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Profiel
Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. 
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij 
complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De 
veiligheid van het kind staat daarbij voorop.

Doelgroep
Kinderen en jongeren tot 21 jaar en hun gezinnen 
waarbij complexe vragen spelen op het gebied 
van opvoeden en opgroeien. Deze vragen kunnen 
samen hangen met:
 • Ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld autisme of 
ADHD

 • Ernstige gedragsproblemen
 • Sociaalemotionele problemen, bijvoorbeeld 
 ernstige hechtingsproblematiek

 • Traumaproblematiek zoals kindermishandeling 
en/of misbruik

 • Problemen binnen het gezinssysteem, bijvoor
beeld ernstige echtscheidingsproblematiek of 
opvoedproblemen.

Werkgebied en locaties
ZuidoostBrabant en MiddenLimburg.

Behandelvisie 
Ieder kind heeft recht op het opgroeien in een gezin. 
Dit is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren 
het inhoudelijk kader van ons werk. Veilig opgroeien 
in het eigen gezin of pleeggezin en terug kunnen 
vallen op een steunend netwerk van familie en vrien
den. Daar werken we aan, samen met onze cliënten, 
in en met hun eigen omgeving.

Onze behandeling is gezinsgericht: kinderen, jonge
ren en hun ouders staan centraal. Wij sluiten aan bij 
hun vragen, mogelijkheden en talenten en werken 
samen aan een positief toekomstperspectief en 
het herstellen van het plezier in opvoeden. We 
ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders in 
het benutten van hun eigen krachten, zodat ze zich 
zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen 
in de samenleving: school, werk, wonen, vrijetijds
besteding en sociale relaties.

 Dagbehandeling Boddaert

 Dagbehandeling MKD

 Intensieve dagbehandeling

 Dag en nachtbehandeling

 Woonbegeleiding jonge moeders

 Gezinshuizen

 Hoofdlocaties

Naast deze hulpvormen zijn er in de regio ZuidoostBrabant circa 450 pleeggezinnen en 

circa 700 trajecten Specialistisch ambulant (waaronder Echtscheidingshulpverlening)



Cliënten

In 2018 heeft Combinatie Jeugdzorg circa 1.772 
unieke cliënten behandeld. Ongeveer 90% hiervan is 
afkomstig uit de regio ZuidoostBrabant, de belang
rijkste contractpartner van Combinatie Jeugdzorg. 
Naast de contracten met de 21 gemeenten van de 
regio ZuidoostBrabant en MiddenLimburg heeft 
Combinatie Jeugdzorg in 2018 contracten afgeslo
ten met 15 andere regio’s waarvan de regio’s Noord
oostBrabant en NoordLimburg de belangrijkste zijn.

Cliënten per zorgvorm
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Combinatie Jeugdzorg in cijfers

Cliënten per regio

Cliënten in Zuidoost-Brabant per subregio

Genoemde 90% (circa 1.595 cliënten) is als 
volgt verdeeld:
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Tevredenheid  
cliënten en pleegouders

Combinatie Jeugdzorg meet tweejaarlijks de 
tevreden heid van cliënten en pleegouders. Het ene 
jaar voeren we een cliënttevredenheidsonderzoek 
uit onder ouders en jongeren van 12 jaar en ouder. 
Het andere jaar onder pleegouders, pleegjongeren 
vanaf 12 jaar en ouders van pleegkinderen, de zoge
naamde P&C (pleegouders & cliënten) toets. Daar
naast vragen we ouders en jongeren aan het einde 
van het zorgtraject een zogenaamde exitvragenlijst 
in te vullen over hoe zij de zorg hebben ervaren.

Rapportcijfers

P&C toets 2017

Pleegouders 7,5

Pleegjongeren 7,4

Ouders van pleegkinderen 6,7

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Ouders/verzorgers 7,6

Jongeren 7,6

Exitvragenlijsten 2018

Ouders/verzorgers 8,0

Jongeren 7,8

Onderzoek  
veiligheidsbeleving
Ieder jaar onderzoeken we de veiligheidsbeleving 
van kinderen en jongeren vanaf 8 jaar die binnen 
onze behandelgroepen en gezins huizen verblijven. 
Door het invullen van een vragen lijst geven kinde
ren aan hoe zij de veiligheid op de groep of in het 
gezinshuis ervaren. Met een rapportcijfer van 7,5 en 
een veiligheidsscore van 7,7 is de veiligheidsbele
ving van kinderen in 2018 iets gedaald ten opzichte 
van 2017.

Medewerkers

Op 31 december 2018 werkten 587 medewerkers 
bij Combinatie Jeugdzorg, waarvan 18% mannen en 
82% vrouwen. Eind 2018 bedroeg het totaal aantal 
fte’s 421, waarvan 37 stagiaires en 27 vrijwilligers 
(incl. partners gezinshuisouders en leden Raad van 
Toezicht). Een aantal medewerkers is gedetacheerd 
in het lokale veld.

Soorten functies
 • pedagogisch medewerkers
 • ambulant hulpverleners
 • gezinshuisouders
 • gedragswetenschappers
 • therapeuten, verpleegkundigen en kinderarts, 
kinder en jeugdpsychiater

 • coördinatoren en mentoren AMV
 • management en staf
 • ondersteunend personeel
 • stagiaires, vrijwilligers en werkervaringsplaatsen.

 
Combinatie Jeugdzorg werkt met 
SKJ geregistreerde jeugd & gezins
professionals en BIG geregistreerde 
gedragswetenschappers.
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Zorgaanbod
Combinatie Jeugdzorg heeft een breed zorgaanbod. 
Op basis van de hulpvraag stellen we een passend 
traject samen vanuit de volgende zorgvormen:

Ambulant
 • Specialistisch ambulante gezinsbegeleiding 
 • Expertisecentrum Echtscheidingshulpverlening 
(o.a. Omgangshuis)

 • Trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren 
en ouders

Dagbehandeling
 • MKD (Multidisciplinaire kinderdagbehandeling)
 • Boddaert
 • Intensieve dagbehandeling

Dag- en nachtbehandeling
 • Behandelgroepen in de wijk
 • Behandelgroepen op locaties van Combinatie 
Jeugdzorg in Veldhoven en Heibloem 
(de Widdonck)

 • Zelfstandig wonen (Woonbegeleiding, Woon
begeleiding jonge moeders)

Pleegzorg en Gezinshuizen
 • Pleeggezinnen
 • Gezinshuizen

Spoedhulp
 • Specialistische hulp thuis (vanuit 
SpoedvoorJeugd)

 • Crisispleegzorg
 • Crisisopname in Opname & Oriëntatiegroep of 
gezinshuis

Aanbod voor professionals
Consultatie, advies, ondersteuning en trainingen 
aan beroepskrachten binnen basisvoor zieningen 
(onderwijs, kinderdag verblijven) en lokale teams.

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Vanaf januari 2015 biedt Combinatie Jeugdzorg 
opvang en begeleiding aan alleenstaande minder
jarige vluchtelingen (AMV). Op gefaseerde wijze 
wordt deze opvang van jonge statushouders 
gerealiseerd in kleinschalige wooneenheden in de 
regio ZuidoostBrabant.

Methodes
We werken met diverse methodes in 
onze  behandeling, zoals:
 • Sociale netwerkstrategieën 
(SNS)

 • Sociaal competentiemodel
 • Oplossingsgericht werken
 • Systeemgerichte behandeling
 • Videointeractiebegeleiding  
(VIB) & NIKA

 • Floorplay
 • Signs of Safety (SOS)
 • Kinderen uit de Knel (KUK)
 • Kindercoaching
 • Ouderschap Blijft
 • PsychoEducatie
 • Functietherapie

Kwaliteitscertificaten
 • Combinatie Jeugdzorg heeft 
sinds 2007 het HKZcertificaat 
voor de Jeugdzorg

 • Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo 
kwaliteitskeurmerk voor haar volledige 
trainingsaanbod.

Meer weten?
 • Bezoek onze website:  
combinatiejeugdzorg.nl

 • Like onze Facebookpagina’s:  
facebook.com/CombinatieJeugdzorg (corporate) 
facebook.com/pleegzorgZOBrabant (pleegzorg)

 • Volg ons op Twitter:  
twitter.com/CombinatieJeugd

 • Voeg ons toe op LinkedIn:  
linkedin.com/company/combinatiejeugdzorg

 • Combinatie Jeugdzorg verstuurt 4 keer per jaar 
een digitale nieuwsbrief aan cliënten, pleeg
ouders, professionals, gemeenten, medewerkers 
en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan 
via onze website bovenaan de homepage bij 
‘Aanmelden nieuwsbrief’.

Volg ons ook op:


