
 
Geïntegreerd in het gezinsleven
Een gezinsleven in combinatie met behandeling betekent 
dat Puck ook leerdoelen heeft. Wat moet je bijvoorbeeld 
nog leren? “Meer voor mezelf opkomen. Als iemand bij-
voorbeeld vraagt of ik een spelletje wil doen, dan zeg ik 
‘ja’, ook al heb ik er geen zin in.” Sabine: “Ik probeer haar 
dan die stap te laten zetten, door te vragen: weet je het 
zeker? Soms wil ze inderdaad niet spelen en dan hebben 
we het erover. We doen alles gewoon geïntegreerd in de 
dagelijkse dingen. Ook de individuele gesprekken die je als 

gezinshuisouder met de kinderen hebt, lopen mee in het al-
ledaagse gezinsleven. Als ik Puck in bed stop bijvoorbeeld, 
dan hebben we het over dingetjes die ze goed doet en die 
ze nog kan leren. Alles is zo normaal mogelijk. Henry en ik 
doen met de kinderen wat alle gezinnen doen, we stimule-
ren vriendschappen, we zijn bezorgd als de kinderen ziek 
zijn, we leven mee met de leuke dingen. Alleen zijn wij als 
gezinshuisouders professioneler bezig met opvoeden. We 
bespreken samen veel en hebben regelmatig overleg met 
het behandelteam (ambulant hulpverlener en gedragswe-
tenschapper) over hoe de kinderen zich ontwikkelen en wat 
er mogelijk nog nodig is in dit proces.”

Iets met kinderen of dieren
Wat zijn die leuke dingen waar Sabine het over heeft? 
Wat vind je fijn om te doen, Puck? “Ik vind dansen heel 
leuk, ik ben ook al een paar jaar dansmarietje. Jaja, met 
optredens en al.” En op school? “Daar vind ik Nederlands, 
Engels en Mens en Natuur leuk, daar ben ik ook goed in.” 
Sabine maakt het rijtje talenten desgevraagd af: Puck is 
heel rustig, ze kan goed luisteren, is attent en kan goed 
aangeven wat ze wil.” Pucks voetstappen liggen inmiddels 
op de middelbare school. Wat wil ze later worden? Puck: 
“Iets met zorg voor kinderen of iets met dieren.” Ze vindt 
wat Irene doet wel leuk, zegt ze, verwijzend naar de peda-
gogisch medewerker die elke woensdag met de kinderen 
spelletjes komt doen. “Deze medewerker ondersteunt de 
gezinhuisouders, kijkt en helpt mee en vervangt hen op 
momenten in de zorg voor de kinderen”, licht Marit toe. 

Volop betrokken als vader
En hoe is het contact met papa? Puck: “Goed. Ik ga om de 
week en een deel van de vakanties naar hem toe. Dan help 
ik hem met dingen of ik ga naar mijn vriendinnetje toe.” Ook 
vader Mark is tevreden over de situatie. “Het geeft mij rust 
te weten dat Puck nu in een goede opvoedingssituatie zit 
met de ‘plus’ van behandeling. Sabine en Henry steken er 
ook veel energie in om mij bij alle mogelijke beslissingen te 
betrekken, omdat ik als vader eerstverantwoordelijke blijf. 
Ze bellen regelmatig: dit en dit speelt er, denk eens mee. 
Wat de toekomst betreft ben ik vooral benieuwd hoe Puck 
zich ontwikkelt nu ze ouder en zelfstandiger wordt. Ik zal in 
elk geval altijd open blijven staan voor contact.” J

Gezinshuizen
Combinatie Jeugdzorg heeft momenteel 8 gezinshui-
zen: 5 voor langdurig en 3 voor kortdurend opvoeden 
en behandelen. Als gezinshuisouder woon je met je 
eigen gezinsleden én de bij jou geplaatste jeugdigen 
van 4 tot 18 jaar – bij voorkeur – in je eigen huis. Je 
zorgt 24/7 voor jeugdigen met complexe ontwikke-
ling- en/of opvoedingsvragen. Dit vraagt van jou een 
professionele kijk op opvoeding, waarbij afgestemd 
kan worden op de mogelijkheden van de jeugdigen. 
Als gezinshuisouder ben je onderdeel van een be-
handelteam. Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op 
zoek naar gezinshuisouders voor uitbreiding van de 
gezinshuizen. Interesse? Neem contact op met HRM 
via 040 245 19 45.

V.l.n.r. gezinshuisouders Henry en Sabine, hond Melle, Puck en ambulant hulpverlener Marit

In de toekomst wil Puck iets met zorg voor kinderen of dieren
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Kleinschalige behandelgroep is passend ‘bruggetje’

James op weg   
naar zelfstandigheid
Nee, thuis ging het echt niet meer. Gewoon constant ruzie, vat het zo maar samen. Hij moest het huis uit. Verder 
wil James (17) er niet zo veel over kwijt. Hij kijkt de andere kant op, naar een zelfstandige woonplek. En daar is hij 
bijna aan toe na een half jaar sociaal-emotionele en praktische vaardigheden ‘tanken’ op de groep ‘De Sitterlaan’. 
Hij zoekt een plekje in een studentenhuis. Het contact met thuis, zijn ouders, is nog een aandachtspunt. 

Zijn ouders wilden hem het liefst in 
een heel gestructureerde setting 
hebben. Maar daar verzette James, 
student engineering, zich met hand en 
tand – zeg maar gerust: heel zijn ge-
bit – tegen. “Ik kan veel zelf, ik had die 
strakke begeleiding echt niet nodig.” 
En dus was De Sitterlaan een ideale 
oplossing. Dat is een kleinschalige 
behandelgroep voor jongeren die hun 
ontwikkeling redelijk op de rit hebben, 
maar die nog een tussenstap nodig 
hebben naar zelfstandigheid. 

Praktische dingen
Wat heb je er geleerd? James: “In het 
begin veel praktische dingen, zoals 
strijken, wassen, koken en zo. Ik kon 
al wel eten maken, maar ik kan nu 
gevarieerder koken, gezonder ook, 
met groenten. Waar ik me nu op richt, 
is werk zoeken om mijn toekomstige 

studentenkamer te kunnen betalen. 
Iets in de elektronica, computers of 
tv’s aansluiten, mensen uitleg geven, 
zoiets. De begeleiding heeft me gehol-
pen met het schrijven van goede sol-
licitatiebrieven. Maar ik heb nog geen 
succes, 30 standaardmailtjes ‘helaas’ 
en 1 gesprek met afwijzing. Ik blijf het 
proberen.” 

Een doorzetter
Voor zichzelf opkomen, is iets wat Ja-
mes ook van De Sitterlaan heeft mee-
gekregen. “Ja, ik ben iemand die zich 
gemakkelijk aanpast, geen ruzie zoekt. 
In het begin liet ik dingen die ik niet 
leuk vond, over me heen gaan. Maar 
nu zeg ik er iets van, vaak probeer ik 
met humor te reageren.” Denk je dat 
de ‘andere opvoedingsomgeving’ je 
uiteindelijk sterker maakt voor de toe-
komst? “Ik weet het niet. Uiteindelijk 

baal ik toch vooral dat ik niet gewoon 
in een gezin woon met een positieve 
sfeer. Ik weet niet of ik anders was ge-
weest als ik dat wel had gehad. En of 
ik juist door de troubles ben geworden 
wie ik ben. Een doorzetter, ja, dat ben 
ik wel. Misschien heb ik dat geleerd 
vanuit mijn verleden. Als ik thuis iets 
wilde, moest ik mijn ouders echt met 
argumenten overtuigen.”

Niet open over zijn
Is de groep nu een thuis voor jou? “Ik 
zeg wel altijd dat ik naar huis ga, als ik 
na school naar de groep fiets. Thuis is 
voor mij een plek waar ik me fijn voel. 
Waar ik rust heb, waar mensen aardig 
zijn en waar positiviteit heerst. En dat 
is zo op De Sitterlaan. Dat positieve 
heb ik in mijn echte thuissituatie ge-
mist, het ging al lange tijd niet goed.” 
En hoe ervaar je het contact met je 
ouders nu? “Met mijn mentor, praat ik 
daar regelmatig over, hoe ik me daarbij 
voel. Het wringt toch wel. Maar ik bel 
wekelijks en ga elk tweede weekend 
naar huis. Er is contact.”
En hoe is het met vrienden? “Die heb 
ik wel, maar ze weten niet dat ik op 
een groep woon.” Heb je hen dan 
nooit eens over de vloer gehad? “Ja, 
één keer. Toen heb ik gezegd dat de 
groep een studentenhuis was en ben 
ik met hen op mijn kamer gaan zitten. 
Eentje trok wel zijn wenkbrauwen op 
toen een begeleider over ‘het proces 
op de groep’ en over ‘zelfstandigheid’ 
begon. Ik heb er toen maar gauw van 
gemaakt dat ik zelfstandig aan het 
koken was. Hij vond het maar rare 

mensen in dat studentenhuis van mij, haha.” 
Is het niet moeilijk, dat je daar niet open over kunt zijn? 
“Dat is niet gemakkelijk, nee. Maar als je het vertelt, wordt 
het vaak maar half doorgebriefd. Voordat je het weet 
wordt het een heel ander verhaal. En denk je dat ik het ga 
winnen van medesollicitanten als een werkgever leest dat 
ik in de jeugdzorg heb gezeten? Dus ik heb het er maar niet 
over. Misschien later, als ik een vriendin heb die ik volledig 
vertrouw, dan durf ik dat wel te zeggen.” 

Zelfstandigheidsdagen
Je werkt nu naar zelfstandigheid toe. Hoe gaat dat? “Op 
zich ben ik klaar, vind ik. Maar in de maanden voordat je 
weggaat van de groep, krijg je zelfstandigheidsdagen, een 
soort kamertraining in huis. Je mag dan maar een uurtje 
op de groep zijn, de rest van de tijd moet je op je kamer 
doorbrengen of in een afgescheiden ruimte. En dan zonder 
eigen sleutel en om 22.00 uur naar bed. Die zelfstandig-
heidsdagen zijn ervoor bedoeld dat je de jongeren en bege-
leiders op de groep niet als netwerk gaat gebruiken, maar 

je eigen vriendenkring opbouwt. Ik heb enkele weken lang 
laten zien dat ik dat aankan. Van mij mag het dus stoppen, 
want ik wil onderhand ook wel eens tv kijken in de huis-
kamer.” Maar het is toch een logisch onderdeel in je traject? 
“Ik snap het wel, maar ik vind niet dat het goed aansluit. In 
een studentenhuis zoek ik toch ook anderen op om samen 
iets te doen? En daar kan ik zo laat thuiskomen als ik wil. 
Maar het heeft met verantwoordelijkheid te maken, zeggen 
ze. Ik kan die wel aan, maar dat geldt niet voor iedereen en 
dus zijn die regels er.” 

Hoe ga je hier straks weg? “Het contact met mijn ouders 
is nog een aandachtspunt, zegt de begeleiding. Dat moet 
ik positief zien in te vullen. Ik ga heus nog wel naar huis 
straks, af en toe. Maar ik kijk vooral uit naar mijn zelfstan-
digheid. Ik ben er klaar voor om mijn eigen boontjes te dop-
pen. Letterlijk, aan het fornuis, en figuurlijk.” J
Om privacy redenen is James niet de echte naam van deze jongen en de foto 
niet zijn beeltenis.

Lenneke kijkt terug op traject Omgangshuis

‘ In bemiddeling ook  persoonlijkheid en 
gedrag ouders meenemen’

‘Kom via het Omgangshuis van Combinatie Jeugdzorg tot een acceptabel ouderschapsplan met omgangsregeling 
voor de 1,5 jaar oude Jessie.’ Dát was de oplossing van de rechter voor Lenneke en Chris. Beide ouders, die niet 
samenwoonden, troffen elkaar in de rechtszaal toen Lenneke omgang van de vader met Jessie een tijd lang had 
afgehouden. Ze miste verantwoordelijkheidsgevoel bij Chris en vond dat hij te veel hap-snap en onaangekondigd 
langskwam. Dat leverde veel stress en gedoe op en dat maakte Jessie onrustig, merkte ze. Daarom had ze de deur 
dichtgehouden. Ze wilde regelmaat en heldere afspraken die Chris dan ook zou nakomen. Maar Chris wilde gewoon 
zijn kind zien en schakelde de rechter in.

Kende je het Omgangshuis? Lenneke: “Nee. Maar de opzet 
sprak me wel aan: individuele en gezamenlijke gesprekken 
met de ouders en begeleide contacten tussen, in ons geval, 
de vader en zijn dochter. Ik had er vooral behoefte aan dat 
professionals Chris zouden observeren in zijn omgang met 
Jessie. Want zoals ik Chris ken is hij naar buiten toe heel 
anders dan in werkelijkheid. Ik wilde kijken of anderen dat 
ook zagen. Mijn ervaring is dat Chris moeite heeft om zich 
te verplaatsen in anderen. In zijn sociale interactie lijkt hij 
iets te missen. De omgangsbegeleiders zagen ook dat hij 
in spelletjes niet echt op Jessie reageerde. Hij zit dan in zijn 
hoofd, hoe zeg ik dat? Hier is het kind bezig dat wisselwer-
king zoekt en daar zit de vader toe te kijken. Dat was voor 
mij heel herkenbaar.”

Een realistische ‘zorgeloze’ omgangsregeling
Geeft jou dat een onveilig gevoel over Chris zijn aandeel in 
de opvoeding? “Eerlijk gezegd mis ik zijn aandeel in de op-
voeding. Hij krijgt de verantwoordelijkheid op een of andere 
manier niet ingevuld, merk ik. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij 
Jessie woensdagmiddag wil opvangen, maar hij is dan niet 
eens vrij van zijn werk. Hij zou een kamertje inrichten, zodat 
Jessie te zijner tijd bij hem kon overnachten. Nou, Jessie is 
inmiddels bijna vijf en het is er nog altijd niet.” 
Het Omgangshuis kreeg met jullie in elk geval geen cliënten 
die elkaar naar het leven staan? “Nee, we hebben contact, 
er speelt geen scheiding. Chris is ook totaal niet agressief 
of zo. Hij is superintelligent, houdt van zijn kind, maar ik 
wil een realistische, ‘zorgeloze’ omgangsregeling die in het 
belang is van Jessie.” 

Lees verder op pagina 10
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Langzame opbouw
Heb je die via het Omgangshuis gekregen? Lenneke: “Ja, 
we hebben een ouderschapsplan met een omgangsre-
geling. Daarmee is een eventueel volgende rechtszaak 
voorkomen. Wat ik vooral fijn vond, is dat de ouderschaps-
bemiddelaar van Combinatie Jeugdzorg het concreet 
maakte door te vragen wat voor ons haalbaar was. Dat 
zorgde in elk geval voor realistische afspraken. We hebben 
uiteindelijk een langzame opbouw van het contact tussen 
Chris en Jessie afgesproken. Dat gebeurde na een traject 
van zo’n driekwart jaar, met gesprekken en 10 begeleide 
omgangscontacten. Sindsdien heb ik allerlei initiatieven ge-
nomen om het contact verder op te bouwen, maar helaas 
zie ik die initiatieven niet bij de vader. Zodoende zitten we 
al drie jaar op een regeling waarbij Jessie een halve dag per 
twee weken bij Chris is. Daarnaast komt Chris één dag in 
de week naar mij en dan doen we samen dingen. Al pro-
beer ik Chris en Jessie dan zo veel mogelijk met zijn tweeën 
bezig te laten zijn, zodat ze misschien toch iets van een 
band opbouwen. Voorlopig laat ik het maar zo, ik ben er 
wel tevreden mee.” 

Belang van contact met beide ouders
En hoe heb je het Omgangshuis ervaren? “Mij vielen twee 
dingen op. Dat er in de analyse van de omgangscontacten 
erg veel nadruk wordt gelegd op wat er goed gaat. En dat 
de ouderschapsbemiddelaar in de gezamenlijke gesprekken 
volstrekt neutraal en rustig blijft. Op zich is dat goed en be-
grijpelijk. Combinatie Jeugdzorg zet terecht in op het belang 
van het kind om in contact met beide ouders op te groeien. 
Maar zelf ben ik van mening dat daar grenzen aan zijn. Ik 
zou het goed vinden als in de omgangsbemiddeling ook de 
persoonlijkheid en het gedrag van vader en moeder worden 
meegenomen. En dat daar dus al tijdens het contactherstel 
rekening mee wordt gehouden. Dat zeg ik omdat ik merkte 
dat Jessie na die omgangscontacten steeds van slag was, 
zelfs ziek; ze reageerde lichamelijk erg sterk. Dat gaf ik ook 

aan en de hulpverlening was heel begripvol. Maar ik had 
verwacht dat men daar in het lopende traject iets mee zou 
hebben gedaan.” 

Twee verbetertips
Dus je zegt eigenlijk dat het uitgangspunt van het Om-
gangshuis goed is, maar dat je in jullie specifieke geval 
wel iets miste? “Ja. Eigenlijk had ik in aanvulling op de 
omgangshulpverlening nog iets van begeleiding of obser-
vatie thuis willen hebben. Om te kunnen zien hoe de hulp 
op Jessie uitwerkte. Ik snap dat je iets wilt uitproberen, 
maar als een kind steeds van slag is, dan vind ik het op 
dat moment niet in haar belang. Meekijken thuis helpt ook 
om te verankeren dat afspraken worden nagekomen. Qua 
regeling zijn we er wel uit, maar de invulling ervan komt 
nauwelijks tot stand. Maar misschien is het aan mezelf om 
daar andere hulp voor te zoeken. Ik kan me indenken dat 
de ouderschapsbemiddelaar denkt: die twee zijn intelligent 
genoeg om het verder zelf te regelen. En de stapjes die we 
hebben gezet, waren ook zó klein, dat het omgangstraject 
al langer duurde dan normaal. Ik snap dat het afgerond 
moet worden. Maar het zou een verbetering zijn als men 
via een vervolg nog actief de vinger aan de pols houdt. Dat 
is mijn voorstel althans. Zo zou ik het ook een dikke plus 
vinden als het Omgangshuis actief mogelijkheden creëert 
om ervaringen met andere ouders uit te wisselen. Daar had 
ik enorme behoefte aan.” 

Verbetertips zijn bij Combinatie Jeugdzorg altijd welkom. 
Hoe zie je de toekomst voor jullie zelf? “Ik laat Jessie aan-
geven wat ze wil. Ze wordt langzaamaan ouder. Het moet 
vanuit haar behoefte komen wanneer ze naar mama of 
papa wil gaan.” J

Om privacy redenen zijn de namen van de vader, moeder en dochter niet hun 
echte namen en de foto niet de beeltenis van de betreffende moeder en haar 
dochter.

Boddaert en MKD groepen binnen MFA Veldhoven Midden

Betere aansluiting  
bij leefwereld kind
Voor pedagogisch medewerker Mandy de Vries is het een ideale constructie. Dagbehandeling bieden binnen een 
schoolomgeving en vandaaruit tevens naar leerkrachten en gezinnen toe gaan om dagbehandeling en dagelijkse leef-
wereld van het kind te verbinden. “Zo sluit je goed op de vraag aan. En het is ook heel inspirerend om in afstemming 
met andere betrokkenen te kunnen werken.” Sinds oktober 2014 is Combinatie Jeugdzorg met een Boddaert-groep 
en een MKD-groep, en een gezamenlijk behandelteam, op de brede school MFA Veldhoven Midden gevestigd.

Mandy: “We zijn beter zichtbaar 
geworden en voor de leerkrachten 
van MFA Veldhoven Midden zijn de 
lijntjes ook korter. Voorheen liep een 
leerkracht misschien een tijd lang te 
dubben over een kind, nu is het: Hé 
Mandy, kijk je even mee? We kunnen 
hem, en daarmee ook het kind, in een 
vroeg stadium vooruit helpen. Vaak is 
een pedagogisch advies al voldoende. 
Leerkrachten zijn daar blij mee, ze 
hebben een klankbord in de buurt.” 
Coördinerend gedragswetenschapper 
Dagbehandeling Wendy de Ruiter: 
“Doordat we elkaar kennen zijn ook 
enkele MKD-kinderen al soepel door-
gestroomd naar het SBO-tussenklasje 
van deze school. De groepsleiding 
liep gewoon even mee, het was ver-
trouwd voor de kinderen, geen grote, 
‘enge’ overgang.” 

Lijntjes naar leefwereld kind
Beiden noemen verder de systeem-
gerichte manier van werken als een 
stap vooruit. “We zijn hier niet ‘ge-
isoleerd’ met de kinderen bezig. We 
leggen nadrukkelijk een lijntje naar 
de gezinnen en de school waar de 
kinderen op zitten. Dat kan verschil-
lende vormen aannemen. Mandy: “Als 
pedagogisch medewerkers gaan wij 
er soms letterlijk op uit. We kijken dan 
even mee in de klas of geven een paar 
uur thuisbegeleiding in het gezin. Bij-
voorbeeld ’s ochtends bij een moeder 
die haar kinderen niet zonder ruzie 
naar school krijgt. 

We zien dan het gedrag van het kind 
in zijn dagelijkse leven en pakken daar 
in de dagbehandeling op door en 
stemmen dat weer met de ouders af 
voor thuis.” Wendy: “Ook bij het MKD 
zoeken we die afstemming. Op alle 
MKD en Boddaert groepen van Combi-
natie Jeugdzorg worden leerkrachten, 
ouders en gezins- en familieleden re-
gelmatig uitgenodigd om op de groep 
mee te draaien. We stimuleren nadruk-
kelijk dat ouders hun kind zelf brengen 
en niet met de taxi sturen. Zo hebben 
we regelmatig een praatje en houden 
de ouders betrokken. Het mooie van 
een echte schoolomgeving , zoals hier 
in Veldhoven, is dat ‘brengen’ ook veel 
normaler is dan dat een kind met een 
taxi komt.” 

Meerwaarde
Hebben jullie het idee dat die manier 
van werken en jullie aanwezigheid 

op een scholencomplex vruchten 
afwerpt? Mandy en Wendy: “Ja, het 
heeft echt een meerwaarde. We ver-
wachten dat de praktijk zal uitwijzen 
dat we met deze systeemgerichte en 
‘nabije’ gezinsaanpak problemen meer 
bij de bron kunnen aanpakken en beter 
kunnen aansluiten bij de vragen van 
ouders en leerkrachten. Wellicht kom 
je in sommige situaties ook tot kortere 
trajecten, zodat je volgende kinderen 
weer eerder kunt helpen.” Wendy wijst 
tot slot op een belangrijk ‘gebouwelijk’ 
voordeel in Veldhoven. “Met de MKD- 
en Boddaert-groepen zitten we hier 
in een aparte vleugel van de school. 
Zo bieden we een veilige omgeving 
die past bij de kwetsbaarheid van 
kinderen, terwijl ze tevens de drukte 
van een normale schoolomgeving 
meemaken. Dat is een goede lijn naar 
‘later’.” J

Het gezamenlijke team van MKD en Boddaert binnen MFA Veldhoven Midden 

(Vervolg van pagina 9)

Het Omgangshuis

Het Omgangshuis is bedoeld voor ouders met kinde-
ren (0-14 jaar) waarbij de omgangsregeling niet (meer) 
wordt uitgevoerd. Daardoor is er geen contact meer 
tussen het kind en een van de ouders. Het Omgangs-
huis is een neutrale ontmoetingsruimte waar dat 
contact, in aanwezigheid van omgangsbegeleiders, 
weer op gang wordt gebracht. Tevens houdt een 
ouderschapsbemiddelaar individuele en gezamenlijke 
gesprekken met de ouders. Doel is om in het belang 
van het kind tot herstel van communicatie en contact 
tussen de ouders en een voor iedereen acceptabele 
omgangsregeling te komen. 
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Fontys-lector Yolanda te Poel over onderzoek en innovatie

Kennis delen, daar moeten 
we het van hebben
“Mijn ervaring is dat Combinatie Jeugdzorg een instelling is die elke kans grijpt om nieuwe inzichten te ontwikkelen. 
Het is absoluut een lerende organisatie waar het gaat om beroepsinnovatie. Soms denk ik weleens: loopt men niet 
té hard? Want het verankeren en verdiepen van inzichten in de praktijk kost ook veel energie. Maar ik heb echt be-
wondering voor de open houding en de bereidheid om kennis te delen. Van dit soort partners moeten we het hebben 
in het Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI) en de Academische Werkplaats Jeugd.” 

Yolanda te Poel is lector Diversiteit en Orthopedagogisch 
Handelen bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. “Bij Fontys 
willen we de professionals van de toekomst opleiden, dus 
wij zijn constant op zoek naar kennisuitwisseling met het 
veld. Stageonderzoek van studenten is daar een onderdeel 
in”, zegt ze. “In 2014 hebben we daar met zorgorganisaties 
een robuuste samenwerkingsstructuur voor ontwikkeld. 
Dat is het CPI, waar vaste docenten en stagebegeleiders 
aan zijn verbonden. Met elke deelnemende zorgorganisatie 
pakken we één venijnig vraagstuk bij de kop en drie achter-
eenvolgende groepen afstudeerders spitten dat thema ver-
volgens in drie jaar uit. De eerste groep verkent alle aspec-
ten van de vraagstelling en doet daar aanbevelingen over. 
De tweede groep formuleert en onderzoekt verbeterdoelen 
en de derde helpt de verbeteringen doorvoeren en evalue-
ren. Zo kom je tot meer diepgang en vernieuwing dan met 
‘losse plukjes’ stageonderzoek. En de professionals ervaren 
vervolgens in de praktijk wat een goede aanpak is en daar 
kunnen wij onze opleidingen weer mee voeden. Zo kom je 
tot kruisbestuiving.” 

Interculturele competenties gevraagd
De paraplu van de onderzoekslijn met Combinatie Jeugd-
zorg is ‘Diversiteit’. Yolanda: “De instelling wil weten hoe 
professionals de identiteitsontwikkeling van (met name 
 migranten)kinderen methodisch kunnen stimuleren in goe-
de samenwerking met de ouders. De eerste bevindingen 
zijn al heel interessant. We zien bijvoorbeeld dat migranten-
ouders en groepsleiders verschillend over hun samenwer-
king denken. Ouders vinden dat ze openstaan voor hulp, 
groepsleiders vinden hen juist vaak vrij gesloten. Ook blijkt 
de afstemming rond de deelname van jongeren aan de Ra-
madan niet altijd goed te verlopen. Professionals zetten in 
op autonomie van de jongere, terwijl ouders dat vaak niet 
willen. Dat heeft met het beeld van identiteitsontwikkeling 
te maken. In het Westen is autonomie het hoogste goed, in 
veel niet-Westerse culturen is dat verbondenheid. Profes-
sionals moeten beseffen dat referenties verschillen en ook 

actief afstemming zoeken tussen de verschillende referen-
tiepunten.” Deze tijd van ‘superdiversiteit’, zoals Yolanda 
het noemt, vraagt, kortom, veel interculturele competen-
ties van professionals. “Hoe benader ik mensen? Hoe kan 
ik goed luisteren zonder overal in mee te gaan? Hoe houd ik 
met al die verschillen de samenwerking goed, terwijl ik het 
belang van het kind dien? Er komt echt wel wat bij kijken 
om passende zorg te bieden.”

Nieuwe onderzoekslijn
“Dat Combinatie Jeugdzorg intussen niet stilzit, hebben 
we ook gemerkt”, glimlacht Yolanda. “De organisatie heeft 
alweer op de deur geklopt met andere vragen rond Diver-
siteit. Wat doe je op een groep als je merkt dat jongeren 
radicaliseren? Hoe kun je ervoor zorgen dat de jongeren 
zich wel ontwikkelen, maar niet de radicale kant op gaan? 
En ook bij pleegzorg spelen er kwesties door uiteenlopende 
opvoedingsbeelden, bijvoorbeeld rond het plaatsen van mi-
grantenkinderen bij homostellen. Wij kunnen wel heel pro-
gressief zeggen dat dat moet kunnen, maar de biologische 
ouders moeten de opvoeding uiteindelijk toch weer oppak-
ken. Je moet dus blijven samenwerken; het kind is ook niet 
gebaat bij grote breuken in zijn ontwikkelingstraject. Hoe 
manoeuvreer je daarin?” Dit soort vragen is inmiddels in 
een nieuwe onderzoekslijn van drie jaar ondergebracht. 

Samenwerking verder ontwikkelen
“En de bevindingen zullen ook andere organisaties ten 
goede komen”, laat Yolanda weten. “Het voordeel van de 
gestructureerde aanpak vanuit het CPI is dat we resultaten 
gemakkelijker over het veld kunnen verspreiden. Dat past 
in het streven van Fontys om niet alleen een onderwijs-, 
maar ook een kennisinstelling te zijn. Het ‘Ramadan- thema’ 
van Combinatie Jeugdzorg hebben we bijvoorbeeld al (ge-
anonimiseerd) gedeeld met meerdere professionals tijdens 
het slotcongres van het Kennis centrum K2. Zo inspireren 
we elkaar. Combinatie Jeugdzorg is hier een waardevolle 
partner in. Eigenlijk zouden we de samenwerking nog 

verder kunnen en willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door 
professionals vaker in te schakelen als gastdocent en door 
nog meer uitwisseling. Waar wij bij Pedagogiek bijvoor-
beeld benieuwd naar zijn, is hoe de samenwerking met 
wijkteams en het op- en afschalen van zorg verloopt? Wat 
voor competenties dat vraagt? Welke oplossingen er wor-
den gevonden? Zo kunnen wij toekomstige professionals 
afleveren die iets kunnen betekenen in de transformerende 
jeugdzorg.”

Academische Werkplaats
“In de Academische Werkplaats Jeugd hebben we elkaar 
ook gevonden”, wijst Yolanda op een andere wederzijdse 
voedingslijn. “Daar worden praktijkkennis en wetenschap-
pelijke kennis bijeengebracht in dienst van vraagstukken uit 
het veld. Het voormalige K2, Tranzo (Tilburg University) en 
Avans Hogescholen hebben hier het initiatief toe genomen 
om de zorg in de transitie met kennis en nieuwe inzichten 
op peil te kunnen houden. Met Pedagogiek hebben we 
aansluiting gezocht bij deze Werkplaats en ook Combina-
tie Jeugdzorg heeft dat gedaan. Voor de nabije toekomst 
willen we in de Academische Werkplaats inzetten op het 
thema ‘Hoe komen we tot een goede samenwerking tus-
sen gemeentelijk beleid en praktijk?’.

Bij ons, Pedagogiek, bestaat vooral de behoefte aan onder-
zoek naar de implementatie van diversiteitsinterventies en 
-methodieken. Met andere partners hebben we inmiddels 
een korte-interventiemethode ontwikkeld, om de commu-
nicatie tussen migrantenouders en hun kinderen vlot te 
trekken in gezinnen waar die is vastgelopen. We kijken nu 
of die methode werkt en onder welke voorwaarden. Daar 
kan dan ook Combinatie Jeugdzorg weer zijn voordeel mee 
doen.” Yolanda vindt het een goede ontwikkeling dat zich 
steeds meer organisaties aansluiten bij de Academische 
Werkplaats. “Nieuwe inzichten opdoen, kennis delen, van 
elkaar leren, dáár gaat het om. Zeker in tijden waarin er, 
met transitie, transformatie en toenemende superdiversi-
teit, zo veel verandert. En ik durf de uitspraak wel aan dat 
Combinatie Jeugdzorg door haar openheid in deze kennis-
uitwisseling zeker een van onze best practices is.” J

Yolanda te Poel: ‘Voor de nabije toekomst willen we inzetten op het thema ‘Hoe komen we tot een goede samenwerking tussen 
gemeentelijk beleid en praktijk?’

‘  Door haar openheid is 
Combinatie Jeugdzorg 
een van onze best 
practices.’
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Opvang en begeleiding alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Tawfek:  nieuw leven, 
nieuwe hoop
Op de wereldbol leg je er gemakkelijk je vinger op. Macedonië en Servië. Maar de 17-jarige Tawfek weet hoeveel kilo-
meter daaronder zit. Hij doorkruiste beide landen te voet na zijn vlucht uit Syrië. Nu, acht maanden later, woont hij met 
een andere Syrische jongen en twee Eritrese jongeren in een flatje in Zuidoost-Brabant. Ze zijn allemaal 16, 17 jaar en 
worden opgevangen en begeleid door Combinatie Jeugdzorg. De begeleiders helpen hen zelfstandig te worden en te 
integreren. Stichting Nidos is opdrachtgever en heeft de voogdij over deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 

Een voogd in Brabant en een familie op meer dan 4.000 
kilo meter afstand, in de Syrische hoofdstad Damascus. 
Voor menig 17-jarige ziet het leven er overzichtelijker uit. 
Tawfek: “Gelukkig is het in Damascus nog relatief rustig, de 
oorlog woedt vooral in het noorden. Maar ik maak me, met 
de opkomst van Daesh (tereurgroep ISIS), wel zorgen over 
mijn ouders, broer en zusjes, ik wil hen graag naar Neder-
land halen.” In alles wordt duidelijk dat Tawfek’s blik op ons 
land is gericht. “In Syrië kon ik door de oorlog mijn middel-
bare school niet afmaken. Mijn toekomst hield daar op en ik 
wil medicijnen studeren. Dat is altijd mijn droom geweest, 
van jongs af aan: dokter worden. Wat voor dokter weet ik 
nog niet. Ik denk dat een medicijnenstudie vanzelf de rich-
ting wijst.” 

Nederland is precies zoals ik me had voorgesteld
En hoe werk je aan je toekomst? “Ik ga naar het Voortgezet 

Onderwijs Anderstaligen, elke dag 10  kilometer heen en 
terug op de fiets. Ik leer graag en het gaat me ook goed 
af. De grootste straf was niks doen in het AZC. Ik zat daar 
maar te wachten. Maar ik neem niemand iets kwalijk. De 
mensen zijn allemaal vriendelijk. Toen ik vluchtte, wilde ik 
naar Nederland. Ik dacht: dat is een vrij land. En het is ook 
precies zoals ik het me had voorgesteld.” 

Thuis is ‘rust en privacy’
Je woont nu op een flatje en krijgt begeleiding. Hoe is dat? 
“In het begin was het echt wennen, alles was vreemd en 
de school moest nog geregeld worden. Maar nu ben ik 
volop bezig en gaat het goed. Doordeweeks ga ik naar 
school en als ik thuis ben, doe ik, net als de anderen, 
taken in het huis, schoonmaak en zo. En ik kook voor me-
zelf.” Je praat over ‘thuis’, wat is dat voor jou? “Het is hier 
natuurlijk niet zoals in Damascus. Maar voor mij is thuis 

vooral een plaats waar ik rust vind en privacy heb. En die 
heb ik hier. Ik ben ook veel op mijn kamer, aan het leren of 
whatsappen met mijn familie. Die privacy is belangrijk voor 
me. Er gebeurt zo véél om je heen als je zo’n drastische 
stap zet in je leven. Je hebt dan ook momenten nodig dat 
je helemaal jezelf kunt zijn, contact met je familie kunt 
zoeken. Dat snappen ze hier.”

Contacten leggen
Ben je een eenling? “Nee, nee, dat toch niet. Ik zit ook in de 
woonkamer aan de computer, ik volg het journaal, om de 
ontwikkelingen bij te houden en mijn Nederlands te oefe-
nen. Ik maak best gemakkelijk contact en heb veel Neder-
landse en Engelse vrienden op school. En met die andere 
Syrische jongen in huis trek ik ook op. In mijn vrije tijd rol-
lerskate ik veel. Dat deed ik in Syrië ook al. Gewoon lekker 
op het fietspad, voor de ontspanning en om de omgeving 
te leren kennen. Roh, de begeleider, heeft ook al eens een 
voetbalwedstrijdje geregeld tegen Nederlandse jongens uit 
de buurt. Dat was leuk.”

Iemand die er voor je is
Wat betekent Roh voor je? “Heel erg veel. Ik kan alles bij 
hem kwijt en ook alles vragen. Dat is belangrijk als je een 
nieuw bestaan moet opbouwen vanuit het niets. Dat je ie-
mand hebt die je de weg wijst en die er voor je is. Natuurlijk 
spreek ik ook met mijn voogd, dat contact koester ik ook, 
maar die zie ik gewoon minder vaak. Roh is dichtbij. Hij gaat 

mee, wijst je de weg en je kunt dingen met hem delen. Als 
je dingen van je af wilt praten, als je wilt vertellen wat je 
hebt meegemaakt, als je wilt weten hoe dingen in Neder-
land gaan. Dat helpt me heel erg vooruit.”

Kennismaking met de buurt
Helpt hij je ook integreren? “Ja, we hebben op de eerste 
dag met z’n allen kennisgemaakt met de buren, heel aar-
dige mensen. We zijn naar de huisarts in de buurt gegaan, 
naar de moskee, de supermarkt. Zo leer je snel je weg; in je 
eentje zijn de drempels veel hoger.” Is de moskee belangrijk 
voor je? “Nee, wij druzen gaan niet naar een moskee. Er is 
hier geen plaats van samenkomst voor ons. Ik beleef mijn 
godsdienst op mijn kamer. Dat is iets van mij privé.” 

Zusje in beeldschermpixels
Tawfek beseft dat hij het niet slecht heeft getroffen. “Ik kan 
studeren, ik heb een thuis, ik kan koken, heb een computer, 
kan op afstand met mijn familie praten en de mensen hier 
zijn aardig.” Hij start Facebook op waar zijn zusje in beeld 
komt. Zes maanden oud, hij kent haar alleen in beeld-
schermpixels. “Ze is geboren toen ik in het AZC zat. Ik ken 
haar nog niet. Ja, dat is moeilijk, maar wat kan ik doen? 
Alleen wachten tot ik haar in mijn armen kan sluiten. Nieuw 
leven is nieuwe hoop, zullen we maar denken.” J

Om privacy redenen is Tawfek niet de echte naam van deze jongen en de foto 
niet zijn beeltenis.

Jongeren bouwen aan hun toekomst
Combinatie Jeugdzorg vangt alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) met een status op in zogenoemde 
kleinschalige wooneenheden. Dat zijn woningen of appartementen in het stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant 
waar 4 tot 6 AMV’ers wonen. Zij hebben een voogd van Stichting Nidos. Opvang en begeleiding zijn gericht op 
zelfstandigheid en integratie. Iedere minderjarige volgt een individueel programma. 

Roh Thodai, mentor AMV: “We regelen een school voor hen, zorgen voor een 
fiets en kleding, leren hen alles in huis te doen, gebruik te maken van voor-
zieningen en mee te doen in de wijk. We hanteren heldere regels waar we 
niet aan tornen en kern in onze aanpak is ‘respect voor anderen’. De meeste 
jongeren zijn heel gedisciplineerd. Ze bouwen hier hun toekomst op, dus ze 
zijn niet gebaat bij het veroorzaken van overlast. Ik zeg altijd: “Je krijgt hier 
mogelijkheden, er zijn mensen om je te helpen, maar je moet het uiteindelijk 
wel zelf doen. Dat werkt goed. En Tawfek? Die jongen is enorm gemotiveerd. 
Die komt er wel. Maar er zijn ook anderen. Jongeren met diepe trauma’s, die 
‘s nachts recht overeind in hun bed zitten. Daar zijn we ook op voorbereid. We 
halen daar interne en externe behandelexpertise bij, maken een zorgplan en 
houden het in de gaten. Ook coaching van begeleiders hoort erbij. We doen 
alles om de veiligheid van de jongeren, de anderen in huis en de samenleving 
te waarborgen. Het is ontzettend interessant en dankbaar werk. Het belang-
rijkste aandachtspunt? Een goed constructief vervolg als ze 18 zijn.”

Volgens Roh Thodai is het belangrijk-
ste aandachtspunt voor de toekomst 
een goed constructief vervolg voor 
deze jongeren als ze 18 zijn
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Diagnostiek biedt inzicht

‘ Onderzoek  bracht sterke 
chemie aan het licht’

Marianne en Gerard hadden hetzelfde gevoel toen Anne en Veerle 1,5 à 2 jaar waren: er is iets, maar wat? Super -
lieve meiden, dat zeker, maar vanaf het moment dat ze konden rennen en praten, waren ze wel ontzettend aanwe-
zig. Met ‘erg druk’ vang je het niet, het was meer dan dat. Ze waren als tweeling op een of andere manier anders 
dan andere kinderen. Gerard was met zijn full time baan veel weg. Marianne, die het huishouden combineerde met 
een baan van 32 uur, moederde volop. Totdat ze vastliep. 

Marianne: “Toen minder werken niet 
hielp, klopte ik bij het consultatiebu-
reau aan, waar ik een Triple P-cursus 
(positief opvoeden) volgde en Video 
interactiebegeleiding (VIB) kreeg. Ik 
vond het namelijk moeilijk om op de 
juiste manier met de kinderen te com-
municeren. De cursus bood me wel 
tips, maar ik kon die door de dag heen 
niet goed vasthouden. En bij de VIB 
werd ik in een rustige, overzichtelijke 
situatie gefilmd. Ik kreeg te horen dat 

ik het goed deed en ook zo moest 
handelen in lastigere situaties. Mijn 
probleem was echter dat dat nu juist 
niet lukte. De interventies waren op 
zich goed, maar niet passend voor 
mij.” Intussen bleef het thuis spitsuur, 
ook toen de meisjes met 4 jaar naar 
school gingen. Marianne: “We hadden, 
hoe zal ik het zeggen, alle vier behoef-
te aan structuur, duidelijkheid en ruim-
te, maar vonden die niet en konden 
elkaar ook niet helpen.” 

Ambulant en praktisch
Een gesprek met de schooldirectrice 
en de huisarts bracht Marianne vervol-
gens bij Simone Vermeer van de GGD. 
Die schakelde ambulante hulpverle-
ning van Combinatie Jeugdzorg in en 
praktische, gespecialiseerde thuisbe-
geleiding van ZuidZorg. “De thuisbe-
geleidster hielp me praktische dingen 
gedaan te krijgen. Dat was ruim een 
half jaar lang een goede steun.” 
Intussen hielp Sanne, de ambulant 

hulpverlener, structuur te brengen in 
het gezin. Ze introduceerde het plan-
bord met de dagindeling. Marianne: 
“Daarop schrijf ik wat we doen op een 
dag. Dat geeft veel rust, want Anne 
en Veerle stelden constant vragen. 
Wat gaan we doen? Wat eten we? En 
nu? En nuu? En nuuu? Het planbord 
ondervangt al die vraagtekens. Dat 
merk ik vooral als ik het een keer niet 
invul. Dan krijg ik het meteen op mijn 
bord: en nuuuuu?”

Diagnostiek
Sanne zag intussen dat Marianne erg 
gefocust was op de meiden en zelf on-
gewild bijdroeg aan de hectiek in huis. 
Ze adviseerde contact met een psy-
choloog en dat bracht Marianne weer 
een stap verder. “Door de gesprekken 
kreeg ik zicht op wat er achter mijn 
handelen zit. Van daaruit ontstond 
het idee om ook naar alle gezinsleden 
en het geheel in de situatie thuis te 
kijken. Zo zijn we bij de Gezinspoli van 
GGzE, OPSY en Combinatie Jeugd-
zorg uitgekomen en bij gedragswe-
tenschapper Ellen van Lieverloo. Zij 
stelde observatiediagnostiek voor en 
we hadden meteen het idee dat dát 
iets was wat ons verder kon helpen.”
 
Herkenning
Anne en Veerle gingen vervolgens zes 
weken naar het MKD (medisch kleuter-
dagverblijf) bij Combinatie Jeugdzorg, 
waar ze geobserveerd werden tijdens 
de lessen, onder andere spelobser-
vatie volgden en een intelligentieon-
derzoek deden. Ze zaten afwisselend 
in dezelfde én verschillende groepen. 

Marianne: “Voor ons was het een ver-
ademing dat bij observatiediagnostiek 
alles onder één dak was. Ik hoefde niet 
overal heen te rijden, dat gaf rust.” Te-
gelijkertijd werd systeemonderzoek bij 
Marianne en Gerard gedaan, om een 
beeld te krijgen van de familieachter-
grond en de opvoeding en ontwikke-
ling van de kinderen. “Ze wilden alles 
weten. Hoe we zijn opgevoed, hoe 
onze ouders zijn opgevoed, wat we 
hebben meegemaakt. Zo probeerden 
ze alle puzzelstukjes te verzamelen en 
op hun plaats te leggen. Het voelde 
echt goed.” 

Eye opener
Het eindgesprek bracht uitkomst. 
“Ellen zei: ‘met de meisjes is op zich 
niets aan de hand, maar het is wel een 
tweeling met een behoorlijk sterke 
chemie’. En dat laatste was de eye 
opener. Zelfs de therapeut had zoiets 
van ‘tjonge, jonge’. Samen kunnen de 
meisjes iedereen buitenspel zetten, 
ook ons als ouders. Bovendien bleken 
ze heel slim. En dat kwam helemaal 
overeen met de praktijk, ze willen echt 
álles en álles weten. ‘Daarmee kunnen 
ze je leegzuigen’, gaf Ellen aan. Voor 
ons was dat zó herkenbaar! Het bleek 
helemaal niet vreemd dat we moeite 
hadden om thuis goed met de situatie 
om te gaan.”

Erkenning
De erkenning hielp Marianne en Ge-
rard ook in het ‘gevecht’ – zo voelde 
het vaak – met de buitenwereld. 
“Niemand snapte dat de tweeling 
zes weken naar het MKD ging”, zegt 

Marianne. ‘Het zijn toch lieve meisjes?’ 
Ja, het zijn zeker lieve meisjes, maar 
anderen maken die sterke chemie niet 
dag in, dag uit mee. We hebben de 
school waar Anne en Veerle op zitten, 
ook een kopie van het onderzoeks-
rapport gegeven. Die diagnostiek 
heeft wat dat betreft flink geholpen. 
Jammer eigenlijk dat we niet eerder 
met observatiediagnostiek en het 
MKD in aanraking zijn gekomen. De 
meisjes waren daar zó op hun plaats! 
De structuur, de aandacht, de kleine 
groepjes, dat deed hen heel goed. 
Maar ze waren te oud om op het MKD 
verder te gaan. En te slim ook, want 
ze hadden daar alle uitdagingen al 
gehad en wilden nog méér.”

Schaam je niet
Je hebt nu een antwoord, maar daar-
mee is het nog niet opgelost. Om 
met de woorden van de meisjes te 
spreken: en nuuu? “We hebben inder-
daad duidelijkheid, maar nog geen op-
lossing voor de thuissituatie. Daarom 
hebben we opnieuw bij de Gezinspoli 
aangeklopt. Momenteel staan we op 
de wachtlijst voor intensieve psychi-
sche begeleiding.” 

Zoek hulp!
Wat heb je van het hele traject op-
gestoken? Marianne: “Ik zou vooral 
tegen iedereen willen zeggen: heb je 
problemen, ga dan niet liggen vech-
ten, maar zoek hulp en schaam je daar 
niet voor. Ik heb ook hulp gezocht, 
omdat ik het allerbeste wil voor mijn 
kinderen. Ze moeten zich veilig voelen 
om met alles bij ons te komen, ook 
als ze straks puberen. En wat de hulp 
betreft: ik ben Simone van de GGD 
heel dankbaar dat ze zag dat we méér 
nodig hadden. Zo hebben we echt 
stappen vooruit kunnen zetten.” J

(Observatie)diagnostiek

Als niet duidelijk is wat er precies aan de hand is, zetten we (observatie)di-
agnostiek in bij kind en gezin. Dit onderzoek kan uit verschillende element-
en bestaan, net wat er nodig is. Onderdelen zijn: gedragsobservatie van 
het kind in dagelijkse omgeving of binnen een behandelgroep, gezinsonder-
zoek, intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, functieonderzoek 
(motoriek, spraak-taalontwikkeling). Doel van (observatie)diagnostiek is om 
een helder beeld te geven van de mogelijkheden van de kinderen en het 
gezin en een advies voor passende begeleiding/behandeling. 

‘Ik heb hulp gezocht,  

omdat ik het allerbeste wil  

voor mijn kinderen.’ 

‘Nu hebben we eindelijk duidelijkheid en voor de toekomst werken we aan een oplossing voor de thuissituatie’, aldus Marianne, moeder 
van Veerle (links) en Anne
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Manager HRM Lia van Rosmalen over toekomstbestendigheid

Vakbekwame professional   
moet ook wendbaar zijn

Veerkracht tonen, oplossingen zoeken, mogelijkheden benutten, ver-
antwoordelijkheid nemen en de regie pakken over je toekomst. Het zou 
zomaar uit de hulpverlening geplukt kunnen zijn en over jongeren en ou-
ders gaan. Maar dit was in 2015 aan de orde voor de medewerkers van 
Combinatie Jeugdzorg zelf. Vanuit personeelsoogpunt waren ‘mobiliteit, 
zelforganisatie en professionalisering’ de trefwoorden. Wat het kostte? 
Meer kruim dan er in deze zin past. Wat het opleverde? Zelfbewustzijn 
en zelfredzaamheid. De bagage is weer aangevuld. 

Mobiliteit
“In de context van de inhoudelijke en organisatorische veranderingen en de 
bezuinigingen hebben we sterk ingezet op mobiliteit”, geeft manager HRM 
Lia van Rosmalen aan. “We hebben iedereen gevraagd om te reflecteren op 
de eigen arbeidspositie. Wil ik mee in het veranderende werk en de veran-
derende eisen? Word ik daar gelukkig van? Ben ik vakinhoudelijk bij? Past de 

organisatie nog bij mij en pas ik nog bij de organisatie? Ben ik klaar voor de arbeidsmarkt? Medewerkers hebben zo 
doelbewust gekozen voor een plek binnen of buiten onze organisatie. En we hebben medewerkers ondersteund bij 
het opvolgen van hun keuze, onder andere via trainingen, het creëren van werkervaringsplaatsen en het financieren 
van externe trajecten. Dat heeft heel goed gewerkt, medewerkers hebben de regie in handen genomen en we zijn 
als organisatie, met een gezonde flexibele schil, beweeglijker geworden. Natuurlijk heeft zo’n proces onderweg ook 
zorgelijke effecten gehad: onderbezetting op groepen, wisselende gezichten voor kinderen en pleeggezinnen. En ook 
voor medewerkers was het lang niet altijd gemakkelijk. Maar de overall winst is dat we als organisatie niet op onze 
hakken in de verandering staan.” 

Professionalisering
Ook verdere professionalisering is ter hand genomen. Lia: “We hebben een training ontwikkeld rond het werken met 
de Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen. De eerste groep professionals heeft deze inmiddels gevolgd. En het is 
mooi om te zien dat mensen daar zelfbewuster en ook trotser uit komen. Dat is ook de insteek: dat je als professi-
onal heel bewust staat voor wat je doet en daar ook alom verantwoording over wil afleggen. Daar hoort bij dat je 
tuchtrecht niet ziet als een vorm van afstraffing van fouten, maar als iets om van te leren. Beroepscode, tuchtrecht 
en richtlijnen maken je tot een betere professional. Je herkent morele dilemma’s, je denkt erover na, je bespreekt ze 
en dat voegt iets aan je handelen toe.” Deze training wordt ook extern beschikbaar gesteld. Lia: “Voor veel organisa-
ties is de training interessant. En hij is met 8,25 punten geaccrediteerd, dus de kwaliteit is goed bevonden.”

Zelforganisatie 
Een zelfbewuste, vakbekwame en verantwoordelijke professional moet organisatorisch passend ondersteund wor-
den. “In samenhang hiermee en vanuit de behoefte om zaken slimmer en efficiënter in elkaar te steken, voeren we 
zelforganisatie in. We zijn daar in het primaire proces in 2015 mee begonnen. Teams bepalen daarbij steeds meer 
dingen zelf, zodat ze snel kunnen inspelen op vragen en veranderende behoeften van klanten en partners. Managers 
staan meer op afstand en leggen het accent op inhoudelijk leiderschap en coaching. We zien dit als een toekomstbe-
stendige manier van organiseren binnen de ‘nieuwe wereld’ van de jeugdhulp”, aldus Lia die ‘stabiliteit’ en ‘arbeids-
vitaliteit’ de aanvullende trefwoorden voor de nabije toekomst noemt. “We willen als Combinatie Jeugdzorg naar 
een goede balans toe van kwaliteit en wendbaarheid, met professionals die veel bagage hebben en lekker in hun vel 
zitten. Dat komt kinderen, jongeren en gezinnen ten goede.” J

Rianne Scherpenisse van Neos over samenwerking rond gezinnen

Kinderen en jongeren 
centraal in de samenwerking
In de verwijzende sfeer hebben Combinatie Jeugdzorg en Neos, organisatie voor maatschappelijke opvang, be-
schermd wonen en aanpak huiselijk geweld, al jaren met elkaar te maken. Maar er komt nu ook concrete samenwer-
king rond gezinnen die bij Neos worden opgevangen en de minderjarige vluchtelingen die Combinatie Jeugdzorg zelf 
opvangt en begeleidt. Beleidsmedewerker Rianne Scherpenisse van Neos rolt de lijnen voor ons uit. 

Ze laat weten dat Suzan van Gent, gedragswetenschapper 
van Combinatie Jeugdzorg, pedagogische consultatie gaat 
geven aan de gezinsbegeleiders van Neos. Dat gebeurt via 
maandelijkse casusbesprekingen en spreekuren. Rianne: 
“Bij Neos vangen we zowel (in)complete gezinnen op die 
op straat zijn komen te staan als vrouwen met kinderen 
die gevlucht zijn voor geweld. Vanuit de programmalijn 
‘Gezinnen in de Opvang’ hanteren we een systeemgerichte 
aanpak en zetten de ontwikkeling van het kind nadrukkelijk 
centraal. We willen de opvangtijd zo goed mogelijk benut-
ten om kinderen met hun ontwikkeling vooruit te helpen en 
ouders tegelijkertijd steun te bieden bij de opvoeding. Heel 
wat kinderen hebben traumatische ervaringen opgedaan 
door het huiselijk geweld. En hoe eerder je met trauma’s 
aan de slag gaat, hoe meer je voor kinderen kunt beteke-
nen. Pedagogische consultatie van Combinatie Jeugdzorg 
helpt ons signalen beter op te pikken, daar adequaat op te 
reageren en, waar nodig, behandeling in te schakelen. Wat 
daarbij ook van belang is, is dat geweld en agressie vaak 
intergenerationeel worden doorgegeven. Een kind dat op-
groeit met geweld, gaat dat vaak later ook zelf gebruiken. 
De consultatie van Combinatie Jeugdzorg draagt bij aan 
het doorbreken van die spiraal. Zo kunnen we samen veel 
winnen.” 

Geïntegreerd in dagelijkse gezinssituaties
Een pedagogisch medewerker van Combinatie Jeugdzorg 
gaat daarnaast de kinderwerkers van Neos adviseren en 
ondersteunen. Deze kinderwerkers gaan meer dan voor-
heen in de gezinnen kijken hoe kinderen daar functioneren. 
Rianne: “Nu zijn ze wel individueel met kinderen bezig, 
maar niet geïntegreerd in dagelijkse gezinssituaties. Als 
het bijvoorbeeld steeds misgaat met eten, is het logisch 
dat een kinderwerker een keer mee-eet om zo te ervaren 
hoe problemen ontstaan. De pedagogisch medewerker kan 

dan bijvoorbeeld adviezen geven over het interpreteren van 
gedragingen en het objectief observeren.” 

Eindverantwoordelijkheid
Ook is overeengekomen dat Liesbeth van Hoof, coördine-
rend gedragswetenschapper van Combinatie Jeugdzorg, 
eindverantwoordelijk behandelaar wordt van de jongeren 
(16-18 jaar) die de zelfstandigheidstraining van Changes 
doorlopen. In Changes werkt Neos samen met het Leger 
des Heils en GGzE om jongeren zonder vast woon- of ver-
blijfsadres maatschappelijk op de been te helpen. Rianne: 
“Je kunt die inbreng van Combinatie Jeugdzorg zien als een 
verdere kwaliteitsstap die voortkomt uit het feit dat de 
medewerkers van Changes onder registratieplicht, beroep-
scode en tuchtrecht zijn komen te vallen.” 

Hands-on begeleiding
Rianne: “Daarnaast gaat Neos Combinatie Jeugdzorg 
adviseren over de woonbegeleiding van alleenstaande 
vluchtelingen die meerderjarig worden. Kenmerk van Neos 
is de pragmatische aanpak binnen de begeleiding en het 
stimuleren en regelen van werk en scholing. Die hands-on 
aanpak slaat aan bij jongeren: zij willen zien dat er iets ge-
beurt, dat ze vooruitkomen. We gaan nu uitwerken hoe we 
de expertise van Combinatie Jeugdzorg en Neos op dit vlak 
op elkaar kunnen laten aansluiten.” J

‘Hoe eerder je met trauma’s aan de slag gaat,  

hoe meer je voor kinderen kunt betekenen.’

‘Onze samenwerking is kwaliteitsstap naar de toekomst toe’ 
aldus Rianne Scherpenisse van Neos

Volgens Lia van Rosmalen zijn 
‘stabiliteit’ en ‘arbeidsvitaliteit’ de 
trefwoorden voor de nabije toekomst
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Van netwerkpleegmoeder naar bestandspleegmoeder

Na Michelle ontwikkelt  
Sonia zich nu bij ‘tante Ria’ 
Tante Ria. Voor de Curaçaose Michelle is Ria Donk méér dan een biologische tante. Ze was tevens enkele jaren haar 
pleegmoeder. Formeel is ze dat nu niet meer omdat Michelle 18 is geworden. Maar Michelle woont nog altijd bij Ria. 
Eind 2014 heeft zich daar ook tiener Sonia bijgevoegd. Ria is dus van netwerkpleegmoeder bestandspleegmoeder 
geworden. En dat is best bijzonder. 

Maar wie Ria Donk kent, staat er eigenlijk niet van te kij-
ken. Vroeger, toen ze nog op Curaçao woonde en onder-
wijzeres was, zorgde ze voor kinderen van prostituees en 
gedetineerden. Ria: “Ik wil kinderen een goede toekomst 
geven, liefde, warmte. Dat zit in me. Kennelijk straal ik die 
warmte ook uit. Als ik ergens kom, willen kinderen altijd 
met me mee.” 

Invoelend vermogen 
Tante Ria was een vertrouwd adres toen Michelle op haar 
12e naar Nederland kwam. Haar vader, bij wie ze woonde 
na de scheiding van haar ouders, wilde dat ze hier naar 
school zou gaan. Moeder was ‘uit beeld’. Het was een 
hele overgang voor Michelle. In de eerste jaren miste ze 
haar vader en Curaçaose vrienden erg. Telefoonkaarten om 
papa te bellen waren, naast zwemmen, zo’n beetje haar 
eerste levensbehoeften. De heimwee is nu voorbij, maar 
de lange telefoongesprekken zijn gebleven, tegenwoordig 
via WhatsApp. Ria: “Als ze gebeld heeft, zie ik haar stralen: 
helemaal gelukkig van binnen. Ik laat haar dan, geef haar de 
tijd om het te verwerken.” Invoelend vermogen. Het klinkt 
niet leuk, maar dat miste ze nu net bij haar moeder. Mi-
chelle: “Mijn moeder begreep me niet goed. Tante Ria wel. 
Voor mij is ze een vaste factor die me helpt bij het leven. Ze 
heeft dezelfde manier van opvoeden als mijn vader. Ze la-
ten me vrij om dingen te ondervinden. Soms loopt het dan 

mis, maar daar leer je juist van. Ze hebben me ook altijd 
laten genieten van mijn jeugd en tegelijkertijd gestimuleerd 
om te studeren. Die druk heb ik mezelf trouwens ook opge-
legd. Ik ben iemand van kansen pakken, studeren en je tijd 
goed benutten.”

Pleegmoederschap ervaren als heel waardevol
Welke studie doe je? “Ik studeer HBO Chemie. Het is echt 
een opleiding die bij me past. Voldoende uitdaging, niet te 
moeilijk en een leuke combinatie van praktijk en theorie. 
Ik weet nog niet precies wat ik later ga doen, misschien 
iets in de farmaceutische of voedingsindustrie.” Vader en 
tante Ria zijn er in elk geval om te ‘klankborden’ bij haar 
keuzes. Ria: “Niet te geloven dat Michelle alweer 18 jaar is! 
Het is snel gegaan.” Hoe heeft Ria het pleegmoederschap 
ervaren? “Als heel waardevol. Het voelt goed als ik zie dat 
Michelle gelukkig is en ook als ik haar tot steun kan zijn in 
haar verdriet. Ik ben blij dat ik haar warmte, liefde en stimu-
lansen heb kunnen geven en ook dat ik haar heb kunnen 
helpen ontdekken wie ze is, wat ze kan en hoevéél ze kan. 
Michelle is erg goed in leren, is een enorme doorzetter en 
kiest haar vrienden met verstand. Alleen plannen en orde-
nen krijg ik haar niet bijgebracht. En ze mag ook wel wat 
meer zelfvertrouwen krijgen en iets minder afwachtend 
zijn. Ze maakt makkelijk vrienden, maar die komen wel naar 
haar toe.” Michelle lacht. Ze herkent zich wel in die beschrij-
ving. “Vrienden maken gaat eigenlijk vanzelf, je leert elkaar 
kennen en het klikt.” Als we haar naar hobby’s vragen blijkt 
ze een ‘bezige bij’. Michelle zwemt graag en doet aan spor-
tief paaldansen, zumba en fitness. Piano spelen staat nog 
op haar wensenlijstje. 

En toen kwam er een pleegzusje bij...
En een pleegzusje, stond dat ook op je lijstje? Hoe vind 
je het dat Sonia erbij is gekomen? “Het was een beetje 

vreemd, omdat ik nooit een zusje heb gehad. Maar ik had 
zoiets van: ‘oke, het gebeurt’.” Ria: “De vraag om haar in 
pleegzorg te nemen, kwam van Combinatie Jeugdzorg. 
Sonia sprong bij het eerste contact meteen in mijn armen. 
Ze had enorme behoefte aan warmte, dat voelde ik. Ze is 
enorm beweeglijk en vult meteen de kamer als ze binnen-
komt.” Heel anders dan Michelle? “Ja, totaal anders. Een 
doe-kind terwijl Michelle een kind is dat vooral nadenkt. Die 
combinatie maakt het superdruk in huis. Ik merkte bijvoor-
beeld dat de komst van Sonia inbreuk maakte op Michelle’s 
privacy.” Michelle heeft daar echter een oplossing voor ge-
vonden: “Ik heb voor Sonia een papier opgehangen met de 
afspraak: ‘Als ik zeg dat je iets niet moet doen, moet je ook 
stoppen’. Dat helpt. 

Vertrouwen geleidelijk opbouwen 
En hoe is de ondersteuning van Combinatie Jeugdzorg? 
Ria: “Daar heb ik een goed klankbord aan. Ik kan vragen 
en twijfels altijd bespreken. Waar zou dit gedrag mee 
samenhangen? Hoe heb ik dit opgelost? Had het anders 
gemoeten? En de pleegzorgwerker spreekt ook op een heel 
laagdrempelige manier met het pleegkind zelf. In relatie 
tot Michelle is de ondersteuning nu afgesloten, maar voor 
Sonia loopt die nog.” Michelle: “Welke problemen kinderen 
ook hebben, tante Ria vindt wel een manier om ze op hun 

gemak te stellen.” Is het een groot verschil, netwerkpleeg-
moeder of bestandspleegmoeder? Ria: “Ja en nee. Ik wil 
Sonia natuurlijk, net als Michelle, warmte en liefde geven. 
Maar met iemand uit je familie heb je wel bij voorbaat een 
vertrouwensband. Je zegt gemakkelijker ‘daar ligt de sleu-
tel, daar is mijn portemonnee’ als je even weg bent. Sonia 
geef ik langzaamaan vertrouwen, ik bouw dat meer gelei-
delijk op.”
 
Toekomstplannen
En, Michelle, zie je jezelf al op kamers in de nabije toe-
komst? “Ja hoor. Nu doe ik dat nog niet om geld te sparen 
voor mijn studie. Maar ik verwacht geen problemen te heb-
ben met zelfstandig wonen. Ik zal dan altijd contact houden 
met tante Ria.” En Ria zelf? “Michelle is geen druk kind, 
maar dan wordt het op een bepaalde manier toch wel stil in 
huis. Misschien dan een pleegkind erbij...?” J
Om privacy redenen is Sonia niet de echte naam van het pleegzusje van 
Michelle.

Twee soorten pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg kent twee soorten pleegzorg. 
Bij netwerkpleegzorg zijn de pleegouders familie of 
bekenden van het kind. Bij bestandspleegzorg is dat 
niet het geval. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij 
de leefwereld van het kind heeft een pleeggezin uit 
het eigen netwerk, indien mogelijk, de voorkeur.
Pleegouders worden zorgvuldig gescreend en voorbe-
reid. Combinatie Jeugdzorg begeleidt en ondersteunt 
pleegkinderen en pleeggezinnen. 

Michelle ziet zichzelf wel op kamers gaan in de toekomst en Ria durft zelfs voorzichtig te denken aan nog een pleegkind erbij…

‘Ze sprong bij het eerste contact meteen 

in mijn armen. Ze had enorme behoefte 

aan warmte, dat voelde ik.’

‘Soms loopt het mis,  

maar daar leer je juist van’ 
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Combinatie Jeugdzorg  in cijfers

Exploitatie
Het boekjaar 2015 is negatief en voorlopig becijferd op een tekort van 
€  1.855.000. Het tekort was al voorzien in 2014 en in de begroting van 
2015 verdisconteerd. In onderstaande grafiek zijn de totale baten en lasten 
over 2015 weergegeven.

Baten en lasten 2015 (x e 1.000)

De baten bestaan nagenoeg geheel uit opbrengsten. De lasten bestaan 
voornamelijk uit personele lasten, zoals blijkt uit de volgende grafiek.

Kosten 2015 per categorie

Balans

Omzet 

De totale jaaromzet 2015 bedroeg 33 miljoen. Hiervan is circa 31 miljoen 
gefinancierd door gemeenten, 2 miljoen omzet komt voort uit overige 
opbrengsten.

Lasten

Exploitatietekort

Baten
34.86233.007

1.855

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Financiële lasten

70%

1%

4%
25%

Activa (x 1.000) Passiva (x 1.000)

Vaste activa   e  9.867 Eigen vermogen   e  1.608

Vlottende activa   e  2.844 Voorzieningen   e  3.919

Liquide middelen   e  4.087 Langlopende 
schulden   e  6.279

Kortlopende 
schulden   e  4.992

Totaal e 16.798 Totaal e 16.798

Medewerkers
Op 31 december 2015 werkten 679 

medewerkers (inclusief 65 stagiaires 

en 19 vrijwilligers) bij Combinatie 

Jeugdzorg waarvan circa 17% man-

nen en 83% vrouwen. Het totaal 

fte’s in een vast of tijdelijk dienst-

verband bedroeg per einde 2015 

342 fte’s. Een deel van de formatie 

wordt ingezet in het lokale veld.

Combinatie Jeugdzorg werkt met 
geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Soorten functies
 • Pedagogisch medewerkers
 • Ambulant hulpverleners
 • Gezinshuisouders
 • Gedragswetenschappers
 • Therapeuten, verpleegkundigen,  
kinderarts, kinder- en 
jeugdpsychiater

 • Management en staf
 • Ondersteunend personeel
 • Stagiaires en vrijwilligers

Medewerkers per geslacht en leeftijdscategorie
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Cliënten
Omzet specialistische jeugdhulp verdeeld naar zorgvormen

In 2015 zijn circa 1.750 unieke cliënten behandeld. Circa 94% is afkomstig uit 
de regio Zuidoost-Brabant.

Cliënten per subregio

Het aantal unieke cliënten uit de regio Zuidoost-Brabant is afkomstig uit zes 
subregio’s die samen 21 gemeenten vertegenwoordigen.

Dag- en nachtbehandeling

Ambulant en (Observatie)diagnostiek

Dagbehandeling

Pleegzorg en Gezinshuizen

38%

31%

22%
9%

Eindhoven

BOV-gemeenten

A2-gemeenten

Helmond-de Peel

Kempengemeenten

Dommelvallei+
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40,1% 13,4% 6,0% 24,5% 5,3% 10,7%
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Kinderen groeien op, ouders voeden op. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Soms verloopt het 
opgroeien van kinderen tot zelfstandige volwassenen moeizaam. Opvoeden is dan een zware opgave voor ouders. 
Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij de vragen die ze hebben.

Onze medewerkers en pleegouders wil-

len ouders en kinderen graag verder hel-

pen. Niet door het over te nemen, maar 

door ze te steunen en hun eigen kracht 

en mogelijkheden te stimuleren en acti-

veren. Door samen te werken in en met 

het sociale netwerk van gezinnen. Onze 

hulp is in principe tijdelijk en erop gericht 

dat ouders en kinderen weer zelf verder 

kunnen en meedoen in de samenleving. 

We bieden de volgende hulpvormen:

 • Ambulante hulp in de lokale (wijk)teams 

in de regio en specialistische ambulante 

hulp (onder andere in combinatie met 

verblijf) vanuit de ambulante teams 

binnen Combinatie Jeugdzorg. Ambu-

lant hulpverleners zijn gespecialiseerd 

in gezins- en opvoedingsproblematiek.

 • Omgangshuis en echtscheidingshulp-

verlening: voor ouders en kinderen in 

complexe echtscheidingssituaties. Ge-

specialiseerde medewerkers  bieden 

omgangsbemiddeling en -bege leiding, 

consultatie en advies en specifieke trai-

ningen en cursussen.

 • Diagnostiek: voor kinderen en gezin-

nen waarbij niet duidelijk is welke vorm 

van ondersteuning nodig is. Door on-

derzoek en observatie van kind en ge-

zin krijgen we een goed beeld van de 

mogelijkheden en geven een advies 

voor begeleiding of behandeling.

 • Dagbehandeling bij de medisch kleuter-

dagverblijven (MKD) en Boddaert centra 

op een van onze hoofdlocaties of in 

een dagbehandelingsgroep van Com-

binatie Jeugdzorg binnen bestaande 

scholen. Kinderen wonen thuis en ko-

men een deel van de dag naar het MKD 

of Boddaertcentrum. Intensieve Dag-

hulp is er voor jongeren die tijdelijk niet 

naar school kunnen en specialistische 

hulp nodig hebben. 

 • Dag- en nachtbehandeling in Heibloem 

(de Widdonck), Veldhoven en Eindhoven. 

Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 

jaar hebben we verschillende behan-

delgroepen. Kinderen en jongeren ver-

blijven hier in principe tijdelijk en gaan 

zo snel als mogelijk terug naar huis of 

naar een pleeggezin, gezinshuis of (be-

geleid) zelfstandig wonen. 

 • Gezinshuizen als kleinschalige behan-

delvorm voor kinderen en jongeren die 

tijdelijk of voor langere tijd niet thuis 

of in een pleeggezin kunnen wonen. 

Naast de gezinshuisouders zijn pe-

dagogisch medewerkers actief in het 

gezinshuis. 

 • Verschillende vormen van woonbege-

leiding voor jongeren vanaf 17  jaar 

gericht op het ondersteunen en be-

geleiden bij zelfstandig wonen en 

functioneren. 

 • Pleegzorg met circa 450 pleegzorg-

plaatsen in Zuidoost-Brabant. Kinderen 

en jongeren die voor korte of langere 

tijd niet in hun eigen gezin kunnen wo-

nen, worden opgevangen in een pleeg-

gezin. Het liefst uit hun eigen netwerk. 

Als dat niet kan, zoeken we een pas-

send pleeggezin uit ons bestand. Zij 

zijn zorgvuldig geselecteerd en voor-

bereid op het pleegouderschap. Als 

er ernstige problematiek speelt bij het 

pleegkind kunnen we tijdelijk extra ex-

pertise inzetten in de vorm van diag-

nostiek en intensieve begeleiding.

 • Spoedhulp aan kinderen, jongeren en 

hun gezinnen in acute crisis situaties: 

specialistische hulp aan huis (vanuit sa-

menwerkingsverband SpoedvoorJeugd 

Zuidoost-Brabant), crisispleegzorg en 

crisisopname in behandelgroep of 

gezinshuis.

 • Opvang en begeleiding voor alleen-

staande minderjarige vluchtelingen 

(AMV’ers) in kleinschalige wooneen -- 

 heden.

 • Cursussen & trainingen voor kinderen, 

jongeren en ouders, bijvoorbeeld in so-

ciale vaardigheden, agressieregulatie, 

positief opvoeden na een scheiding en 

omgaan met autisme of ADHD. Ook 

bieden we een aanbod op maat voor 

professionals in de jeugdhulp.

 Combinatie Jeugdzorg
 Postbus 1078 | 5602 BB Eindhoven
 t 040 245 19 45
 e  centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl
 w www.combinatiejeugdzorg.nl

Toelichting
 Dit publieke jaarmagazine is een 
aanvulling op het officiële jaardocument 
van Combinatie Jeugdzorg. Het 
officiële document kunt u opvragen via 
directie@combinatiejeugdzorg.nl 

Servicepunt
 Voor informatie over onze hulp, advies 
en aanmelden kun je terecht bij ons 
Servicepunt. 
 t 040 702 26 60 
 e Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl

Colofon
Interviews en fotografie:   
Pentueel I Ellen Popeyus, Eindhoven
Eindredactie:  Bernadet Engels & Esther 
Janssen, Combinatie Jeugdzorg
Ontwerp en Vormgeving:   
Grafidi I Els Ruiters, Eindhoven

 Dit jaarmagazine is met zorg samen-
gesteld. Toch kan het voorkomen dat er 
onjuistheden in staan. Aan de inhoud van 
dit magazine kunnen geen rechten wor-
den ontleend. Niets uit deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder schriftelijke 
toestemming van de afdeling PR & com-
municatie van Combinatie Jeugdzorg via 
communicatie@combinatiejeugdzorg.nl.

Wat doet  Combinatie Jeugdzorg?

Volg ons ook op: 
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