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Zorgdragen voor continuïteit en veiligheid in coronatijd

Verbeterde samenwerking 
vasthouden

V
eilig Thuis en Jeugdbescherming Brabant 
zijn gewaardeerde samenwerkingspartners 
van Combinatie Jeugdzorg. We hebben met 
elkaar te maken in situaties waarin kinderen 

niet veilig kunnen opgroeien en onze inzet nodig is. In 
2020 kregen we echter ineens met een geheel andere 
vorm van ‘onveiligheid’ te maken: het coronavirus. 
Welke uitdagingen gaf en geeft dat? Onze bestuurder 
Gerda Huijbregts gaat in gesprek met Judith Kuijpers, 
directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, en René 
Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant. 
Een verhaal over vindingrijkheid, doorgaan en elkaar 
vasthouden.

In maart 2020 worden we ineens geconfronteerd met 
besmettingsgevaar, afstand houden, thuis werken.  
Wat betekende dat? 

Gerda: “Met onze zorg voor kwetsbare kinderen en 
gezinnen zijn we onderdeel van een cruciale sector. 
Dus ‘doorgaan’ was sowieso het motto. Werkendeweg 
hebben we uitgevonden hoe we anders konden gaan 
werken, onder meer met digitale middelen en vormen. 
Medewerkers zijn erg vindingrijk geweest. Zo hebben 
we bijvoorbeeld een methode ontwikkeld om met 
kleurcoderingen de ernst van de situatie voor cliënten in 
kaart te brengen om adequaat te kunnen handelen.” René 
en Judith zijn net als Gerda vol lof over de medewerkers. 
René: “Bewonderenswaardig hoe iedereen toch contact 
met cliënten weet te onderhouden omwille van de 
veiligheid van kinderen. Desnoods in de tuin of via 
wandelingen daar waar direct contact nodig is.” Judith 
knikt: “Het is mooi om te zien dat medewerkers het lef 
hebben en de verantwoordelijkheid nemen om te doen 
wat nodig is. Ze laten zich niet belemmeren, ze zoeken 
een weg. Daarin zie je de gedrevenheid en passie terug 
van onze professionals.” 

Waardering en ondersteuning medewerkers

De drie bestuurders willen dit vooral onderstrepen, 

omdat corona het werk er bepaald niet gemakkelijker op 
heeft gemaakt. Zeker nu de lockdown zolang duurt en de 
beperkingen door alle stapelende maatregelen groter zijn 
geworden. Judith: “Mensen halen energie uit persoonlijke 
contacten, ook met collega’s, en die missen ze.” René kan 
dat beamen: “Jeugdbeschermers werken in het veld vaak 
alleen. Nu veel direct collegiaal contact is weggevallen, 
moeten ze echt vechten tegen het gevoel dat ze er 
alleen voor staan. Dat maakt het zwaar.” Judith ziet 
bovendien meer agressie waarmee professionals worden 
geconfronteerd in deze fase van corona. “Veel mensen 
reageren direct heel boos, dienen ook snel klachten in. 
De lontjes in de maatschappij zijn korter geworden. Je 
ziet dat ook ziekenhuizen en de politie daarmee te maken 
hebben. Kennelijk is er in de samenleving veel opgekropt, 
wat er heel pittig uitkomt.” Gerda: “Ja, corona heeft de 
druk verhoogd. Juist nu is het daarom belangrijk dat 
wij als bestuurders, vanuit onze verantwoordelijkheid 
voor het personeel en de continuïteit van zorg, onze 
medewerkers ondersteunen en waarderen. Wij doen 
dat op alle mogelijke manieren, via vlogs, enquêtes, 
attenties, belrondjes en individuele aandacht.” Ook binnen 
Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis zijn er allerlei 
initiatieven ontwikkeld. Judith: “Ik heb daarbij echt de 
grenzen opgezocht door af en toe mensen naar kantoor 
te halen die er doorheen zaten. Juist vanwege het belang 
van ons werk. Want stropt het, dan loop je het risico dat 
wachtlijsten oplopen of crises niet direct kunnen worden 
opgepakt. Dat mag niet gebeuren.” 

Minder goed zicht achter de voordeur

Iedereen heeft alles uit de kast gehaald. Heeft het 
geholpen? Heeft de veiligheid van kinderen niet onder de 
coronabeperkingen geleden? 

René: “Je kunt dat natuurlijk niet met 100% stelligheid 
zeggen. Ik heb medewerkers voortdurend gevraagd of 
ze zicht hadden op de veiligheid van kinderen. Daar zijn 
geen verontrustende signalen uit naar voren gekomen. 
Terugkijkend is er één coronagerelateerd incident 

geweest. Maar er zijn natuurlijk wel zorgen omdat we 
minder binnen zijn bij mensen. Bij een huisbezoek 
ervaar je met alle zintuigen hoe het is in een gezin. Dat 
mis je als het contact deels via de computer verloopt.” 
Judith: “We hebben echt minder zicht op wat er achter 
de voordeur gebeurt, we signaleren slechter. Dat 
horen we ook terug van onze partners in het sociaal 
domein. Wij hebben in 2020 wel meer adviesvragen 
gekregen, maar niet meer meldingen. Ergens hoop je dat 
kwetsbare gezinnen in de lockdown met het wegvallen 
van tijdsdruk misschien meer rust hebben gevonden. 
Maar je hoort ook steeds vaker over financiële en 
psychische problemen in de samenleving, dus ik denk 
dat de druk aan het toenemen is. De meldingen die we 
krijgen, betreffen ook vaak ‘stevige zaken’. Mogelijk zijn 
situaties onderhuids aan het oplopen waar we zonder 
coronabeperkingen wellicht eerder hadden kunnen 
de-escaleren. We maken ons best wel zorgen voor de 
nabije toekomst.” Gerda: “Wij zitten ten opzichte van 
Veilig Thuis en Jeugdbescherming Brabant natuurlijk 
minder vooraan in trajecten. Bij ons hebben we de zorg, 
met alle beperkingen van dien en het kruim dat het de 
medewerkers kost, overal goed kunnen voortzetten. We 
vragen ons wel serieus af of niet juist de kinderen en 
gezinnen in heel kwetsbare situaties de grootste nadelen 
ondervinden van deze periode. Wat betekent dat voor 
hun ontwikkeling? Dat is nog een open vraag.”

Samenwerking verstevigd

Heeft corona de onderlinge samenwerking in de weg 
gestaan? Ben je als organisatie erg op jezelf gericht 
geweest om het allemaal gaande te houden? 

René: “Nee, als ik inzoom op onze samenwerking met 
Combinatie Jeugdzorg, kan ik zeggen dat die net zo goed 
is geweest als altijd. Daar ben ik heel blij mee”. Gerda: “In 

nog bredere zin zijn we elkaar juist méér gaan opzoeken. 
Binnen de zorg, maar ook tussen de zorg en het onderwijs 
en de lokale overheid zijn we meer tot elkaar gekomen 
door problemen samen aan te pakken. Dat ging niet 
vanzelf, maar ik vind het een mooie ontwikkeling, die 
een duidelijke meerwaarde geeft.” Als voorbeeld noemt 
Gerda de opvang op de kinderopvang en de scholen van 
specifieke kinderen die dat echt nodig hadden. Judith 
ziet eveneens dat er meer verbinding is ontstaan, ook 
in het streven om slimmer met elkaar te gaan werken. 
Judith: “Ik hoop dat we elkaar blijven vasthouden en dat 
we dit niet enkel ophangen aan de coronacrisis. Hechte 
samenwerking geeft positieve energie’”. René hoopt 
evenzeer dat de verbeterde samenwerking duurzaam 
is. Gerda: “Het vraagt wel een inspanning van ons 
allemaal. Ik hoop in die zin ook dat gemeenten stevig in 
verbinding met ons blijven werken, ieder vanuit zijn rol 
en verantwoordelijkheid. Wat mij betreft nemen we naast 
die verstevigde samenwerking ook de hybride aanpak van 
face-to-face én digitaal contact mee naar de toekomst. 
Met alle oog voor de menselijke maat. Dat kan de 
kwaliteit van onze hulp en van ons hele werk verhogen.”

Onze zorg gaat door!
Sinds maart 2020 heeft het coronavirus grote invloed op ieders leven. Het 
was een bizar jaar, met nieuwe zorgen, maar ook met nieuwe kansen en 
uitdagingen. ‘Onze zorg gaat door’ was en is ons motto. Samen hebben 
we de schouders eronder gezet om de beste zorg te blijven leveren op een 
verantwoorde manier. We zijn trots op de veerkracht die onze jongeren, 
gezinnen en medewerkers hebben laten zien. Op de initiatieven en 
successen die er ook in dit bijzondere jaar waren. Samen zorgen we ervoor 
dat onze zorg nu en straks doorgaat! 

• V.l.n.r. Judith Kuijpers, directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg en René 
Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant 

Veilig Thuis en 
Jeugdbescherming Brabant
Veilig Thuis adviseert en neemt meldingen aan 
van (vermoeden van) huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Veilig Thuis draagt hierdoor bij aan 
het realiseren van duurzame veiligheid van alle 
gezinsleden, 0-100 jaar. 
Jeugdbescherming Brabant voert regie bij 
ondertoezichtstellingen, begeleidt jongeren bij 
jeugdreclasseringsmaatregelen, biedt hulp bij crises 
en zorgt voor uitvoering van voogdijmaatregelen.
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Logeermogelijkheden voor ademruimte

Gezinnen zijn vaak overbelast. Wat als er toch even een 
adempauze nodig is? “Dat kan natuurlijk. Daarom denken 
we eraan om zonodig met de verwijzer logeeropvang 
te regelen. Het kan heel helpend zijn voor ouders als 
hun kind even een weekend gaat logeren of misschien 
wat uren naschoolse opvang volgt. Daarbij zoeken we 
nadrukkelijk eerst mogelijkheden in het eigen netwerk 
van het gezin, bij voorzieningen in de omgeving zoals 
de BSO, en zoeken we de samenwerking met andere 
organisaties. Los van de druk die het even bij ouders 
wegneemt, is het voor een kind natuurlijk ook leuk om 
naar een logeeropvang te gaan met allerlei activiteiten. 
Dat geeft weer een positieve boost.” 

Intensieve inzet, vasthoudendheid en een goede 
samenwerkingsrelatie 

Het projectteam kijkt ook naar de personele inzet. “Het 
concept vraagt veel van professionals: intensieve inzet, 
vasthoudendheid en een goede samenwerkingsrelatie 
met het gezin. Hoe bouw je die alliantie op in gezinnen 
die misschien sceptisch zijn of bij wie het vertrouwen is 
geschaad, omdat hulp in het verleden niet het gewenste 
effect heeft gehad? Dat is een uitdaging. Belangrijk is 
dat de hulpverlener aansluit bij het gezin, vertrouwen 
heeft in de mogelijkheden van het gezin en hun ‘last’ als 
vertrekpunt neemt.”

Samenwerking met gemeenten

Sandra en Judith geloven in de vernieuwing. “Het is 
een mooie ambitie die we als organisatie nastreven. 
We werken allemaal vanuit dezelfde motivatie: ervoor 
zorgen dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. We zijn er ook van overtuigd dat dat voor veel 
kinderen kan. In het overleg met gemeenten waar we 
nadrukkelijk de samenwerking mee zoeken, horen we 
dat deze ontwikkeling heel goed past in hun ambties. Ze 
vinden het een interessant aanbod-in-wording, juist voor 
die jongere doelgroep. Het is natuurlijk essentieel dat het 
niet alleen aansluit bij de behoefte van de gezinnen maar 
ook bij die van verwijzers en gemeenten.” 

O
nze behandelvisie heet ‘Wonen doe je thuis’. 
We vinden dat kinderen zoveel mogelijk 
thuis zouden moeten kunnen opgroeien. 
Daarom bieden we onze hulp ook steeds 

meer in de gezinnen zelf. We willen daar de komende 
jaren nog een sterkere impuls aan geven. Eén van de 
drie pijlers van onze Koers 20-25 ‘Elk kind een thuis 
& toekomst’ is de ontwikkeling en realisering van een 
vernieuwend zorgconcept Intensieve Gezinsbehande-
ling Thuis (IGT). Met dit aanbod verwachten we jongere 
kinderen (6 t/m 13 jaar) die nu aangemeld worden voor 
een 24-uursbehandelgroep, toch in het gezin te kunnen 
helpen. Corona of niet, we blijven innoveren.

Corona mag de start van dit ontwikkelproject dan met 
enkele maanden hebben vertraagd, de projectleden zijn 
er voortvarend mee bezig. In september zijn ze onder 
projectleiding van Judith van Vugt met het verwezenlijken 
van deze ambitie aan de slag gegaan. Sandra de Jong is 
er als gedragswetenschapper ook nauw bij betrokken. 
De eerste stap in het proces is te kijken waar de grootste 
‘nood’ is en wat we kunnen leren van wat er al is. De 
projectleden onderzochten daarom de behoeften van 
cliënten en verwijzers en organiseerden werksessies 
met collega’s en verwijzers. Tevens werd Tranzo, het 
wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van 
Tilburg University, gevraagd een literatuuronderzoek te 
doen. 

Vaststellen doelgroep

Judith en Sandra: “Vanuit deze informatie hebben we 
de precieze doelgroep vastgesteld. We denken dat 
juist jongere kinderen, van 6 t/m 13 jaar, erbij gebaat 
zijn dat ze niet uit huis worden geplaatst. Voor deze 
doelgroep zien we ook een hiaat in het aanbod intensief 
ambulant waarin er ruimte en specifieke expertise 
is om intensief met het gezin aan de slag te gaan, 
waardoor het kind thuis kan blijven wonen. Dus we 

willen ons met het nieuwe concept richten op gezinnen 
met complexe problemen op meerdere leefgebieden 
met één of meer kinderen van 6 t/m 13 jaar. Het zijn 
gezinnen waar verwijzers en hulpverleners zich zorgen 
over maken, omdat de ontwikkeling van de kinderen 
stagneert. Gezinspatronen zijn vastgelopen, spanningen 
keren steeds terug en vaak is er al eerder hulp ingezet, 
uiteindelijk zonder gewenst resultaat. De gezinnen 
voelen zich veelal overbelast en soms hebben ouders het 
geloof in eigen kunnen verloren.” 

Sterk inzetten op focus en prioritering 

Kunnen jullie al iets vertellen over het behandelconcept? 
“Dat werken we in de eerste helft van 2021 uit in 
methodieken, interventies, fasering, benodigde expertise, 
scholing en inbedding in de organisatie. Tot slot maken 
we een businesscase. Wat we al kunnen zeggen is dat 
we sterk inzetten op focus en prioritering. Bij de start 
willen we met de gezinnen en de verwijzer heel goed in 
kaart brengen wat er allemaal in het gezin speelt. Dat 
gaat verder dan opvoeden en opgroeien. We willen ook 
een beeld hebben van huisvesting, financiën, onderwijs, 
werk, netwerk en dergelijke. Vandaaruit kijken we met 
het gezin wat we samen gaan aanpakken, waarom, in 
welke volgorde en hoe dat eruit ziet in de tijd. Dat geeft 
helderheid aan zowel het gezin als de hulpverlener.

Juiste volgorde in aanpak is essentieel

Omdat er veel speelt in de gezinnen willen we 
voorkomen dat we in de valkuil stappen om alles 
tegelijk aan te pakken. Dat kan juist bijdragen aan het 
gevoel van ouders dat ze overspoeld worden, het niet 
meer aankunnen, waardoor de spanning thuis nog 
verder oploopt. Dat willen we juist voorkomen. De 
juiste volgorde in de aanpak is essentieel. Het heeft 
geen zin om met complexe opvoedvragen bezig te 
zijn als er geen stabiele huisvesting is of als schulden 
alle aandacht opslokken. Daar hebben de ouders dan 
helemaal geen ruimte of energie voor. Spelen dergelijke 
dingen, dan moeten we die eerst adresseren om tot een 
enigszins solide basis te komen. Dat doen we overigens 
niet allemaal zelf, daarvoor willen we met partners 
samenwerken. Dus bij het starten van de hulp zijn 
we ons heel erg bewust van de prioriteit in het gezin, 
stemmen we af over interventies voor de korte en lange 
termijn en verdelen we de taken tussen de betrokkenen.”

• Projectleider Judith van Vugt (links) en gedragswetenschapper Sandra de Jong

 ” De juiste volgorde in de aanpak 
is essentieel. Daarvoor willen 
we met partners samenwerken.

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) als 
volwaardig alternatief voor uithuisplaatsing 

Combinatie Jeugdzorg vult hiaat 
in aanbod intensief ambulant voor 
jongere kinderen

De drie pijlers van onze Koers 20-25: 
1. We realiseren een nieuw concept intensieve 

ambulante hulp in het gezin (Intensieve 
Gezinsbehandeling Thuis) als alternatief voor 
behandeling met verblijf voor een grote groep 
jeugdigen. 

2. In samenhang hiermee gaan we de behandelingen 
met verblijf herzien. We zetten maximaal in op 
uitbreiding van de zorgvormen Pleegzorg en 
Gezinshuizen. Met Dag- en nachtbehandeling 
richten we ons op de meest kwetsbare jongeren. 

3. We ontwikkelen daarnaast een structuur waarbij 
we doorlopend de kwaliteit en kosten van onze 
hulp(verlening) meten en verbeteren. 
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O
ktober 2020. Een ‘super' hijskraan op de 
parkeerplaats van ons hoofdgebouw tilt  
grote zonnepanelen naar het dak. Achter 
het raam van onze MKD groepen is een hele 

rij kindersnoetjes met een groen ‘superhelden’-brilletje 
zichtbaar. Allemaal omhoog gericht en in ‘wow!-stand’. 
De pedagogisch medewerker van het MKD legt uit wat 
de zon allemaal kan. Enkele kinderen ‘voor wie we het 
allemaal doen’ kregen op deze directe wijze mee dat 
Combinatie Jeugdzorg zich medio 2020 heeft aan-
gesloten bij de Green Deal Zorg Helmond-De Peel. 

We hebben deze stap gezet vanuit de ambitie om onze 
milieuprestaties te verbeteren en onze CO2-uitstoot te 
verminderen. De Green Deal, waarin we samen optrek-
ken met andere zorgorganisaties en gemeentes, geeft 
hier handvatten en een stappenplan voor. “Het laten 
aanbrengen van zonnepanelen op ons centraal kantoor 
is hierbij het eerste zichtbare initiatief geweest”, licht be-
leidsmedewerker Facilitair Saskia van Hirtum toe. “Hier-
mee hebben we al meteen 3500 kg CO2 bespaard. 
Begin 2021 hebben we ook de daken van de gebou-
wen op onze hoofdlocatie in Veldhoven van zonnepa-
nelen voorzien. Daarmee hebben we al wat ‘quick wins’ 
behaald. Maar het gaat natuurlijk om méér. We hebben 
een nulmeting gehouden om te kijken hoe we ervoor 
staan op het vlak van duurzaamheid. In het stappenplan 
van de Green Deal kun je in drie jaar tijd de zogenoemde 

‘bronzen status’ bereiken. Daarvoor moeten we op 18 
thema’s aan bepaalde eisen voldoen. Op onderdelen 
doen we dat al, zagen we, maar er is zeker nog werk aan 
de winkel. Met coördinatie van een speciaal samenge-
steld Green team werken we concreet naar verbeterin-
gen toe. In 2021 focussen we op verduurzaming op het 
vlak van vervoer, voeding en afval.”

Samen optrekken voor leefbare toekomst

Saskia: “Het mooie van verbinding met een Green Deal 
is dat je kunt putten uit de kennis van het Milieuplatform 
Zorg en dat je samen optrekt met collega-zorgorganisa-
ties. We wisselen periodiek tips en slimme vondsten uit. 
In 2021 willen we ons ook aansluiten bij de Green Deal 
van Eindhoven die in 2018 is gestart. Zo doen we nog 
breder kennis op.” Allesbehalve stilstand dus in corona-
jaar 2020. Saskia: “Inzetten op verduurzaming past bij 
wat we in de kern doen. Onze ambitie is om elk kind een 

thuis en een toekomst te geven. Door ons actief in 
te zetten voor milieu en klimaat dragen we 
eraan bij dat die toekomst ook leefbaar is 
voor kinderen.”

Ervoor zorgen dat toekomst van kinderen ook leefbaar is

We gaan voor duurzaamheid binnen 
Green Deal Zorg Helmond-De Peel

• Saskia van Hirtum, beleidsmedewerker Facilitair: ‘Installatie van zonnepanelen eerste zichtbare actie in verduurzaming’

Green Deal Zorg  

Helmond-De Peel

De Green Deal: door verbetering van onze 
milieuprestaties dragen we bij aan de 
landelijke en gemeentelijke doelstellingen 
om de energievoorziening te verduurzamen 
en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Kernpartijen: Combinatie Jeugdzorg, LEV 
groep, ORO, Savant Zorg, De Zorgboog, 
gemeenten Helmond, Asten en Someren 
en het Milieuplatform Zorg. Ook de 
gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en 
Laarbeek en GGZ Oost-Brabant en 
Innovatiehuis De Peel zijn betrokken. 

• Kinderen op het MKD mochten een groene 
superheld tekenen. De tekening van een van de 
kinderen werd verkozen en omgebouwd tot de 
Green Hero (links), onze mascotte bij al onze 
verduurzamingsacties.

C
ombinatie Jeugdzorg doet met vijf andere 
jeugdzorgorganisaties mee aan een lang-
lopend onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam naar de effectiviteit van de 

methodiek ‘Slapende honden? Wakker maken!’ We 
gebruiken deze methode van ontwikkelingspsycholoog 
en systeemtherapeut Arianne Struik bij getraumatiseer-
de kinderen. De traumatische ervaringen waar ze niet 
over kunnen praten zijn als het ware slapende honden. 
Door ze onaangeroerd te laten, komen kinderen niet 
aan de verwerking van hun trauma’s toe, wat schadelijk 
is voor hun verdere ontwikkeling. Arianne’s methode 
geeft tools om deze ’slapende honden’ op een voor het 
kind verantwoorde manier wakker te krijgen. Met dit 
onderzoek wordt bekeken of kinderen in residentiële 
jeugdzorg en pleegzorg, die niet willen of kunnen 
participeren in EMDR of TF-CGT, met de 'Slapende 
honden'-methode toch kunnen gaan deelnemen aan 
een evidence -based traumabehandeling. Het onderzoek 
brengt de effectiviteit van de methode in kaart en hoe 
deze nog verder verbeterd kan worden.

Kinderen die worden aangemeld met traumaproblematiek 
behandelen we op de Dag- en nachtbehandelgroepen 
op locatie de Widdonck in Heibloem. Daar komen 
we onder meer coördinerend gedragswetenschapper 
Ulrike Haers en ambulant hulpverlener Jantina Nijdam 
tegen. Jantina ondersteunt de ouders van de kinderen 

in het behandelproces. Binnen de behandeling is er een 
nauwe samenwerking met ouders, school en mensen 
uit de vrijetijdswereld. Ulrike: “De traumabehandeling is 
onderdeel van het bredere behandeltraject. Aangemelde 
kinderen die al over hun trauma’s kunnen praten, starten 
meteen met traumaverwerking. Bij kinderen die dat nog 
niet kunnen zetten we eerst de methodiek ‘Slapende 
honden’ in. Die eerste fase, waarin het kind ontvankelijk 
gemaakt wordt voor de traumabehandeling, duurt vaak 
langer dan de fase van feitelijke traumaverwerking.” 

Negatief zelfbeeld en schuld wegnemen

Ulrike: “Het nabije doel van ‘Slapende honden’ is dat 
kinderen kunnen praten over hun trauma’s uit het 
verleden en deze een plaats kunnen geven. Maar waar 
het uiteindelijk om draait is dat kinderen positiever 
over zichzelf gaan denken en dus ook weer positiever 
in het leven staan. Als kinderen niet over hun trauma’s 
kunnen praten, ontwikkelen ze heel vaak een negatief 
zelfbeeld. Ze denken bijvoorbeeld dat een scheiding 
van hun ouders of mishandeling hun schuld is.” Jantina: 
“Sommige kinderen hebben een hele geschiedenis van 
uithuisplaatsingen. Als het dan nergens lukt en ze overal 
weg moeten, krijgen ze het gevoel dat het aan henzelf 
ligt, dat ze het niet waard zijn om voor te knokken. 

Effectonderzoek naar methodiek voor kinderen met trauma’s

Op het Widdonckterrein worden 
‘slapende honden’ wakker gemaakt

• Ulrike Haers, coördinerend gedragswetenschapper (links) en Jantina Nijdam, ambulant hulpverlener, zijn vanuit Dag- en 
nachtbehandeling betrokken bij het onderzoek Slapende honden

Lees verder op pagina 8O
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W
elk effect van onze hulp ervaren kinderen van 6 t/m 16 jaar en 
hun ouders? Wat helpt hen wel of juist niet? En hoe gaat het 
naderhand met hen? In de periode september 2020-2024 gaat 
Combinatie Jeugdzorg dit samen met collega-organisaties Sterk 

Huis, Maashorst en Oosterpoort en met de Academische Werkplaats Jeugd 
van Tilburg University onderzoeken. Hoe? Door het hen zelf te vragen. Het 
initiatief past in de ambitie van onze Koers 20-25 om nadrukkelijker het effect 
van ons handelen te meten en met de opgedane inzichten de hulpverlening 
verder te verbeteren.

Onderzoek ‘Hoe gaat het later?’ 

We vragen kinderen en gezinnen naar het effect van onze hulp

Dat is schadelijk voor hun ontwikke-
ling. Essentieel in onze aanpak is dan 
ook ‘ontschuldiging’. Dat is een uitge-
breid proces dat we zowel met kinde-
ren als met ouders doorlopen.” 

Vertrouwen creëren en achter 
gedrag kijken

Voor de kinderen speelt veel zich af 
op de behandelgroep. Ulrike: “Daar 
werken we eerst aan het creëren van 
een klimaat waarin het vertrouwen 
in de groepsleiding centraal staat. 
Kinderen moeten ervaren dat ze de 
volwassenen die voor hen zorgen 
kunnen vertrouwen. Dat is een 
belangrijke basis. Groepsleiders zijn 
er ook in getraind om niet primair 
te reageren op het gedrag dat ze 
bij kinderen zien, maar als het ware 
‘achter’ het gedrag te kijken: wat 
geven de kinderen daarmee aan en 

wat belemmert hen om te praten over 
hun trauma’s? Een belemmering kan 
zijn dat een kind niet weet of hij wel 
mag praten over het huiselijk geweld 
dat hij thuis heeft gezien. Vanuit zijn 
loyaliteit naar zijn ouders durft hij 
daarover niks te zeggen. Wat dan 
nodig is, is dat ouders hem stimuleren 
en motiveren om wel te praten. 
Voor ouders is dat best ingewikkeld, 
omdat zij zelf ook vaak veel narigheid 
hebben meegemaakt. 

Effect trauma op gevoelens, 
gedachten en gedrag

We doen daarom heel veel aan psycho-
 educatie: uitleggen hoe ingrijpende 
ervaringen doorwerken op gevoelens, 
gedachten en gedrag. Met een 
kind praten we over waarom hij 
bijvoorbeeld zo extreem boos wordt 
als een vriendje iets vervelends zegt. 

Dat dat te maken kan hebben met 
hele nare dingen van vroeger en de 
oude pijn die er nog zit. Met ouders 
gaan we daarover ook in gesprek en 
we leggen uit waarom praten over 
traumatische ervaringen voor een 
kind heel erg helpend is. En dat het 
belangrijk is dat het kind dit ook mag 
van zijn ouders.” Jantina: “Het is 
inderdaad niet makkelijk voor ouders 
omdat je tijdens de gesprekken met 
hen ook de eigen trauma’s raakt. 
Ouders kunnen zich door het praten 
over de nare ervaringen van hun kind 
ook schuldig gaan voelen, omdat deze 
gevoelens voor een ouder moeilijk te 
verdragen zijn. Er zit vaak ook veel 
verdriet. Door hen te ontschuldigen 
en erkenning te geven, proberen 
we te bereiken dat zij vervolgens in 
staat zijn om de stap te zetten naar 
ontschuldiging van hun kind. Wat ik 

Vervolg van pagina 7

al zei, het is een uitgebreid proces, maar het is heel erg 
de moeite waard.” Ulrike: “We hebben goede ervaringen 
met de ‘Slapende honden’-methode, mogelijk geeft het 
onderzoek nog handvatten om verder te verfijnen en te 
verbeteren.”

Nauwe afsteming met school

Ulrike: “We stemmen onze aanpak uiteraard ook af met 
school, zodat kinderen daar op dezelfde wijze worden 
benaderd. We kijken daarbij ook wat een kind op elk 
moment aankan. Lukt het nog niet om hele dagen naar 
school te gaan, dan passen we het aantal uren aan. 
Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld ook Intensieve 
dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg inzetten. Zo 
bewegen we mee met de ontwikkeling van het kind.”

Goed observeren en een kalm brein

Wat vraagt de methodiek van jou als professional? 
Jantina: “Het vraagt vooral goed observeren. Welk gedrag 
zie je bij een kind, wat betekent het en wat triggert het 
gedrag? Dat is een hele zoektocht. Stel dat een kind 
ineens heel angstig wordt. Waar komt dat vandaan? Leg 

dan de link maar eens met de zonnebril van die begeleider 
als je nog niet weet dat het kind mishandeld blijkt te 
zijn door iemand die altijd een zonnebril op had.” Ulrike: 
“Daarnaast is het voor de professional belangrijk om een 
kalm brein te bewaren en rustig te blijven ondanks de 
gedragsproblemen die kinderen soms laten zien en de 
verhalen die je persoonlijk kunnen raken. Het is belangrijk 
dat we dan op ons team kunnen terugvallen, om het werk 
ook goed vol te houden.” 

Samenwerking met GGZ

Ulrike: “Met de methodiek 'Slapende honden? 
Wakker maken!', onze EMDR-therapie en cognitieve 
gedragstherapie voor de eigenlijke traumaverwerking, 
kunnen we veel zelf doen. Bij heel complexe 
problematiek verwijzen we echter door naar de 
GGZ. We zijn tenslotte nog volop in ontwikkeling 
met ons traumabehandelingstraject. Van de GGZ-
behandelaren krijgen we terug dat ze het heel erg 
helpend vinden dat een kind via ‘Slapende honden’ al 
voorbereid is op traumaverwerking. Daardoor kan de 
behandeling sneller vormgegeven worden.”

Breed binnen de deelnemende 
jeugdzorgorganisaties vragen we 
jongeren (vanaf 11 jaar) en ouders op 
vier momenten hoe het met hen gaat: 
bij de start en afsluiting van de hulp 
en 9 en 18 maanden later. Daarnaast 
interviewen we een aantal kinderen 
en ouders over wat het positieve of 
negatieve verschil heeft gemaakt in 
de hulp. 

Bijzondere van het onderzoek

Beleidsadviseur Judith van Vugt en 
gedragswetenschapper Bernadette 
Janssen zijn de onderzoekscoördinato-
ren vanuit respectievelijk Combinatie  
Jeugdzorg en Sterk Huis. Voor Ber-
nadette is het tevens haar promotie-
onderzoek. Hoogleraar Ron Scholte, 
verbonden aan de de Academische 
Werkplaats Jeugd, is haar promotor. 
Wat vinden zij het bijzondere en de 
meerwaarde van het onderzoek? 

Judith en Bernadette: “Het 
bijzondere is dat we de ervaring van 
de kinderen en gezinnen zelf in beeld 
brengen en dat we hen door de tijd 
heen volgen. Het gaat bovendien niet 
over het effect van één interventie 

maar over het gehele hulptraject. 
We hopen te weten te komen hoe 
duurzaam onze hulp is. Ervaren 
gezinnen echt effect tussen start en 
einde van de hulp en houdt dat effect 
aan? De blik is dus niet alleen gericht 
op hoeveel problemen ze nog hebben, 
we proberen juist ook de positieve 
uitkomsten in beeld te brengen. 
Voelen ze zich als gezin steviger, 
ervaren ze minder opvoedbelasting?” 
Bernadette: “Stel dat er uitkomt 
dat ze zich niet zo zelfredzaam 
voelen. Misschien moeten we de 
afronding van onze hulp dan anders 
organiseren.”

Ron: “Eigenlijk weten we nog niet 
zo veel over de ervaringen van 
de kinderen en gezinnen zelf. De 
meerwaarde zit voor mij vooral 
in het bevragen van een grote 
groep kinderen en gezinnen in 
combinatie met directe feedback 
uit interviews op cliënt niveau. Via 
die interviews komen we te weten 
waar kantelpunten zitten in de 
hulpverlening. Waardoor ging het 
de goede kant op of ging het juist 
minder goed? Dat laatste is ook 

waardevol, want dat leert ons wat we 
misschien anders moeten doen. Die 
gepersonaliseerde informatie geeft 
betekenis aan de cijfers. Bovendien 
krijgen we zicht op wat er met de 
gezinnen gebeurt na afronding van de 
hulp. Krijgen ze daarna nog hulp van 
andere organisaties? Ook daar weten 
we nu weinig over. Het onderzoek kan 
in die zin ook informatie opleveren 
voor een mogelijk betere vormgeving 
van de jeugdhulpverlening.”

Integratie van praktijk en 
onderzoek 

Interne en externe klankbordgroepen, 
teamambassadeurs en een 
cliënten panel waarin ouders en 
jongeren meedenken, zijn nauw 
bij het onderzoek betrokken. 
Bernadette en Judith: “Zij helpen 
ons de opgedane bevindingen te 
verspreiden. Dat vinden we belangrijk 
en is ook bijzonder: dat we de 
onderzoeksresultaten direct naar 
de praktijk terugbrengen en zo de 
jeugdhulp gaandeweg proberen te 
verbeteren.” Bernadette: “Ik hoop 
ook dat dit initiatief eraan bijdraagt 

dat ‘onderzoek doen’ binnen de 
jeugdzorg vanzelfsprekender wordt 
en dat professionals de meerwaarde 
daarvan inzien. Integratie van praktijk 
en  onderzoek is nog relatief nieuw.” 
Judith: “Dat onderschrijf ik helemaal. 
Een interessant aspect daarbij is ook 
dat we ervaringsdeskundigen en 
 cliënten willen laten meedenken bij 
dit onderzoek.” Ron vindt dat een 
goede ontwikkeling. “Je loopt anders 
het risico dat je over in plaats van met 
mensen onderzoek gaat doen.” 

• Onderzoekscoördinatoren Judith van Vugt (links) vanuit Combinatie Jeugdzorg en 
Bernadette Janssen vanuit Sterk Huis

• Hoogleraar Ron Scholte
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B
ij april 2020 denken velen aan de beginperiode van corona. Wij den-
ken ook aan vernieuwing, omdat we in die maand onze ambulante 
hulpverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen verder hebben 
uitgebreid en gedifferentieerd. Dit past in onze visie om hulp zoveel 

mogelijk in de thuisomgeving te bieden. Het bijzondere van de vernieuwing 
betreft niet zozeer de gehanteerde hulpconcepten an sich, als wel de inter-
sectorale aanpak. Het MST-team (Multisysteem therapie) vormen we samen 
met GGZ-organisatie de Viersprong. In het Intersectoraal FACT-team Jeugd 
(Flexible Assertive Community Treatment) werken we geïntegreerd samen met 
Amarant en GGzE. 

Wat zijn de kenmerken van deze nieuwe ambulante mogelijkheden? Super-
visor MST-team Combinatie Jeugdzorg Sonja Vertongen (de Viersprong) en 
case manager Intersectoraal FACT-team Jeugd Dana Seuntjens (Combinatie 
Jeugdzorg) hebben de antwoorden.

MST: intensief aan de gang met 
netwerk van jongere

Sonja: “De doelgroep van MST zijn 
jongeren van 12 tot 18 jaar met ern-
stige gedragsproblemen op meerdere 
levensgebieden, zoals spijbelen, agres-
sie en (dreigend) crimineel gedrag. 
We helpen het gedrag te veranderen, 
met name door de omgang van de 
omgeving met de jongere. We zetten 
in drie tot vijf maanden heel intensief 
en methodisch in op alle systemen 
waar de jongere vastloopt: ouders, 
gezin, familie, docenten, buurtgeno-
ten, vrienden, clubgenoten, andere 
hulpverleners, contactpersonen bij 
Justitie. De ouders zitten bij MST in 
de hoofdrol. Zelfs als een jongere 
(nog) niet gemotiveerd is voor hulp, 
starten we toch al met de ouders en 
het netwerk. We maken bij de start 
een heel nauw gezette analyse: waar 
zit het nu precies in waardoor het 
niet lukt om grip te krijgen op het 
gedrag van de jongere? Vervolgens 
werken we interventies tot in detail 
uit en daarmee oefenen we met het 
netwerk. Neem bijvoorbeeld de ma-
nier van communiceren. Hoe vraag 
je aan de jongere wat hij leuk vindt? 
Hoe en op welk moment zeg je het 
wanneer je iets van een jongere wilt? 
Blijf je erbij of ga je juist weg? Het is 
heel gedetailleerd en actie gericht, het 
gaat echt om het inslijpen van een 
andere manier van communiceren en 
handelen. Vaak is het zo dat ouders, 
bijvoorbeeld in eerdere hulptrajecten, 
wel te horen hebben gekregen dat ze 
een jongere anders moeten benade-
ren, maar niet goed weten hoe. Bij 
ons oefenen ze dat doorlopend, zodat 
het eigen wordt.” 

• Sonja Vertongen (links), supervisor MST team Combinatie Jeugdzorg vanuit GGZ-
organisatie de Viersprong en Marijke Swinkels, manager Specialistisch ambulant 
bij Combinatie Jeugdzorg

FACT: disciplines flexibel inzetten en korte lijntjes

“Bij het I-FACT-team Jeugd zijn de sleutelwoorden ‘sa-
men, flexibel en multidisciplinair’”, laat Dana weten. “Wij 
richten ons op jongeren van 0 tot 18, soms tot 23 jaar, 
en gezinnen die op meerdere vlakken vastlopen en bij 
wie minstens twee van de volgende problemen spelen: 
psychiatrische problematiek, gedragsproblemen en een 
lichte verstandelijke beperking. Juist vanwege die bre-
de en tegelijkertijd specifieke problematiek is expertise 
van verschillende disciplines en van meerdere organi-
saties nodig. Vanuit ons team kunnen we die expertise 
afwisselend inzetten, net wat op elk moment nodig is. 
Dat kan praktische ondersteuning zijn, maar ook diag-
nostiek en behandeling. Helpen we ouders bijvoorbeeld 
met een opvoedprobleem en zien we dat de jongere veel 
last heeft van een trauma, dan kunnen we snel trauma-
behandeling inschakelen. Zo helpen we gezinnen via een 
flexibele inzet van doelgerichte ondersteuning gedurende 
gemiddeld één tot anderhalf jaar. Casemanagers hou-
den daarbij de overkoepelende blik. De bedoeling is dat 
gezinnen zo grip krijgen op hun leven en zelfstandig of 
met lichte hulp verder kunnen. Waar ons succes vooral in 
zit, zijn de korte lijntjes. Als we bepaalde expertise nodig 
hebben kunnen we die zonder lange wachttijden inzet-
ten. We hoeven jongeren en gezinnen niet naar elkaar te 
verwijzen.” 

Uithuisplaatsingen voorkomen

Marijke Swinkels is als manager Specialistisch ambulant 
binnen Combinatie Jeugdzorg verantwoordelijk voor bei-
de teams. “Elk van de teams heeft zo zijn eigen insteek 
en bijzonderheden, maar de doelstellingen zijn dezelfde: 
door het aanpakken van problemen in het gezin ervoor 
zorgen dat kinderen en jongeren thuis kunnen opgroei-
en. We willen met MST en I-FACT Jeugd uithuisplaatsing 
voorkomen, in een behandelgroep bijvoorbeeld, maar het 
kan ook een justitiële jeugdinrichting of een gevangenis 
zijn. Als we daarin slagen voorkomen we niet alleen trau-
matische ervaringen, maar geven we gezinnen ook posi-
tiviteit mee: zie je wel, je kunt grip krijgen en de situatie 
weer leefbaar maken.” 

Meer maatwerk mogelijk

Voor MST geldt dat het aanbod ook al opnameverkor-
tend wordt ingezet. Sonja: “We zijn vijf MST-trajecten 
gestart om opnames te verkorten met jongeren die op 
een behandelgroep verbleven bij Combinatie Jeugd-
zorg en binnen een organisatie voor gesloten jeugdhulp. 
Eén daarvan hebben we inmiddels succesvol afgerond.” 
Marijke: “Die beweging willen we verder uitbouwen, ook 

met I-FACT Jeugd. We willen bij 24-uursbehandelgroe-
pen kijken of jongeren met ambulante ondersteuning 
eerder naar huis kunnen of dat een geleidelijke afbouw 
mogelijk is, bijvoorbeeld met een mix van ‘thuis’ en ‘op 
de groep’. We kunnen hiermee niet alle Dag- en nachtbe-
handeling vervangen, maar met deze nieuwe vormen van 
intersectorale, ambulante hulpverlening kunnen we wel 
veel meer maatwerk bieden.” 

Benutten van elkaars expertise over 
organisatiegrenzen heen 

Marijke: “Het grote voordeel van intersectorale samen-
werking is dat je vrij snel kunt inschakelen wat nodig is; 
je hoeft niet op elkaar te wachten. Bundeling van kennis 
en kunde maakt een traject effectiever: je kunt doorpak-
ken.” Dana: “Qua disciplines en expertise schuif je steeds 
de juiste pion naar voren en schaal je op en af naargelang 
de jongere en het gezin nodig hebben.” Dana voelt zich 
bij I-FACT Jeugd helemaal op haar plaats. “Het is heel 
fijn werken. De complexe doelgroep spreekt me aan en 
de ambulante samenwerking binnen eenzelfde team, de 
korte lijntjes.” 
Sonja gelooft ook heel sterk in de kracht van het benut-
ten van elkaars expertise over organisatiegrenzen heen. 
“Ik zie hoe MST werkt om uithuisplaatsingen te voorko-
men. Hoe mooi zou het zijn om te ervaren wat we met 
MST ook voor jongeren zouden kunnen bereiken die al 
langer op een behandelgroep zitten en soms zelfs in de 
weekenden niet naar huis gaan!” 

 ” Positiviteit meegeven: grip 
krijgen en de situatie weer 
leefbaar maken.

Vernieuwen tijdens corona: 
MST en FACT Jeugd van start
Uitbreiding en differentiëring ambulante behandeling via 
intersectorale samenwerking

• Dana Seuntjens, casemanager Intersectoriaal FACT-
team Jeugd vanuit Combinatie Jeugdzorg
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geeft Roosje aan. “Die hebben we inmiddels verankerd 
in jaarlijkse persoonlijke ontwikkelingsgesprekken als 
vervanging van functioneringsgesprekken.” Naargelang 
de behoefte van de medewerkers werden tevens enkele 
thema-avonden georganiseerd, onder meer over ‘het 
signaleren van zorgvragen’, ‘effectief communiceren met 
ouders’ en ‘pedagogische opvoeding op het MKD’. 

Snel ondersteuning rond specifiek kind

Binnen de pilot konden de medewerkers van de 
kinderopvang ook pedagogische ondersteuning vragen 
bij specifieke hulpvragen van een kind. Caroline: “Dan 
keek ik mee in de groep en gaf tips en adviezen.” Roosje: 
“Juist het feit dat we Caroline snel konden inschakelen 
vond ik heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij kinderen die op 
onderzoeken moeten wachten, maar die intussen wel 
naar ons komen. Als wij dan te weinig tools hebben, 
worden de kinderen voortdurend gecorrigeerd, voelen 
ze zich niet prettig op de opvang en ontwikkelen ze een 
negatief zelfbeeld. Dat is natuurlijk niet gezond voor hun 
ontwikkeling.” 

Hulp geïntegreerd in leefomgeving kind

Roosje noemt de nauwe betrokkenheid van de ouders 
bij wat er gebeurde, ook erg geslaagd. “Dat heeft heel 
veel opgeleverd. Veel ouders hebben toch iets van 
terughoudendheid en zelfs afweer bij het idee dat 
jeugdzorg nodig is voor hun kind. ‘O jee’, denken ze dan. 
Maar in deze samenwerking is die beleving echt anders. 
In feite zeggen we tegen de ouders: wij als pedagogisch 
team vragen ondersteuning van jeugdzorg, zodat wij uw 
kind op een passende manier kunnen helpen. Daarmee 
geef je ouders de erkenning dat het heel begrijpelijk is 
dat ze zoekende zijn in de opvoeding. Hun kind vraagt 
inderdaad iets extra’s. Dat is ontzettend belangrijk in het 
accepteren van hulp.” Het feit dat de hulp geïntegreerd 
is in de normale leefomgeving van hun kind speelt ook 
mee, zegt Roosje. “Ouders staan niet tussen meerdere 
partijen waarbij ze op de ene locatie dit zeggen en op 
een andere dat. Vanuit de kinderopvang vormen we 
samen een ondersteunende groep: Caroline schakelt 
met onze pedagogisch medewerkers en zij trekken die 
lijn dan door naar de ouders en de gezinscoach. Ouders 
hebben aangegeven dat ze het inderdaad ook hebben 
beleefd als ‘samen zoeken wat het beste is voor hun kind’ 
en dat ze dat heel erg steunend vonden.” Caroline: “En 
als dan bleek dat het MKD toch passender was dan de 
reguliere opvang, was dat voor ouders een minder grote 
stap. Zo heb ik een moeder die ik al van de groep kende, 
een rondleiding gegeven op het MKD en uitleg gegeven 
over wat we daar deden. Daardoor was de overstap van 
haar kind naar het MKD helemaal niet meer beladen voor 

haar. Ze heeft toen met veel vertrouwen die stap gezet. 
We konden de plaatsing bovendien relatief snel regelen, 
omdat we al een goed beeld hadden van haar kind.” 

Waardevolle voorloper van passend onderwijs 

Door de vroege samenwerking kon voor ieder kind in de 
pilot een passend ontwikkel- en onderwijsperspectief 
worden opgesteld. Caroline: “We wisten wat elk kind 
nodig had en daar konden we gericht basisscholen bij 
zoeken die dat konden bieden. De een had bijvoorbeeld 
extra ondersteuning nodig op overgangsmomenten, 
zoals het wisselen van klas. Een ander was gebaat bij 
veel herhaling of een rustige plek in de klas. Basisscholen 
konden daar dan meteen op inhaken.” Roosje: “Daarmee 
voorkom je dat kinderen en ouders steeds hun hoofd 
stoten als ze het op meerdere scholen proberen en het 
niet lukt. Dat vind ik het overkoepelende belang van de 
pilot, dat je de wissel van het spoor voor het kind al in 
een vroeg stadium goed afstelt. De opbrengst van de 
pilot is voor mij dan ook dat de 30 kinderen in de pilot 
allemaal goed zijn ondersteund en op een passende plek 
terecht zijn gekomen. Ik zie dit echt als een waardevolle 
voorloper van passend onderwijs.” 

Ze zouden er een systeem van moeten maken

“Vanuit de ervaringen van de pilot hebben we bij 
Combinatie Jeugdzorg nu een basisaanbod samengesteld 
dat we beschikbaar hebben”, zegt Caroline. “Dat bestaat 
uit een training voor pedagogisch medewerkers, 
mogelijkheden voor intervisie en coaching on the job, 
themabijeenkomsten en casusgerichte pedagogische 
ondersteuning.” Roosje: “Ik hoop echt dat wij de 
samenwerking kunnen voortzetten met die elementen 
die we nog nodig hebben. Vooral de korte lijntjes zijn 
van belang. Doordat je snel kunt inschakelen wat nodig 
is, kun je het kind in zijn eigen omgeving helpen. Je 
voorkomt ‘zwaardere zorg’, wachttijden en onnodige 
stagnering in de ontwikkeling van een kind.” Roosje haalt 
een moeder aan die het heel pragmatisch verwoordde: 
“Ze zouden van deze pilot een systeem moeten maken. 
Dat is zoveel beter voor de kinderen en kost minder geld 
dan jarenlang achter de feiten aanlopen.”

Ouders heel positief over integreren jeugdhulp in kinderopvang 

Samenwerking zet kinderen 
vroegtijdig op ‘passend spoor’

C
ombinatie Jeugdzorg en Norlandia kin-
deropvang sloten eind 2020 de vijfjarige 
pilot ‘Iedere peuter op de juiste plek’ af. 
Dit proefproject was in 2015 in samen-

werking met de gemeente Someren en Norlandia 
kinderopvang opgezet om jonge kinderen in de 
kinderopvang die (dreigen te) stagneren in hun 
ontwikkeling, vroegtijdig de juiste ondersteuning 
te bieden. Met de verwachting dat hierdoor voor 
een groep kinderen plaatsing op het MKD voor-
komen kan worden. Om dat te bereiken werd met 
name geïnvesteerd in het verder vergroten van de 
kennis en vaardigheden van de pedagogisch me-
dewerkers van de kinderopvang op het gebied van 
signaleren, zorgvraag verhelderen, omgaan met 
kinderen met een zorgvraag en de samenwerking 
met ouders en hun netwerk. Ook het delen van 
onze (multidisciplinaire) expertise heeft hieraan 
bijgedragen. Roosje Verhees, vestigingsmanager 
Norlandia kinderopvang Someren, en Caroline Ro-
vers, pedagogisch medewerker MKD van Combi-
natie Jeugdzorg, spreken van een zeer succesvolle 
pilot. Alle betrokkenen, en niet op de laatste plaats 
ouders, zijn er heel positief over. 

Caroline Rovers was in de pilot, samen met gedrags-
wetenschapper Caroline Biezenaar, het vaste gezicht van 
Combinatie Jeugdzorg in Someren. Caroline Rovers:  
“In de eerste twee jaar hebben we vooral intervisie 
gegeven over praktijksituaties die pedagogisch 
medewerkers inbrachten. Daarna hebben we dat 
omgezet in coaching on the job per team, waarbij we 
medewerkers onder meer vroegen concreet op te 
schrijven wat ze zagen en deden. Bijvoorbeeld: wat valt 
je op bij een kind? Wat denk je dat hij nodig heeft? Hoe 
ga je met het kind om? Wat heb je geprobeerd? Dat hielp 
hen om heel bewust al zoveel mogelijk zelf te doen.” 
Roosje: “Ik vond dat een mooi element, want daarmee 
benadruk je het positieve, de competenties die de 
medewerkers al hebben en hun zelfredzaamheid.” 

Handvatten en hulpmiddelen om geleerde te 
verankeren

Caroline stelde met de teams vervolgens concrete 
doelen op waar ze mee aan de slag gingen en in werden 
gecoacht. Caroline vat ze samen: “Wat wil je dat het 
kind leert? Hoe ga je dat als team realiseren? Wat 
heb je daarvoor nodig? En wat wil je als pedagogisch 
medewerker zelf nog specifiek leren?” “Combinatie 
Jeugdzorg werkte daarbij met competentielijsten”, 

• Roosje Verhees (links), vestigingsmanager Norlandia kinderopvang Someren, en Caroline Rovers, pedagogisch 
medewerker MKD van Combinatie Jeugdzorg

 ” Wat mij opviel en goed deed, 
was dat er heel erg werd 
gekeken naar hoe ik het zag. 
- Ouder

 ” Ik heb het echt ervaren als iets 
gezamenlijks: samen zoeken 
wat het beste was voor mijn 
zoontje. - Ouder

O
n

z
e

 z
o

rg
 g

a
a

t 
d

o
o

r!
 

• 
P

il
o

t 
‘I

e
d

e
re

 p
e

u
te

r 
o

p
 d

e
 j

u
is

te
 p

le
k

’

 12 • Jaarmagazine Combinatie Jeugdzorg • 13



2020

 ” Komen ze allemaal om mij te 
helpen?’ Hij voelde zich echt 
geliefd en erkend.

en wisselde naar een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs ging het ook weer een tijdje goed. Tot aan de 
herfstvakantie, toen sloeg hij om. Ik kwam nauwelijks 
meer in contact met hem, soms werd hij zelfs agressief.”

Zoektocht naar passende aanpak

Terwijl de GGZ invoegt met antidepressiva en slaap-
medicatie wordt vanuit Combinatie Jeugdzorg ook 
praktisch pedagogische hulp ingezet. Ingrid: “Vooral 
om Asriel uit bed te praten. Soms lukte dat, soms ook 
niet. Het was echt zoeken: wat past er, wat werkt er?” 
Esther probeert te werken, maar gaat nooit met een 
gerust gevoel het huis uit. “Asriel was soms zó down 
en onbereikbaar!” “Hij kon ook geen woorden geven 
aan hoe hij zich voelde”, zegt Ingrid. “Bij Intensieve 
dagbehandeling hebben we met heel veel maatwerk 
geprobeerd om in zijn belevingswereld te gaan zitten. Hij 
ging dan zó enthousiast aan de gang met dingen die zijn 
creativiteit kietelden, dat hij zich helemaat uitputte en 
dat niet volhield. Niets sloeg blijvend aan.” Esther: “Hij 
heeft een zeer sterke wil om zelf te bepalen wat hij nodig 
heeft. Maar complete vrijheid kan hij niet aan. Hij heeft 
strakke kaders nodig en daarbinnen ruimte voor eigen 
regie. Je ziet ook in alles terug dat hij wil vechten voor 
zijn ‘zijn’.” 

Worsteling blijkt heel diep

Om Esther en haar man thuis te ontlasten, wordt 
besloten dat Asriel doordeweeks in een Dag- en 
nachtbehandelgroep van Combinatie Jeugdzorg verblijft. 
Dat geeft hem ook structuur. Daar gaat het opnieuw een 
tijdlang goed. Het is echter hevig schrikken als hij tijdens 
twee weekenden thuis onverwacht suïcidepogingen 
doet. Esther: “Zijn struggle was dus nog dieper dan 
we dachten. Ik ken Asriel, hij was echt niet suïcidaal, 
het was eerder paniek, een schreeuw om hulp. Je weet 
niet hoe intens verdrietig het is voor een ouder om 
zoiets mee te maken!” Er is dus méér nodig. Samen met 
Combinatie Jeugdzorg houden Esther en haar man alle 
opties tegen het licht. Dat leidt tot verwijzing naar het 
dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. Asriel verblijft 
daar nu tot in het vroege najaar van 2021. De hulp vanuit 
Combinatie Jeugdzorg is eind 2020 afgerond. 

Samen optrekken vanuit gelijkwaardigheid

Intensieve dagbehandeling en een behandelgroep 
hebben dus niet volstaan. Hoe kijkt Esther daarop terug? 
“Toch met een heel positief gevoel. Wat me vooral veel 
mentale steun gaf, was dat we samen hebben gezocht 
naar oplossingen. Als ik het niet meer zag zitten, kwamen 
Ingrid en Marieke met ideeën en hadden zij dingen 
vergeefs uitgeprobeerd, dan kwam ik weer met een 

voorstel. Het was echt 100% samen. Thuis was Ingrid 
mijn onvermoeibare praatpaal, we hebben urenlang 
nagedacht, overlegd: wat triggert Asriel? Wat me daarin 
ook goed deed, was dat ik de moeder mocht zijn die ik 
was: iemand die alles wil weten. Ik werd niet weggezet 
vanuit de houding ‘wij zijn de professionals’, maar erkend 
als moeder die haar kind goed kent. Ook bij verschillen 
van mening bleef het heel gelijkwaardig.” 

Grote inzet en betrokkenheid

Ze wijst ook op de betrokkenheid die ze heeft ervaren. 
“In de periode rond Asriels suïcidepogingen hebben ze 
bij Combinatie Jeugdzorg alles gedaan om crisisopvang 
te regelen voor hem. Ze wisten dat ik het thuis niet 
meer trok. Bij één van die keren was ‘half de organisatie’ 
uitgelopen om te pleiten voor verlengd crisisverblijf 
bij de GGZ. Stonden we daar met negen man binnen! 
Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Asriel was 
er ook helemaal door geroerd. ‘Komen ze allemaal om 
mij te helpen?’ Hij voelde zich echt geliefd en erkend. 
Geweldig!” 

Opbrengst?

Ingrid ziet ook een duidelijke ‘opbrengst’. “Uiteindelijk 
kwamen we niet waar we wilden, maar in de intense, 
gezamenlijke zoektocht hebben we wel helder kunnen 
maken wat er wel en niet werkt voor Asriel. Daar kan 
het Leo Kannerhuis mee verder.” Esther weet dat 
hulpverlening zeker ook in de nabije toekomst nog nodig 
zal zijn. “Ik kan alleen maar hopen dat we op eenzelfde 
inzet en betrokkenheid mogen rekenen. Dan staan we er 
als ouders niet alleen voor.” 

Om privacy redenen is Asriel een fictieve naam op voorstel van de 
betreffende jongere.

E
en octopus met acht sterk verstrengelde armen. Zo beschrijft Esther haar nu 17-jarige zoon Asriel*. De armen 
zijn de vele talenten van de creatieve en bovengemiddeld begaafde jongen. Maar het proces om iets met die 
talenten te doen, zit in de knoop. Esther haalt er ook een berg bij. “Als we Asriel aan de voet van de Mount 
Everest zetten is hij in zijn hoofd al op de top. Hij máákt dat schilderij, hij spéélt dat muziekstuk, hij kóókt dat 

heerlijke gerecht. Maar moeite doen voor de beklimming zelf, om bij die uiting van creativiteit te komen, lukt hem niet. 
Dat wakkert zijn faalangst aan, waardoor hij gedemotiveerd en depressief raakt en stilvalt”. Ambulant hulpverlener 
Ingrid Lathouwers knikt. Zij was, met collega’s van Intensieve dagbehandeling en Dag- en nachtbehandelgroep van 
Combinatie Jeugdzorg, onderdeel van de intensieve zoektocht naar de best passende hulp voor Asriel. Hoe een moeder 
toch positief terugkijkt op een traject dat geen ‘definitieve’ oplossing heeft opgeleverd. 

Esther voedt haar bijzondere zoon samen met haar man 
Mark op, met in haar achterhoofd de uitslag van een 
vroege schooltest die bij Asriel op hoge begaafdheid met 
autisme-achtige verschijnselen wijst. Op 14-jarige leeftijd 
begint Esthers zoon serieus met school te worstelen. 
Hij is vrijwel niet uit bed te krijgen. Noodgedwongen 
afscheid van vrienden vanwege een verhuizing speelt 
waarschijnlijk mee. Esther: “Maar ook het feit dat hij op 
school onvoldoende werd geprikkeld. Zijn fantasierijke 
brein heeft creativiteit nodig om te leren. Geen boeken 
vol teksten, maar beelden die hem worden aangereikt. 
Als hij vandaaruit zelf iets kan bedenken, gaat hij daar 
met 200% energie voor. Al het andere moet dan wijken, 
ook school.” Er volgt een periode van ups en downs, van 

wisseling van school. Steeds gaat het even goed en dan 
laat Asriel weer los. 

Intensieve dagbehandeling en hulp thuis

Begin 2018 wordt Intensieve dagbehandeling (ID) van 
Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld. Marieke Peeters, 
pedagogisch medewerker ID, wordt zijn mentor en 
Esther en Mark krijgen thuis ondersteuning van ambulant 
hulpverlener Ingrid Lathouwers. Ingrid: “Intensieve 
dagbehandeling is altijd gekoppeld aan ambulante hulp 
thuis, zodat ouders meegenomen worden in het proces 
dat hun kind doormaakt.” Esther: “De eerste maanden 
liep het als een trein. Toen Asriel vastliep op school 

• Ambulant hulpverlener Ingrid Lathouwers (links) en moeder Esther

Gezinsgerichte behandeling

Gezinsgerichte behandeling gaat uit van de 
overtuiging dat de kracht en de mogelijkheid om te 
veranderen in het gezin zelf aanwezig zijn. We werken 
met het gezin en het netwerk aan het verbeteren van 
de ouder-kindrelatie, groei in het ouderschap en het 
bevorderen van de ontwikkeling van het kind met als 
doel een positief en veerkrachtig gezinsklimaat en een 
steunend netwerk. We denken vanuit gelijkwaardig 
partnerschap mee met kinderen en ouders.

Inzet gezinsgerichte behandeling voor Esther en haar zoon

‘Samen optrekken vanuit gelijkwaardig-
heid met grote inzet en betrokkenheid’
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te zoeken naar anderen waar we ons in herkennen en 
senang bij voelen. Voor een kind dat elders moet gaan 
wonen, maak je het net iets makkelijker met een cultuur 
die vertrouwd voelt.”

Cultuursensitieve pleegzorg 

Wat is de meerwaarde van jullie samenwerking? 
Rowena: “Dat we samenvoegen waar we allebei goed 
in zijn. Combinatie Jeugdzorg heeft al 40 jaar ervaring 
met pleegzorg. Wij kennen de landelijke richtlijnen 
en wettelijke criteria rond pleegzorg en hebben 
een compleet pleegzorgproces ontwikkeld met alle 
stappen van werving, screening, netwerkonderzoek, 
matching, plaatsing t/m begeleiding. Maar we bereiken 
de doelgroep van pleegzorggezinnen uit andere 
culturen onvoldoende. Omnia heeft die toegang wel 
met haar kennis van en ervaring in cultuursensitieve 
hulpverlening.” Sanne: “Ik vind het mooi dat Combinatie 
Jeugdzorg zich zelfkritisch opstelt. Het pleegzorgproces 
klinkt als een klok, maar het aanbod moet diverser 
worden. Daar kunnen wij iets toevoegen, want Omnia 
heeft veel ervaring met de hulpverlening aan jongeren 
en gezinnen uit diverse culturen. Kennis van religies 
en culturen is daar een aspect in, maar cultuursensitief 
werken is veel meer dan dat. Het is een basishouding 
van oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, zonder 
voorbehoud. De goede vragen durven stellen, door-
vragen en luisteren.” Rowena: “Dat wil niet zeggen dat 
wij die basishouding niet hebben, maar het in kunnen 
zoomen op een cultuur die je niet eigen is, vraagt ook 
andere inzet en vaardigheden van een medewerker.”

Stappen in pleegzorgproces tegen het licht houden

Wat hebben jullie na het vaststellen van de ‘urgentste 
doelgroep’ al concreet gedaan in het project? Sanne 
en Rowena: “In samenspraak en afstemming met vele 
collega’s houden we alle stappen in het pleegzorgproces 
tegen het licht. Dat begint natuurlijk bij werving: hoe 
bereik je de pleeggezinnen die we zoeken? Daarvoor 
hebben we bijvoorbeeld het wervingsmateriaal 
aangepast.” Sanne: “Corona heeft ons in 2020 helaas 
wel parten gespeeld. We stonden op het punt een 
benefiet te organiseren, helemaal toegesneden op wat 
in de islamitische wereld gebruikelijk is. Poolse gezinnen 
wilden we vooral werven via buurtcentra en kerken waar 
veel Polen komen. Maar dat kon allemaal niet doorgaan.”

Cultuursensitiever inkleuren

Ondanks de remmende werking van corona zijn 
binnen het netwerk van Omnia wel enkele gezinnen 
gevonden die potentieel geïnteresseerd zijn. Rowena 
valt Sanne bij: “Stel dat we deze gezinnen aan ons 
pleeggezinnenbestand kunnen toevoegen, dan gaan 
we, zodra een pleegkind wordt aangemeld, alle stappen, 
zoals screening en matching, samen zetten, dus met een 
professional van Omnia en Combinatie Jeugdzorg. Op 
die manier doen we meteen ervaring op met aspecten 
die van belang zijn in de pleegzorgpraktijk bij gezinnen 
en kinderen met een islamitische of Poolse achtergrond. 
Met die ‘tips en tools’ kunnen we ons pleegzorgproces al 
cultuursensitiever inkleuren.” 

Rowena en Sanne betreuren de vertraging door corona, 
maar zitten bepaald niet stil. “We zijn volop aan de slag 
om bij verwijzers en ketenpartners bekendheid te geven 
aan ons project. Daar is nog een wereld te winnen.” 

 ” Kinderen hebben een 
sterke loyaliteit met 
hun eigenlijke ouders.

Het levensboek: voorbeeld van ‘culturele finetuning’ 

De pleegzorg cultuursensitiever maken is finetunen, nuances aanbrengen in wat er al is. Het levensboek dat 
pleegouders wordt gevraagd in te vullen, is daar een voorbeeld van. Rowena: “In het boek vragen we pleegouders 
veel: bijvoorbeeld hoe hun eigen hechting is verlopen, of ze verlieservaringen hebben gehad en zo meer.” Sanne: 
“Islamitische collega’s vragen daarover aan mij: ‘Is het nou nodig om zoveel openheid te vragen?’ Dat is namelijk 
niet zo vanzelfsprekend in de islamitische cultuur. Het kan een punt zijn waarop potentiële pleeggezinnen 
afhaken. Zoiets koppel ik terug naar Rowena”. Rowena: “Voor Sanne en mij is dat een eye-opener. Het zet je 
aan tot nadenken: waarom vragen we dat allemaal? Dat is het mooie van dit project, dat je weer stilstaat bij 
wat je waarom doet. Er zijn goede redenen waarom we die vragen stellen, maar als het in de bestaande vorm 
een drempel vormt, moeten we er iets mee. Dus Sanne en ik zijn nu aan het kijken hoe we dat zouden kunnen 
aanpassen. Met dat soort stappen zijn we bezig.”

Het werven van meer pleeggezinnen met een 
niet-Nederlandse (etnisch-)culturele achtergrond 
is onderdeel van het Regionaal Actieplan Pleegzorg 
(2016) met de gemeenten in Zuidoost-Brabant om 
de pleegzorg door te ontwikkelen. 

E
ind 2019 is Combinatie Jeugdzorg een samenwerkingsproject gestart met Omnia Jeugdzorg om pleegzorg op 
te zetten voor pleeggezinnen en pleegkinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. In de eerste 
fase hebben we onderzocht waar de grootste behoefte ligt. Dat zijn pleeggezinnen met een Poolse achter-
grond en gezinnen met een islamitische geloofsovertuiging. Daarna zijn we gestart met de werving van deze 

gezinnen. Door hiermee ervaring op te doen willen we de pleegzorg culuursensitiever maken en daarmee het uiteinde-
lijk doel van het project realiseren: het aantal pleeggezinnen uitbreiden en de kans vergroten op succesvolle matches 
tussen pleegkinderen uit andere culturen en pleeggezinnen. 

Het klinkt logisch dat matches succesvoller zijn als 
culturen van pleegkind en pleeggezin overeenkomen, 
maar waar zit dat precies in? Een vraag voor de beide 
projectleiders, gedragswetenschapper Sanne Campfens 
van Omnia Jeugdzorg en Rowena de Graaff, matcher 
en netwerkonderzoeker Pleegzorg van Combinatie 
Jeugdzorg. 

Omgeving die vertrouwd voelt

Rowena: “Voor kinderen is opgroeien in een ander gezin 
al heel ingrijpend. Als het pleeggezin dan ook een andere 
taal spreekt, andere gewoontes en normen en waarden 
heeft die voor een kind niet herkenbaar zijn, dan wordt 

de stap voor een kind alleen maar groter. Ouders zijn er 
soms ook bang voor dat hun kinderen in een pleeggezin 
van een andere cultuur hun roots verliezen, van hen 
vervreemden. ‘Straks kan ik niet meer met mijn kind 
communiceren omdat hij onze taal niet meer spreekt’. Die 
zorgen hoor je. Kinderen hebben een sterke loyaliteit met 
hun ouders. Het contact met hen blijft enorm belangrijk, 
ook bij pleegzorgplaatsingen.” 

Sanne: “Islamitisch zijn, hoor ik van Omnia-collega’s, 
zit in je wezen, in hoe je ‘hallo’ tegen elkaar zegt, in 
rituelen, ongeschreven regels, in heel veel kleine dingen 
die puntjes van herkenning zijn, waardoor een kind zich 
vertrouwd voelt. Daar gaat het om, het is mens eigen om 

Passende pleegzorg voor kinderen uit andere culturen 

Combinatie Jeugdzorg en Omnia 
Jeugdzorg combineren expertise 

• Sanne Campfens (links) en Rowena de Graaff (rechts) projectleiders vanuit Omnia Jeugdzorg en Combinatie Jeugdzorg 
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• Meia Maathuis (links), beleidsmedewerker Communicatie & PR en Bernadet Engels, bestuurssecretaris

Gezocht: maatschappelijk geëngageerde bedrijven

Samen investeren in succeservaringen     en toekomst van jongeren

Boys hoody-ontwerp 
wordt werkelijkheid

E
en mooi voorbeeld van een ondernemer die belangeloos meewerkte 
aan een positieve ervaring van een jongere, is Yordi van de Sande van 
familiebedrijf TextielDruk Nuenen (TDN). Hij hoorde dat het 12-jarige 
tekentalent Boy ervan droomde om met zijn vrienden rond te lopen 

in een hoody met zijn eigen ontwerp. Pim Rolsma, ambulant hulpverlener die 
Boy en zijn gezinsleden thuis ondersteunt, gaf het signaal door. 

Yordi: “Natuurlijk werkte ik graag mee, zo geef je die jongen het plezier van zijn 
leven. Ik heb zijn tekening omgezet in een digitaal ontwerp en na de nodige 
voorbereidingen heeft Boy de hoody’s zelf op de transferpers bedrukt. Hij blij, 
wij blij. Gaaf toch voor hem?”

Boy tekent al van jongsaf aan, zegt 
hij. “Vroeger deed ik dat vaak tijdens 
de lessen op school, maar de laatste 
twee jaar moet ik meer opletten, 
dus dat gaat niet meer.” Wat hij op 
papier zet? “Auto’s van de toekomst, 
fabeldieren, ik bedenk van alles. 
De vlammen op de hoody hebben 
te maken met de kleuren van mijn 
vriendenclubje Hyper Z. Ik dacht: 
waar zie je die kleuren in terug? 
Nou, in vlammen dus, vandaar het 
ontwerp.” Boy heeft zich inmiddels 
aangemeld voor de koksschool. “Ik 
blijf wel tekenen als hobby. Misschien 
kan ik later de menukaarten gaan 
maken. En borden mooi opmaken lijkt 
me ook leuk, misschien is dat wel een 
beetje ‘tekenen op een bord’.” Pim 
staat van een afstandje toe te kijken 
bij TDN. “Gaaf, man!”, zegt hij tegen 

A
ls jeugdzorgorganisatie zetten wij ons in voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en gezin-
nen met complexe opvoed- en opgroeivragen. Waar mogelijk, haken we aan bij positieve ervaringen en ta-
lenten. Soms zien we dat een kind in materiële zin iets nodig heeft wat belangrijk is voor zijn toekomst, maar 
wat net buiten zijn bereik valt en dat van zijn ouders. Een laptop waardoor hij net wel die studie kan doen 

of voetbalschoenen, waardoor hij net wel kan meedoen in de club. Om dit zetje in de rug te geven, doen we dan een 
beroep op fondsen, zoals Kinderhulp, en maken we dankbaar gebruik van donaties. In 2020 hebben we de stap gezet 
naar structurele fondsenwerving, zodat we in nog bredere zin kansen kunnen bieden aan jongeren. 

Fondsenwervingsprogramma Zorgenvreters

“We zien het als onze taak om jongeren te helpen op een 
goede manier mee te doen in de maatschappij”, lichten 
bestuurssecretaris Bernadet Engels en beleidsmedewerker 
Communicatie & PR Meia Maathuis toe. “Daarom hebben 
we het fondsenwervingsprogramma ‘Zorgenvreters’ in 
de steigers gezet, dat in 2021 live is gegaan. We zoeken 
daarin de verbinding met bedrijven die willen investeren 
in de toekomst van kinderen en jongeren en hen op basis 
van hun talenten een opstapje willen geven. Dat kan via 
een aanvullende financiële of materiële bijdrage, maar ook 
op andere manieren. Bijvoorbeeld door een snuffelstage 
aan te bieden of een jongere een keer een dagje mee te 
laten doen in de praktijk of op een andere manier een 
positieve ervaring mee te geven. Succeservaringen zijn 
zó belangrijk voor deze jongeren! Het gevoel van ‘het lukt, 
ik kan het’ geeft een boost aan hun zelfvertrouwen, het 
helpt hen positief naar hun toekomst te kijken.”

Bernadet: “Wie kunnen we hiervoor beter aanspreken 
dan ondernemers met hun ondernemingsgeest en 

maatschappelijke betrokkenheid? Zij doen in wezen 
hetzelfde als jongeren: ze investeren met hun bedrijven 
in mensen en in groei. Jongeren hebben hun talenten en 
veerkracht om in hun ontwikkeling te investeren.”

Bernadet en Meia: “In het fondsenwervingsprogramma 
gebruiken we de Zorgenvreter als beeldmerk, ook bekend 
als het Zorgenvriendje. Het idee is dat kinderen hun 
angsten en zorgen opschrijven en in de mond van hun 
Zorgenvreter stoppen als eerste stap naar een oplossing. 
Het poppetje staat dus symbool voor: kinderen willen 
helpen bij het wegnemen van zorgen door te focussen 
op hun talenten en te investeren in hun toekomst.”

Op de website www.combinatiejeugdzorg.nl/
zorgenvreters staan actuele vragen, wensen en 
dromen van jongeren die bijdragen aan hun toekomst 
of het verder ontwikkelen van hun talenten. Via onze 
socialmediakanalen en gerichte mailings brengen we de 
wensen bij bedrijven onder de aandacht, in de hoop dat 
zij de jongeren kunnen helpen deze te verwezenlijken.

Club van Zorgenvreters

Bedrijven die iets voor deze kwetsbare doelgroep 
willen betekenen, maken wij graag vrijblijvend lid van 
de Club van Zorgenvreters. Een club die bestaat uit 
maatschappelijk betrokken ondernemers die eenmalig 
of misschien wel vaker een vraag, wens of droom van 
een jongere in vervulling laten gaan. Elk lid ontvangt 
een Zorgenvretersbanner/ vignet voor de website 
dat symbool staat voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Ook nodigen we de leden eens per jaar 
graag uit voor een ontbijt- of lunchbijeenkomst, om 
nader kennis te maken en verbinding te houden.

Als bedrijf ook iets betekenen voor een jongere? 
Ga naar www.combinatiejeugdzorg.nl/zorgenvreters 

Boy. “Ik zie dat je trots bent, je borst 
vooruit.” Boy lacht een voorzichtig 
lachje. Ja, trots voelt hij zich zeker! 

Samen veerkracht en talenten van 
jongeren stimuleren
Pim: “Ik hoop dat veel bedrijven willen 
meedoen. Ik ben ervan overtuigd dat 
Zorgenvreters enorm goed aansluit 
bij wat we in de behandeling doen. 
We ervaren dat jongeren en gezinnen 
het beste vooruitkomen als ze merken 
dat ze zelf veerkrachtig zijn. Daarom 
richten we ons in de hulp op positieve 
ervaringen van geluk en flow en hoop 
en optimisme voor de toekomst: ‘Ik 
wil het, ik kan het, ik haal het beste 
uit mezelf, dit maakt me gelukkig’. Wij 
kunnen daar in onze hulpverlening 
actief naar op zoek gaan. Hoe mooi is 
het als bedrijven met hun specifieke 
mogelijkheden de veerkracht en 
talenten van jongeren ook stimuleren 
door met hen mee te denken over het 
verwezenlijken van hun dromen!”

• Boy (links) die de door hem ontworpen hoody draagt (en ook op de cover van dit magazine 
staat), samen met Yordi van de Sande van familiebedrijf TextielDruk Nuenen (TDN), die deze 
droom voor Yordi waarmaakte.

 ” Zorgenvreters sluit  
aan bij wat we in de 
behandeling doen.

O
n

z
e

 z
o

rg
 g

a
a

t 
d

o
o

r!
 

• 
F

o
n

d
s

e
n

w
e

rv
in

g
 &

 S
p

o
n

s
o

ri
n

g

 18 • Jaarmagazine Combinatie Jeugdzorg • 19



2020

Donatie De Sprong voor ‘ontwikkelsprongetjes’ van jongeren

Combinatie Jeugdzorg ontving in 
2020 een hele mooie donatie van 
Stichting De Sprong uit Geldrop. 
Het centrum voor persoonlijke en 
spirituele ontwikkeling zag zich 
door een combinatie van factoren 
genoodzaakt te stoppen, na circa 
45 jaar van bestaan. Bestuurslid 
Gerdy van Brussel besloot in 
samenspraak met de vrijwilligers 
de overgebleven gelden ten goede 

te laten komen aan ‘onze’ kinderen 
en jongeren. “Ik ken Combinatie 
Jeugdzorg omdat mijn dochter 
Marieke er werkt. Het is een mooie 
organisatie met een breed palet 
aan behandelingen. Het lijkt ons 
een passende bestemming als deze 
middelen worden ingezet voor 
de persoonlijke ontwikkeling van 
kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld 
in de vorm van trainingen en 

groepsactiviteiten. Dat ligt in 
wezen in het verlengde van waar 
wij, voor een breder publiek, voor 
hebben gestaan. De Sprong is 
platform geweest voor activiteiten 
rond thema’s zoals bewustwording 
van je kwaliteiten, opkomen voor 
jezelf, verbinding zoeken met 
anderen, omgaan met uitdagingen 
en veranderingen. Thema’s die ook 
relevant zijn voor de ontwikkeling 
van jongeren.” Gerdy, die zelf onder 
meer als pedagoog en docent heeft 
gewerkt, noemt enkele trainingen 
die mooi zouden zijn voor jongeren: 
“‘Verbindend communiceren’, ‘Wat 
maakt mij zo boos?’ en ‘Ontwikkelen 
van een positief zelfbeeld’. Die 
laatste kan pubers handvatten 
geven om een positief zelfbeeld 
te ontwikkelen, heel belangrijk in 
zo’n fase. Maar het is natuurlijk 
aan Combinatie Jeugdzorg om de 
middelen te besteden. Wij van onze 
kant hopen in elk geval dat we met 
de erfenis van De Sprong op enige 
manier voor ‘ontwikkelsprongetjes’ 
van kwetsbare jongeren kunnen 
zorgen.”

M
edio 2020 zijn we een pilot gestart om te onderzoeken hoe de 
behandeling van kinderen (8-18 jaar) die voor Dag- en nacht-
behandeling worden aangemeld, het beste vormgegeven kan 
worden. Is een voltijdse uithuisplaatsing echt nodig of kan be-

handeling ook via een deeltijdplaatsing en hulp thuis of helemaal via intensie-
ve ondersteuning in het gezin geboden worden? Deze pilot past in het streven 
om kinderen zo veel mogelijk thuis te kunnen laten opgroeien. Bij Combinatie 
Jeugdzorg zetten we daar met onze focus op gezinsgerichte behandeling al ja-
ren nadrukkelijk op in. Onze behandeltrajecten starten altijd met de Startfase 
gezinsgerichte behandeling: een uitgebreide inhoudelijke analyse bij gezinnen 
thuis waarin we samen met alle gezinsleden op zoek gaan naar de hulpvraag 
en de best passende hulp. We hebben de pilot aangegrepen om deze Startfase 
extra aandacht te geven en verder door te ontwikkelen. Dit door het opzetten 
van een vast Startfaseteam voor onze behandelgroepen in Veldhoven. 

Gedragswetenschapper Sandra de 
Jong en ambulant hulpverlener Femke 
van Hulst maken deel uit van dit team, 
samen met pedagogisch medewer-
ker Susanne Buuts. Voor de gezin-
nen in de pilot bleek dat voor de helft 
van het aantal kinderen een voltijdse 

uithuisplaatsing niet de best passende 
zorg was. Ouders gaven in een meting 
aan tevreden te zijn over de opbreng-
sten en werkwijze van de Startfase. 
Sandra en Femke zien er ook een 
duidelijke meerwaarde in. Sandra: 
“De pilot heeft ons veel waardevolle 

informatie opgeleverd. Voortzetting 
van het werken met een Startfas-
eteam binnen ‘behandeling met ver-
blijf’ wordt zeker een aanbeveling.”

Start vanuit een totaal beeld van 
het gezin

Wat doe je in de Startfase precies 
en wat maakt die nu zo waardevol? 
Sandra: “De Startfase is een uitge-
breide analyse die we samen met het 
gezin maken. Hoe is de situatie? Wat 
zijn de problemen? Wat willen de 
gezinsleden veranderen? Aan wel-
ke oplossingen denken zij? Wat wil 
het gezin als eerste aanpakken? En 
hoe kunnen we dat samen vertalen in 
een passend hulpaanbod? We staan 
echt naast het kind en de ouders: 
zij hebben de regie over wat er gaat 
gebeuren. Zo komen we samen tot 

Pilot Startfase: voltijdse uithuisplaatsing niet altijd passend

Zorgvuldige gezinsanalyse bij start 
leidt tot beter passende hulp

een plan waarin staat wat elk gezin-
slid individueel en het gezin als geheel 
nodig heeft en waar ze in welke vol-
gorde aan gaan werken. Vanuit zo’n 
gedetailleerd beeld kun je datgene in-
zetten waar een gezin het beste mee 
geholpen is. Zonder Startfase missen 
we veel informatie die essentieel is in 
het vinden van het meest passende 
hulpaanbod. Daarnaast geeft de Start-
fase de kans om vanaf de start te in-
vesteren in de samenwerkingsrelatie 
met het gezin.” Femke: “Als je het kind 
eerst uit huis haalt, loop je eigenlijk 
achter de feiten aan. Dan blijkt mis-
schien achteraf dat dat niet nodig was 
geweest. En mijn ervaring is dat een 
uit huis geplaatst kind vaak lastiger 
weer samen te brengen is met het 
gezin dan wanneer de nauwe verbind-
ing met thuis intact was gebleven.”

Je neemt de kijk van het kind mee.

Femke: “Met de Startfase maak je ook 
duidelijk dat iedereen in het gezin iets 
te leren heeft en hulp nodig heeft. 
Zo krijgt het kind minder het idee: ik 
doe iets niet goed, want ik moet het 
huis uit.” Sandra: “Ja, je neemt de kijk 
van het kind op de onstane proble-
men mee. Bijvoorbeeld: wat vindt het 
kind dat het zelf anders kan doen? 
Maar ook wat kan een ouder, broer of 
zus anders doen waardoor het fijner 
is om samen te zijn? Onze ervaring 
is dat ook jonge kinderen heel goed 
duidelijk kunnen maken wat ze thuis 
fijn en vervelend vinden. Plaats je een 
kind meteen op een behandelgroep, 
dan ligt de focus in het begin meer 
op praktische zaken en het functio-
neren van het kind binnen de groep. 

De inhoudelijke gesprekken met kin-
deren volgen dan later en dat is een 
gemiste kans.” 

Ouders geven aan zich gehoord, 
gezien en erkend te voelen 

In de pilot is ouders gevraagd naar 
hun tevredenheid over de Startfase. 
Dat leverde een gemiddeld rapport-
cijfer van 8 op. Sandra: “Ze gaven aan 
dat ze zich gehoord en gezien voel-
den, erkend in het feit dat hun belas-
ting hoog is en dat ze toch inspanning 
moeten blijven doen. Ze hebben de 
analyse echt als iets gezamenlijks er-
varen: samen de best passende hulp 
zoeken.” Femke: “Ik heb meegemaakt 
dat sommige ouders zich zo overbe-
last voelden, dat ze aanvankelijk niet 
blij waren dat we met een analyse in 
het gezin wilden starten. Maar als ik 
het doel dan besprak, stonden ze er-
voor open. Ouders willen hun verhaal 
echt kwijt, als je maar de tijd neemt 
en luistert.”

Gezamenlijke overdracht naar 
behandelteam

Doordat het Startfaseteam een apart 
team is, wordt het gezin voor de feite-
lijke hulpverlening overgedragen aan 
een behandelteam. Sandra en Femke: 
“De meeste ouders hadden daar geen 
problemen mee, een enkeling vond 
dat lastig omdat men dacht: ‘Nu moet 
ik weer mijn verhaal doen’. Maar als 
ouders merken dat ze alles kunnen 
delen en we de overdracht ook geza-
menlijk doen, blijkt dat toch niet zo’n 
punt.” Sandra: “We hebben in één 
situatie van onvrijwillige hulp ook be-
sloten om het behandelteam meteen 
de Startfase te laten doen, vanwege 
het belang van het direct kunnen aan-
gaan van een langerdurige samenwer-
kingsrelatie met dit gezin. Dat is ook 
wel kenmerkend voor de aanpak in 
de Startfase: de durf die we hebben 
om onze werkwijze, gebaande paden 
en prioriteiten los te laten en altijd te 
kijken vanuit wat helpend is voor het 
gezin.” 

Analyse in Startfase zorgt voor maatwerk

Met de informatie uit de Startfase kun je meer maatwerk inzetten, vinden 
onze gesprekspartners. Femke: “Als uithuisplaatsing nodig blijkt, kun je door 
de analyse een betere match maken met de juiste behandelgroep.” Sandra: 
“De informatie en inzichten van de verwijzers zijn heel waardevol en vormen 
de basis voor de verdere analyse, maar wij kennen de diversiteit van onze 
eigen hulpverleningsmogelijkheden natuurlijk het beste. We weten ook wat 
we niet kunnen. Zo kan het voorkomen dat in de Startfase duidelijk wordt dat 
andere specialistische hulp nodig is dan wij kunnen bieden. Ook dan denken 
we mee over mogelijkheden buiten onze organisatie”. “Dat is het mooie van de 
aanpak”, zegt Femke. “Zonder Startfase zou zo’n kind eerst bij ons op een groep 
geplaatst zijn en had het waarschijnlijk moeten overstappen naar een andere 
organisatie. Een onnodige teleurstelling die je met een grondige analyse vooraf 
kunt voorkomen.”

• Gerdy van Brussel (links), bestuurslid van Stichting De Sprong, en Rikie Erken 
(midden), vrijwilligster van het eerste uur bij de stichting, overhandigen de 
donatie samen met een speciaal hiervoor gemaakt schilderij door Rikie. Onze 
bestuurder Gerda Huijbregts is er blij mee!

• Het Startfaseteam Dag- en nachtbehandeling bestaande uit ambulant hulpverlener Femke van Hulst (links), gedragswetenschapper 
Sandra de Jong (midden) en pedagogisch medewerker Susanne Buuts
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partner dat ik haar wilde controleren. Daardoor weerde 
zij juist af en ging ik daar weer tegenin. Maar nu leg ik 
meteen uit waarom ik iets vraag. Het is voor mij als papa 
ook fijn om te weten hoe het met het zwemmen gaat, 
want dan kan ik daar met mijn dochtertje over praten. 
Die uitwisseling gaat nu goed. Ik begrijp nu bijvoorbeeld 
ook wat gescheiden ouderschap voor mijn ex inhoudt, 
hoe ze dingen wil indelen. Daar kan ik het nu rustig, 
zonder opspelende emoties, met haar over hebben.”

 ” Het contact bij het overdragen 
van de kinderen is ook 
helemaal veranderd.

Doosje met wensen van de kinderen

De ‘boodschap’ die zijn dochtertjes in de kindergroep 
van Kinderen uit de Knel hadden gemaakt voor papa 
en mama, deed ook zijn werk. “Ze hadden een kleurrijk 
doosje geknutseld en volgestopt met wensen in korte 
zinnetjes. ‘Ik wil dat papa en mama weer vrienden 
worden’. ‘Papa en mama moeten lief zijn voor elkaar’. Dat 
doet wel iets met je. Ze wilden ook dat het doosje steeds 
mee zou gaan als zij van hun mama naar mij gingen en 
andersom. 

Dat hebben we ook een hele tijd gedaan. Het contact 
bij het overdragen van de kinderen is ook helemaal 
veranderd. Voorheen gebeurde dat zonder dat we 
een blik of een woord wisselden. Nu maken we een 
gemoedelijk praatje bij de voordeur en ik merk dat de 
kinderen ook weer openlijk durven te zeggen wat er bij 
mama gebeurt. Als ik daar voorheen naar vroeg, sloegen 
ze dicht: ‘Daar mogen we niet over praten’. Die druk 
voelen ze niet meer. Het is echt een groot verschil met 
voorheen. We communiceren normaal met elkaar en ik 
merk aan mezelf dat ik rustiger ben geworden.” Dat de 
kinderen door die ‘rust’ bij hun ouders weer centraal 
zijn komen te staan, onderstreept Rolf met een passend 
voorbeeld. “Onze jongste dochter start binnenkort met 
een behandeling. Voorheen hielden mijn ex en ik alle 
voorbereidende gesprekken afzonderlijk omdat wij niet 
door één deur konden. Nu hebben we afgesproken om 
samen te gaan, omdat wij denken dat dit goed is voor 
onze dochter.” 

Erkenning NJI
In 2020 heeft het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi) Kinderen uit de Knel erkend als Goed 
onderbouwd in de databank voor effectieve 
interventies. De erkenningscommissie oordeelt 
dat Kinderen uit de Knel theoretisch goed 
in elkaar zit en gebaseerd is op bestaande 
(empirische) kennis.

‘Als je alle hoop hebt opgegeven en er toch verandering mogelijk blijkt’

Kinderen uit de Knel zet kinderen weer 
centraal bij complexe scheidingen 

B
ij ons was er geen communicatie meer. Als 
mijn ex-partner en ik iets zeiden, vielen we 
elkaar alleen maar aan om ons gelijk te halen. 
We maakten weliswaar geen ruzie waar onze 

twee dochtertjes bij waren, maar zij voelden onze 
onder linge spanningen natuurlijk ook. Ze leden daar-
onder. Het is heel confronterend als je je dochtertje 
hoort vragen: ‘Waarom zijn papa en mama geen 
vriendjes meer?’ Gelukkig ligt dat nu achter ons.

Twee jaar geleden startten Rolf en zijn ex-partner, de 
moeder van hun gezamenlijke dochtertjes van destijds 
4 en 6 jaar, met Kinderen uit de Knel van Combinatie 
Jeugdzorg. Dit is een groepsbehandeling voor gescheiden 
ouders die in de verandering van gezamenlijk naar 
gescheiden ouderschap verstrikt zijn geraakt in 
destructieve, conflictueuze patronen. Met deze ouders, 
hun kinderen en ook hun naasten zoeken we een weg 
uit de voortdurende strijd. Vaak is het zo dat ouders 
zich machteloos voelen door jarenlange vergeefse 
pogingen de andere ouder te veranderen. Door zich te 
concentreren op hun eigen gedrag kan dit doorbroken 
worden. Uiteindelijk doel is de situatie waarin de 
kinderen opgroeien te verbeteren.

Inzicht krijgen en leren van elkaar

Rolf heeft de ouderbijeenkomsten ervaren als een 
emotionele rollercoaster. “Maar het heeft echt geholpen. 
Ik heb vooral geleerd om in een gesprek tijdig een stapje 
terug te zetten om mijn ex-partner niet op te jutten. 
Therapeuten helpen je daarbij door terug te geven 
wat ze zien in gesprekken tussen ons. In de emotie 
zie je zelf niet wat er gebeurt. Door de terugkoppeling 
krijg je inzicht in hoe het gaat: als ik dít zeg, gaat zij zó 
reageren. Hoe kan ik het anders zeggen, zodat ze niet in 
de gordijnen klimt? Zo ben je dan bezig. Daarnaast leer 
je in de groep van andere ouders. In het begin zag ik al 
direct anderen rustiger communiceren. Oh, het kan dus 
ook anders, dacht ik. Daardoor ga je naar je eigen situatie 
kijken: hoe komen wij daar? Tegelijkertijd geeft het een 
goed gevoel als je in de groep andere ouders kunt helpen 
door aan te geven hoe jij bepaalde zaken zou aanpakken.”

Anders communiceren zorgt voor meer onderling begrip

Rolf kan zijn vragen en onderliggende gevoelens nu ook 
beter onderbouwen, zegt hij. “Als ik voorheen vroeg hoe 
het ging met de zwemles van mijn dochter, dacht mijn 

• Vader Rolf met 'Kinderen uit de Knel'-therapeuten Olga Meulenbroeks (links) en Carita Oosterbroek

Aparte groepsprogramma’s voor ouders en kinderen en betrokkenheid netwerk

E
en complexe scheiding, waarbij veel blijvende onderlinge conflicten tussen ouders bestaan, heeft effect 
op de ontwikkeling van kinderen. Jarenlange spanningen en verdeeldheid tussen hun ouders voelt voor 
kinderen als onveilig, wat veel angst en stress veroorzaakt. Dit kan onder meer tot stemmingsklachten, 
angstklachten en/of gedragsproblemen leiden. Voor gezinnen die verwikkeld zijn in een complexe schei-

ding biedt Combinatie Jeugdzorg het groepsprogramma Kinderen uit de Knel. Doel is het de-escaleren van de 
strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Zo komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt 
het weer veilig, verminderen hun klachten en kunnen zij zich weer optimaal ontwikkelen.

Kinderen uit de Knel bestaat uit een apart groepsprogramma voor ouders en voor kinderen. De ouderparen 
komen in acht groepsbijeenkomsten bijeen, onder begeleiding van twee therapeuten. Carita Oosterbroek, 
ambulant hulpverlener Echtscheidingshulpverlening, is een van hen. “Met ouders bespreken we hoe destructieve 
communicatiepatronen werken, wat de impact ervan is op hen en de kinderen en welke gevolgen verhoogde stress 
voor de onderlinge relaties kan hebben. Dit kan helpen bij het de-escaleren van de strijd. Omdat inzicht alleen niet 
genoeg is, doen ouders ook veel oefeningen en krijgen ze huiswerkopdrachten mee.” 

De kinderen komen tegelijkertijd acht keer in een aparte groep bij elkaar onder begeleiding van een kinder-
therapeut, zoals Olga Meulenbroeks. “Doel van de kindergroep is dat kinderen kunnen ervaren dat ze niet alleen 
zijn en zich kunnen uiten - ieder op zijn eigen manier - over hoe ze hun situatie beleven. Die beleving werken ze 
tevens uit in een creatieve presentatie aan hun ouders. Daarmee kunnen zij hen beter duidelijk maken wat ze fijn 
vinden en waar ze last van hebben. We vertellen in de kindergroep ook dat hun ouders hard aan het werk zijn om 
de situatie te verbeteren. Door de ramen heen kunnen zij hen in de oudergroep zelfs ‘letterlijk’ bezig zien. Dat geeft 
kinderen kracht, dat iedereen deelneemt aan de behandeling. We horen van hen terug dat ze dat fijn vinden.” 

“Ook het netwerk betrekken we actief”, zegt Carita. “Met een netwerkbijeenkomst bij de start en door hen op 
meerdere momenten tijdens het traject te vragen welke verandering nodig is en hoe zij daarin de ex-partners en 
kinderen kunnen ondersteunen. Voor kinderen is het vooral fijn als er mensen bij zijn die met beide ouders het 
beste voor hebben.”
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Creatief videobellen door team Specialistisch ambulant

Iedereen binnen het team gaat op zijn eigen manier 
creatief om met het concept videobellen. Met name bij 
kinderen en jongeren vraagt dit een speciale aanpak: 
er wordt getekend, gechat en spelletjes gedaan. Bij elk 
gezin maken we samen met de gezinsleden de afweging 
wat mogelijk en wenselijk is. Het beeldbellen heeft onze 
werkwijze verbreed en nieuwe mogelijkheden geboden.

Actie picknickmand

Om elkaar toch als team te kunnen ontmoeten is vanuit 
een idee van de Ondernemingsraad de actie picknickmand 
ontstaan; teams kunnen een picknickmand reserveren 
bij de keukens van ons hoofdlocaties om samen buiten 
te genieten van een lunch en elkaars gezelschap. Hier is 
door de teams volop gebruik van gemaakt.

Omdenken door jonge moeders

Een bewogen jaar zorgde ervoor dat we met onze jonge 
moeders een terugblik over 2020 als onderwerp van 
gesprek inbrachten. We kozen daarbij voor de insteek 
van positieve psychologie. Wat was er mooi in 2020? 
Wat heeft je positief geraakt, geïnspireerd of waar 
ben je trots op? Wat is noemenswaardig in positieve 
zin? Dat heeft echt leuk uitgepakt en daar krijgen we 
allemaal weer positieve energie van! Hier een greep uit 
de antwoorden: mijn kind kon dit jaar lopen. Dat ik bij 
jullie verblijf en zelfstandig wordt daar ben ik trots op. Ik 
ben een opleiding gestart. Ik kan er meer voor mijn kind 
zijn. Ik ben er oprecht trots op dat ik een zelfverzekerde 
moeder ben geworden. Ik ben trots op mezelf en ik blijf 
groeien in mijn moederrol.

Onze zorg gaat door!

Creatieve initiatieven 
van teams in coronatijd

Team Behandelondersteuning de Widdonck zorgt voor 
activiteiten tijdens zomervakantie

In het kader van corona, het bevorderen om 
buiten actief bezig te zijn en het ontlasten van de 
24-uursbehandelgroepen in de zomervakantie, heeft 
het team Behandelondersteuning dit jaar meerdere 
activiteiten opgezet voor de aanwezige kinderen 
en jongeren. Geheel coronaproef werd er hierbij 
gebruikgemaakt van alle ruimte die het Widdonckterrein 
biedt. Zo waren er o.a. de Widdonck-spelen, een 
app-speurtocht, een Hollandse spelen-dag, het groot 
verstopspel, lasergamen, bos-spelen en een quiz. In de 
buitenlucht, coronaproef, actief bezig zijn was een groot 
succes. Van groepsleiding kregen wij terug dat het buiten 
actief bezig zijn er ook voor zorgde, dat er ‘s avonds een 
veel betere sfeer in de groepen was.

Contact en bezoek op een andere manier vormgeven in 
gezinshuis

Normaliter heeft het gezinshuis ook een weekend in 
de maand zonder de gezinshuiskinderen. Zij gaan dan 
naar hun familie of een gastgezin toe, wat nu dus niet 
haalbaar was. Dat contact is super belangrijk en kan 
natuurlijk niet wegvallen, dus hebben we dat op een 
andere manier ingevuld, door te Facetimen, extra kaartjes 
te versturen, etc. Ook zijn we, op afstand, op bezoek 
gegaan bij familieleden, om zo bijvoorbeeld toch (als 
verrassing) een verjaardag te kunnen meevieren.

Dagafsluiting ingevoerd

Als je thuis werkt, is het des te belangrijk om bewust je 
werkdag af te sluiten. Daarom hebben meerdere teams 
een dagafsluiting ingevoerd. Tijdens de dagafsluiting kan 
je bespreken hoe je dag verlopen is en knelpunten en 
succesmomenten delen. Het naar elkaar zwaaien vormt 
een mooie afsluiting van de werkdag en start van je 
avond.

Team Intensieve dagbehandeling Heibloem bundelt 
kwaliteiten en talenten

Hoe gaan we jongeren helpen en behandelen op 
afstand? Hoe zetten we de behandeling voort zonder 
groepsprogramma? En hoe houden we de jongeren 
binnenboord? We hebben de kwaliteiten en talenten 
van alle collega`s gebundeld en gekeken naar wat er 
nodig was om toch tot behandelen te komen. Een paar 
praktische voorbeelden:

• ID groep alle dagen open en activiteiten bieden voor 
kleine groepjes jongeren.

• Activiteiten verspreiden over de hele dag in plaats 
van alleen in de ochtend, waardoor behandeling voor 
iedereen beschikbaar blijft.

• Samen met school roosters op maat maken voor de 
jongeren. 

• Naar gezinnen thuis op ‘wandelbezoek’.
• Contact houden met jongeren via Facetime.
• Iedereen in het netwerk vragen te ondersteunen bij 

de gezinnen waar het lastig loopt.

Team MFA Veldhoven laat creativiteit spreken

In tijden van corona en dat we op afstand in verbinding 
met elkaar moeten blijven, hebben we als team onze 
creativiteit laten spreken! Want in ons teamplan was het 
overkoepelende thema dit jaar, verbinding. Om hierbij 
ook de teamspirit te behouden, hebben we diverse 
online teambuildingsactiviteiten uitgevoerd zoals een 
online team quiz, online ontmoetingsmomentjes en een 
online Sint activiteit met het hele team. 

Team Ambulante spoedhulp deelt Manitou’s

In het kader van 'hou je collega in deze 
rare tijden recht', hebben we in het team 
Ambulante spoedhulp Manitou's ingezet. 
Een manitou is iemand (in dit geval een 
collega) van wie je wat extra aandacht 
krijgt. En als manitou geef je dus ook 
wat extra aandacht aan een ander. Dit 
kan in de vorm van een kaartje, een 
briefje, een klein cadeautje, een leuk 
mailtje enz. De bedoeling is dat je niet 
weet wie jouw manitou is. De verdeling van de manitous 
hebben we via lootjestrekken.nl gedaan.

Flexibiliteit van team Boddaert en ID jongere jeugd 
Helmond

Nu we voor de voortgangsbesprekingsmomenten 
gebruikmaken van beeldbellen is de aanwezigheid 
van ouders groter en daardoor de betrokkenheid bij 
de behandeling ook. In december zijn we in Helmond 
gestart met Intensieve dagbehandeling (ID) jongere 
jeugd. Kort na de opstart kwam de nieuwe lockdown, 
scholen gingen dicht en veel kinderen zaten weer thuis. 
Om kinderen daginvulling te bieden, hebben we de 
tijden van Boddaert en ID aangepast. De kinderen van 
ID komen in de ochtend en de kinderen van Boddaert 
’s middags in plaats van na school. Bijkomend voordeel is 
dat ouders hierdoor worden ontlast.

Een corona-proof kijkje binnen MKD Helmond

Het team van MKD de Mikkel in 
Helmond heeeft de belemmeringen 
onwijs leuk getackeld met een 
online rondleiding op het MKD 
door Syl en Liz voor kinderen die 
naar het MKD gaan en hun ouders: 
https://youtu.be/GBGR7JNjRHc 
(scan de QR-code!)

Tips en adviezen van collega’s om de balans te bewaren in Corona-tijd 

 

Ben flexibel in je tijd. Vraagt de 

thuissituatie overdag iets meer, stel je 

indirecte werkzaamheden dan uit tot 

een later moment op de dag. Reserveer 

die tijd en houd je daar ook aan. 

Ontspan op tijd en richt je werkplek 

thuis goed in. Maak daarbij ook 

gebruik van de mogelijkheden vanuit 

Combinatie Jeugdzorg. 

Op tijd afschakelen en 

duidelijk zijn over wat er van 

jou verwacht kan worden 

(zowel privé als werk). 

Verdeel je werk over 5 dagen, zodat je 

werkdagen korter worden en je energie houdt 

en extra energie krijgt van je vrije tijd. 

Geniet van kleine dingen, 

geef je grenzen aan en 

probeer positief te blijven. 

Contact blijven houden met 

collega's, zodat je kan 

blijven sparren. 

Maak een duidelijke dagplanning. 

Begin de dag vroeger omdat je 

geen reistijd hebt en zorg dan 

ook voor een langere pauze of 

stop eerder. 

Blijf in beweging en daar waar het kan, heb dan 

sociale contacten op verantwoorde wijze. Pak thuis 

klussen aan die al langer op je liggen te wachten. 

Wandel veel in de natuur om je hoofd leeg te maken 

of juist goede gesprekken met elkaar te hebben. 

Wat ruimte tussen afspraken 

creëren. Je hebt nu geen reistijd, 

schakeltijd dus inbouwen. 

Voor mij is het heel belangrijk om te mogen blijven 

werken. Het geeft veel afleiding. Dit is nodig omdat je 

sociale omgeving voor een groot gedeelte wegvalt in 

deze rare tijd. We staan er thuis ook bij stil om wat 

extra gezelligheid te creëren. 

Tips en adviezen van collega’s om de balans te bewaren in Corona-tijd 

 
 

Blijf niet al te veel in je eentje aan het werk. Zoek 

elkaar op, al dan niet digitaal. Kijk wat er wel mogelijk 

is; bijvoorbeeld wandelingetje samen buiten. Ook 

bellen met cliënten kun je bijvoorbeeld tijdens een 

wandeling in de natuur doen. 

Ik ben begonnen met het 

uitsorteren van heel veel foto's 

die op mijn pc staan. 

Webex vergaderingen niet 

inplannen op vrije dagen. In het 

begin van Corona was ik vaak op 

vrije dagen nog afspraken aan 

het inplannen, want je hoeft 

toch niet op pad naar een 

andere locatie. Dat doe ik nu 

niet, vrij is laptop en telefoon uit. 

Voor mij werkt het om zoveel mogelijk mijn 

normale werkdagen en -tijden aan te houden en 

daarbuiten mijn laptop en telefoon ook uit het 

zicht op te ruimen. Op thuiswerkdagen 

videobellen proberen af te wisselen met 

computerwerkzaamheden of normale 

telefoongesprekken, zodat je niet de hele dag 

alleen maar videobelt. 

Het werkt heel fijn voor mij om 

het thuiswerken te kunnen 

combineren met momenten wel 

op kantoor, maar het zal van je 

functie/taken afhangen wat 

daarin mogelijk is.  

Voldoende momenten van 

ontspanning naast het werk blijven 

zoeken, ook al is dat soms op een 

andere manier dan anders. 

Zorg dat je met regelmaat sport en afleiding 

zoekt. Ga naar buiten om uit te waaien. 

Neem de tijd om een boek te lezen. 

O
nze medewerkers zetten zich in coronatijd dagelijks in om de continuïteit voor 
kinderen en hun gezinnen te blijven borgen, met grote inzet en betrokkenheid. 
Er is heel veel bereidheid om elkaar onderling vooruit te helpen, tips en ideeën 
met elkaar uit te wisselen en samen te zorgen dat we de behandeling en 

begeleiding van onze cliënten zo goed mogelijk konden (en kunnen) voortzetten. Op deze 
pagina’s een kleine greep uit de talrijke creatieve initiatieven.
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• De medewerkers van de Opname- en Oriëntatiegroep genieten van een picknick in de Genneper Parken
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rs Tevredenheid cliënten en pleegouders 

Tevredenheidsonderzoeken
Combinatie Jeugdzorg meet tweejaarlijks de tevre-
denheid van cliënten en pleegouders. Het ene jaar 
voeren we een tevredenheidsonderzoek uit onder 
cliënten (ouders en jongeren vanaf 12 jaar). Het andere 
jaar onder pleegouders, pleegjongeren vanaf 12 jaar 
en ouders van pleegkinderen. Daarnaast vragen we 
ouders en jongeren aan het einde van het zorgtraject 
een vragenlijst in te vullen over hoe zij de zorg hebben 
ervaren, de zogenaamde exitvragenlijst.

Veiligheidsbeleving kinderen en jongeren in de behandel-
groepen en gezinshuizen
Ieder jaar onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de 
veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die binnen 
onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle 
kinderen vanaf 8 jaar krijgen hiervoor een vragenlijst, 
waarin onder andere gevraagd wordt hoe kinderen 
de veiligheid binnen de groep beleven, bijvoorbeeld 
als het gaat om het contact met groepsleiding en 
groepsgenootjes. Ook seksualiteit is hierin een belangrijk 
onderwerp.

Cliënten in Zuidoost-Brabant per subregio
Genoemde 92% (1.513 cliënten) is als volgt ingedeeld: 

• Eindhoven   40 (+1)
• BOV-gemeenten   11 (0)
• Kempengemeenten   7 (-1)
• Helmond de Peel   24 (-1) 
• A2-gemeenten   8 (-1)
• Dommelvallei+   10  (0)

Cliënten

In 2020 heeft Combinatie Jeugdzorg 1.635 unieke cliënten behandeld, het merendeel op grond van de Jeugdwet.

Soort verwijzing

• Vrijwillig   970
• Beschermingsmaatregel  665

Cliënten per zorgvorm

• Ambulant   634 (+97)
• Dagbehandeling   287 (+57)
• Dag- en nachtbehandeling   181 (+3)
• Pleegzorg   626 (+75)
• Gezinshuizen   32 (-7)

Instroom per verwijzer 

• Gecertificeerde instelling   764
• Gemeente   740
• Medisch specialist   103
• Huisarts   86
• Jeugdarts   83

Cliënten per regio 

• Regio Zuidoost-Brabant   1513
• Overige regio’s   122
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Medewerkers

Op 31 december 2020 werkten 604 medewerkers bij Combinatie Jeugdzorg, waarvan 49 stagiaires en 
30 vrijwilligers, 18% mannen en 82% vrouwen. Eind 2020 bedroeg het totaal aantal fte’s 387. Een aantal 
medewerkers is gedetacheerd in het lokale veld. Combinatie Jeugdzorg werkt met geregistreerde jeugd- en 
gezinsprofessionals en BIG geregistreerde gedragswetenschappers.

Combinatie Jeugdzorg in cijfers

 Subregio  
 aantal cliënten

Ambulant Dag behandeling Dag- en 
nachtbehandeling Pleegzorg Gezinshuis

Eindhoven 
606 cliënten 269 (+97) 96 (+17) 63 (-10) 204 (+21) 10 (+4)

BOV-gemeenten 
167 cliënten 56 (+9) 34 (+6) 32 (-1) 55 (+8) 6 (+2)

Kempengemeenten 
113 cliënten 28 (+7) 17 (+3) 12 (-1) 61 (+10 4 (+3)

Helmond-de Peel 
361 cliënten 104 (-20) 77 (+24) 24 (+1) 171 (+24) 5 (-5)

A2-gemeenten 
126 cliënten 62 (+22) 14 (+3) 13 (+9) 48 (+12) 4 (+2)

Dommelvallei+ 
152 cliënten 70 (+27) 27 (-) 17 (+2) 50 (-6) 2 (-2)

De getallen tussen haakjes geven de toename of afname aan ten opzichte van 2019

Rapportcijfers

Cliënttevredenheidsonderzoek 2020

Ouders/verzorgers  7,6

Jongeren 
7,8

Tevredenheidsonderzoek pleegzorg 2019

Pleegouders 
8,1

Pleegjongeren 
8,1

Ouders van pleegkinderen 6,2

Exitvragenlijsten 2020

Ouders/verzorgers 8,0

Jongeren 
7,7

Gemiddeld rapportcijfer veiligheid
Hulpvorm
Dag- en nachtbehandelgroepen 7,2Gezinshuizen 9,0Intensieve dagbehandeling 8,0Dagbehandeling Boddaert 8,3Overall gemiddeld 8,1

Medewerkers (in %)
• Vast   69
• Tijdelijk   17
• Stagiaires   8
• Vrijwilligers   5
• Invallers   1

Soorten functies
• pedagogisch medewerkers
• ambulant hulpverleners
• pleegzorgbegeleiders
• gezinshuisouders
• gedragswetenschappers
• therapeuten, verpleegkundigen, 

kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater
• management en staf
• ondersteunend personeel
• stagiaires, vrijwilligers en 

werkervaringsplaatsen.
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De getallen tussen haakjes geven de toename of afname aan ten opzichte van 2019
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C
ombinatie Jeugdzorg behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en 
gezinnen met ingewikkelde opgroei- en opvoedproblemen. Onze 
behandeling is gezinsgericht, we werken intensief samen met en 
in het gezin en hun sociale netwerk. Samen werken we aan het 

oplossen of hanteerbaar maken van de problemen en het versterken van de 
eigen kracht en mogelijkheden. Het liefst helpen we in de eigen leefomgeving 
van kind en gezin maar als het nodig is, bieden we een tijdelijke of permanen-
te opvoedingsomgeving in een van onze behandelgroepen, pleeggezinnen of 
gezinshuizen.

Ieder kind, ieder gezin is anders. Bij de start van de hulp kijken we samen met 
verwijzer, jeugdige en ouders wat de meest passende hulp is. We bieden zoveel 
als mogelijk maatwerk vanuit de volgende hulpvormen:

Specialistische ambulante behandeling bij complexe gezins- en 
opvoedingsproblematiek. Deze hulp wordt enkelvoudig of in combinatie met 
Dagbehandeling of Dag- en nachtbehandeling ingezet. 

Multisysteem therapie (MST) voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige 
gedragsproblemen en hun gezinnen voor wie een uithuisplaatsing dreigt. 
Combinatie Jeugdzorg voert MST uit in samenwerking met de Viersprong (GGz).

FACT: intersectoraal ambulant aanbod met Amarant en GGzE voor jeugdigen en 
hun gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen in combinatie met 
psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis voor ouders en kinderen in 
complexe echtscheidingssituaties. Gespecialiseerde medewerkers bieden 
omgangsbemiddeling en -begeleiding, kindercoaching, consultatie en advies en 
specifieke trainingen en cursussen.

Dagbehandeling bij MKD (Multidisciplinaire kinderdagbehandeling) of Boddaert 
op een van onze hoofdlocaties of in een dagbehandelgroep binnen scholen in 
de regio.

Intensieve dagbehandeling in samenwerking met onderwijs voor jongeren die 
tijdelijk niet (volledig) 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 (o.a. kleinschalige) behandelgroepen. Kinderen en jongeren 
verblijven hier in principe tijdelijk en gaan zo snel als mogelijk terug naar huis of 
naar een pleeggezin, gezinshuis of (begeleid) zelfstandig wonen.

Woonbegeleiding jonge moeders biedt ondersteuning en begeleiding aan jonge 
moeders bij het zelfstandig wonen en functioneren in combinatie met hun 
opvoedingstaken.

Gezinshuizen als kleinschalige behandelvorm voor kinderen en jongeren die 
tijdelijk of voor langere tijd niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Naast 
de gezinshuisouders zijn pedagogisch medewerkers actief in het gezinshuis. 

Pleegzorg met circa 500 pleegzorgplaatsingen in Zuidoost-Brabant. Kinderen en 
jongeren die voor korte of langere tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen, 
worden opgevangen en begeleid in een pleeggezin. 

Spoedhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in acute crisissituaties: 
specialistische ambulante crisishulp, crisispleegzorg en crisisopname in 
behandelgroep of gezinshuis. Combinatie Jeugdzorg participeert in het 
regionale samenwerkingsverband SpoedvoorJeugd.

Cursussen & trainingen voor kinderen, jongeren en ouders. 
Vanuit het Expertisecentrum Beroepsontwikkeling hebben 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 jaardocument 
van Combinatie Jeugdzorg. Het 
officiële  document vind je op onze 
website en kun je opvragen via 
directie@combinatiejeugdzorg.nl 

Servicepunt
Voor informatie over onze hulp, advies 
en aanmelden kun je terecht bij ons 
Servicepunt op ma t/m vrij van 09.00 tot 
17.00 uur via: 
t 040 702 2660 
e servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant
SpoedvoorJeugd is het regionaal 
samenwerkingsverband en meldpunt bij 
acute crisis waar Combinatie Jeugdzorg 
de coördinatie voor uitvoert.  
Het meldpunt is 24/7 bereikbaar via tel: 
088 0666 999

Colofon
Interviews:  
Pentueel I Ellen Popeyus, Eindhoven
Fotografie cover en bij interviews:  
Maartje van Berkel.fotograaf, Roermond
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 
worden ontleend. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
schriftelijke toestemming van de  
afdeling Communicatie & PR van  
Combinatie Jeugdzorg via  
communicatie@combinatiejeugdzorg.nl.

Wat doet  Combinatie Jeugdzorg?

Volg ons ook op: 
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