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Elk kind een thuis & toekomst!
Een warm en veilig thuis voor alle kinderen en jongeren. Met kansen op een
goede toekomst. Hele gewone wensen toch? Dat gunnen we elk kind, maar
het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook in 2021 stond Combinatie
Jeugdzorg klaar om kinderen en hun gezinnen te helpen met de problemen
die ze ervaren en ze weer te laten geloven in de toekomst. Samen met onze
cliënten, pleegouders en partners zetten we hier de schouders onder. Ieder
met zijn eigen deskundigheid, kracht en verhaal. Graag nemen we jullie mee
in een aantal mooie verhalen uit het afgelopen jaar.

‘Je hart laten spreken, daar
kun je elke dag mee beginnen’
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In gesprek over de Beweging van 0 en onze ambities

E

en wereld waarin geen enkel kind níet optimaal thuis opgroeit; dat is het streven van de Beweging van 0, een
groep professionals die de jeugdhulp in Nederland wil verbeteren. Combinatie Jeugdzorg omarmt de ambitie
van deze beweging van harte. Bestuurder Gerda Huijbregts en ervaringsdeskundige Romana van Beek van
Combinatie Jeugdzorg praten met medeoprichter Peter Dijkshoorn over het bereiken van dat ideaal. “Of het
realistisch is, vind ik niet eens het belangrijkst”, zegt hij. “Het is een ethische keuze om er in elk geval naar te streven.”
Romana: Als ons gezin eerder hulp had gekregen, was ik
op mijn 13e niet zo met mezelf in de knoop geraakt. Dat
weet ik zeker. Mijn ouders lagen in een vechtscheiding
en hielden de deur dicht voor hulp, ik hoopte zó dat er
iemand kwam die de deur toch zou openduwen. Maar
dat gebeurde niet. Uiteindelijk belandde ik op mijn 17e in
een verslavingskliniek. Ik vind het zuur dat er nog steeds
kinderen zijn die zo afglijden, terwijl het voorkomen kan
worden.
Peter: We kunnen zoveel leren van jouw verhaal. Dit is
een van de zaken die de Beweging van 0 wil benutten.
Door ook achteraf goed te luisteren, kunnen we leren
hoe we het in de toekomst voor andere kinderen beter
kunnen doen.

Gerda: Het is ook de reden waarom Combinatie Jeugd
zorg bij de start van elke behandeling breed analyseert
wat er allemaal speelt rondom een kind en het gezin. Op
basis daarvan bepalen we samen welk behandeltraject
op dat moment het beste bij de situatie past. Zo
konden we al een aantal keer een uithuisplaatsing
voorkomen, bijvoorbeeld door weekendopvang of een
logeerplek binnen de familie voor kinderen te regelen.
Uithuisplaatsing is echt de laatste optie.
Het belang van de verklarende analyse
Peter: Een goede behandeling begint altijd met een
goede verklarende analyse, zoals jullie doen in de
Startfase. Maar in 90% van de dossiers die ik in 2018
voor een landelijk onderzoek bekeek, ontbrak deze
analyse. Die kinderen komen dus allemaal in zorg zonder
dat er een goed beeld is van hun situatie. Hoe kunnen ze
dan optimale zorg krijgen?

ie integrale aanpak gaat echt
” Dhelpen
om dichterbij de nul te
komen.
Gerda: Zo’n verklarende analyse moeten we met
het volledige voorliggende veld maken, vóórdat we
met zorg starten. Dat is nog niet zo simpel: sinds de
transitie hebben wij in onze regio met vele honderden
individuele verwijzers te maken, variërend van medici
tot medewerkers van gemeenten en jeugdbescherming.
Sommigen verwachten dat we hun verwijzing 1-op-1
overnemen, maar dat staat soms haaks op de integrale
afweging die wij zo belangrijk vinden.
• Peter Dijkshoorn, mede-oprichter van de Beweging van 0
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• Romana van Beek, ervaringsdeskundige (links) en Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg online
in gesprek met Peter Dijkshoorn

Peter: Gelukkig wordt er binnen steeds meer gemeenten
gepraat over hoe dit proces beter kan en wie welke rol
moet pakken. Verwijzers moeten niet op andermans stoel
gaan zitten.
Kinderen en gezinnen echt leren kennen
Romana: Ik werk als gediplomeerd ervaringsdeskundige
bij Intensieve dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg.
Daar besteden we bewust veel tijd aan het leren kennen
van de kinderen en hun ouders. Ik vind dat ze op zijn
minst moeten begrijpen waarom ze naar Intensieve
dagbehandeling komen en aan welke doelen ze gaan
werken. Wat heeft een behandeling voor zin als degene
om wie het gaat, niet is aangehaakt? Vaak weten jongeren
niet eens wie hun voogd of verwijzer is. Dat kan dus écht
niet, vind ik.
Gerda: Ik ben trots op de eerste resultaten van onze
Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT), die we
sinds januari aanbieden. In nauwe samenwerking met
alle gezinsleden én de mensen om hen heen, inclusief
verwijzers, bouwen we bij hen thuis aan hernieuwd
vertrouwen in de toekomst. De omgeving waarin een kind
opgroeit, is helaas niet maakbaar. Maar we kunnen zeker
meer bereiken als we beter samenwerken en maatwerk
bieden. IGT bewijst zich nu al voor een aantal kinderen
en jongeren als een volwaardig alternatief voor een
uithuisplaatsing.
Peter: Die integrale aanpak gaat echt helpen om dichterbij
de nul te komen. Het betekent bijvoorbeeld ook dat de
volwassenenpsychiatrie beter op de kinderen van cliënten

moet letten. En dat we ervoor moeten zorgen dat ouders
niet bang zijn dat ze hun kinderen kwijtraken, als ze om
hulp vragen.
Gerda: Het kost tijd om dit soort processen goed uit te
werken met gemeenten en andere partijen. Tegelijkertijd
mag het ook niet te lang duren, want we zijn al zo lang
bezig om de transitie vorm te geven. Je wilt niet dat daar
straks een hele generatie kinderen de dupe van is.
Peter: Of het haalbaar is dat nul kinderen níet optimaal
thuis opgroeien, weet ik niet. Maar we moeten er in elk
geval de randvoorwaarden voor creëren, zodat we over vijf
jaar een stuk zijn opgeschoten. Ik hoop dat we die tijd ook
krijgen van de politiek.
De waarde van contact
Romana: Waar je als kind ook woont, het enige dat écht
belangrijk is, is dat je wordt gezien. Alle kinderen bij
Intensieve dagbehandeling hunkeren naar liefde. Als ik
vraag of ze een knuffel willen, zegt 99% ja.
Gerda: Dat jij dat doet, bewijst waarom het zo goed is dat
jongeren jou leren kennen. Jij begrijpt ze echt en geeft ze
hoop, dat voelen ze.
Romana: Als ik zie dat mijn collega’s tijdens hun
mentorgesprek gezellig met een jongere een ijsje gaan
eten, denk ik: yes! Als iedereen af en toe zo’n fijn
momentje met een kind creëert, maakt dat al zoveel
verschil. Het doel van de Beweging van 0 hebben we
zomaar niet gerealiseerd. Maar je hart laten spreken, daar
kun je elke dag mee beginnen.
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en dubbele inzet zijn de kracht van IGT. Iedereen krijgt
aandacht”, vertelt Diana. Ze let erop dat beide kinderen
krijgen wat ze nodig hebben. “Lisa is gewend zichzelf
weg te cijferen omdat Sophie zoveel aandacht vraagt.
Daar praat ik met haar over, ze begint zich al wat meer te
uiten. Met Sophie werk ik vooral aan het reguleren van
haar emoties.”
De situatie is nu hanteerbaar

• Moeder Ellen met dochters Sophie en Lisa

Door inzet van IGT kunnen meer
kinderen thuis blijven wonen

E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • IG T

Hoge frequentie, dubbele inzet en aandacht
voor het hele gezin

T

ijdens de opname van haar jongste dochter
kwam Ellen voor een belangrijke beslissing
te staan: óf Sophie (10) zou op Herlaarhof
blijven en zich daar hechten óf ze kwam naar
huis, in de hoop de hechtingsrelatie tussen moeder en
dochter te herstellen. “Natuurlijk zei ik direct: ze hoort
hier, bij mij. Maar ik vond het wel spannend om Sophie
weer thuis te krijgen – ze was immers niet voor niets uit
huis geplaatst”, vertelt Ellen. Dankzij Intensieve Gezins
behandeling Thuis (IGT) lukt het haar steeds beter om
adequaat te reageren op Sophie's gedrag. “De situatie is
nu hanteerbaar.”
Het verschil tussen Ellens dochters kon niet groter zijn:
Lisa (13) is bedeesd, volgzaam en voorzichtig; Sophie is
claimend, lastig te sturen en impulsief. “Als peuter had
ik al mijn handen vol aan haar. Ik klopte bij verschillende
instanties aan voor hulp, maar niets hielp echt. In de loop
der jaren werd ze steeds agressiever. Ze vernielde spullen
en maakte angstaanjagende tekeningen”, vertelt Ellen.
“Uiteindelijk werd haar gedrag zo extreem, dat het thuis
onveilig werd. Daarom is ze in juni 2020 opgenomen.
Op Herlaarhof constateerden ze dat Sophie een
hechtingsstoornis heeft.”
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Bij de start van IGT twijfelde Ellen nog enorm aan
zichzelf, bekent ze: “Ik vond dat ik had gefaald als
moeder, omdat ik niet wist wat Sophie nodig had. Karin
heeft me laten inzien dat ik me daar niet schuldig over
hoef te voelen: ik heb dit nooit zo gewild.” Gaandeweg
groeide Ellens zelfvertrouwen én het inzicht in haar
dochter. “Mijn beeld van Sophie is veranderd. Vroeger
riep ik: ‘Doe eens normaal!’, als ze weer op zijn kop aan
tafel zat. Maar dat is niet eerlijk. Ze wéét dat ze recht
moet zitten, maar het lukt haar gewoon niet. Op advies
van Karin heb ik weer een kinderstoel gekocht, daarin
heeft ze minder bewegingsvrijheid. Sophie is nog steeds
een intensief kind, maar haar gedrag is nu hanteerbaar.”
Naast leerzaam is het voor Ellen ook gewoon fijn dat
ze de zorg voor haar kinderen met Karin en Diana
kan delen. “Ik kan Sophie niet zomaar met iedereen
meegeven, maar Diana weet hoe ze met haar moet
omgaan. Als zij met Sophie naar de speeltuin gaat, heb ik
wat quality time met Lisa en kan ik ook mijn eigen accu
weer even opladen.”
Ook het netwerk wordt betrokken
Voor die oplaadmomenten wordt ook het netwerk van
Ellen betrokken. “Dat Ellen overeind blijft, is cruciaal
voor het hele gezin”, verklaart Karin. “Daarom leggen we
bijvoorbeeld ook haar moeder uit hoe ze hierin het beste

Een opname is een tijdelijke oplossing

dochter is nog steeds
” Mijn
een intensief
kind, maar haar
gedrag is nu hanteerbaar
niet waren. We bouwen het contact nu voorzichtig op”,
verklaart Ellen. “Voorheen zei hij nog weleens: ‘Je bent
de hele dag thuis en dan ben je nog moe als ik langskom’.
Nu begrijpt hij veel beter wat Sophie van mij vraagt en
waarom ik het bezoek afbreek als ik merk dat het haar
teveel wordt. Het heeft onze relatie verbeterd.”
Vijf keer terugkomen
IGT duurt maximaal een halfjaar, maar als de behandeling
in juli stopt, kan Ellen Karin en Diana nog vijf keer
terugvragen: “Ik denk echt dat ze het tegen die tijd
zonder ons kan, want Ellen werkt ontzettend hard. Maar
het voelt beter om elkaar niet meteen helemaal los te
laten”, vindt Karin. Ellen beaamt dat: “Ik ben er echt nog
niet met Sophie, maar ik accepteer nu dat ze anders is en
weet beter hoe ik met haar om moet gaan. Dat lost niet
alles op, maar het maakt wel een groot verschil.”
Op verzoek zijn de namen van de moeder en dochters niet hun
echte namen

Wat houdt IGT in?

Door de opname konden Ellen en Lisa even op adem
komen. “En dat was nodig ook, want ik stond al maanden
in de overleefstand. Maar een duurzame oplossing was
het niet.” In december 2020 diende zich een keuze
aan: waar lag Sophie's toekomst? “Als ze nog langer op
Herlaarhof bleef, werd een terugkeer naar huis steeds
moeilijker. Natúúrlijk zeg je dan als moeder meteen:
breng mijn kind thuis. Ik hou van haar!”
Hoge frequentie, dubbele inzet
Toen Sophie weer thuis woonde, kwam gezins
behandelaar Karin Verbeek van Combinatie Jeugdzorg
elke week langs om Ellen te ondersteunen. Maar zij
kwam al snel handen tekort. “Ellen, Sophie en Lisa
hadden allemaal iets anders nodig, dat kon ik ze in
een uur per week niet bieden”, verklaart Karin. In
overleg met de gemeente werd besloten Intensieve
Gezinsbehandeling Thuis in te zetten. Vanaf dat moment
stapte ook ambulant pedagogisch medewerker Diana
Sterringa in. “In het begin kwam ik vaker, maar nu kom
ik 1 a 2 keer per week voor de kinderen, Karin komt
twee keer per week voor Ellen. Die hoge frequentie

kan ondersteunen. Dat zij af en toe in huis komt, helpt
enorm.” Karin gaat ook bij de vader en ex-partner van
Ellen op bezoek. “De kinderen zijn elke woensdagmiddag
en om het weekend bij hem. Het is belangrijk dat hij
ook is aangehaakt, zodat hij begrijpt wat er nodig is en
kan bijdragen aan de behandeling”, zegt ze. Ook Ellens
nieuwe partner is betrokken. “We hebben al zes jaar een
latrelatie maar zagen elkaar alleen als de kinderen er

• Ambulant pedagogisch medewerker Diana Sterringa
(links) en gezinsbehandelaar Karin Verbeek

Combinatie Jeugdzorg wil zoveel mogelijk kinderen
in de eigen thuissituatie behandelen en opnames
in een 24-uursbehandelgroep verminderen. In dit
kader is in 2021 het nieuwe zorgconcept Intensieve
Gezinsbehandeling Thuis (IGT) ontwikkeld als
volwaardig alternatief voor uithuisplaatsing. IGT is
bedoeld voor kinderen van 6 t/m 15 jaar waar al
langere tijd meerdere, complexe problemen spelen en
uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt.
IGT onderscheidt zich vooral door de gelijktijdige
inzet van gezinsbehandelaar en ambulant pedagogisch
medewerker. “Tijdens de behandeling komen een
gezinsbehandelaar én een ambulant pedagogisch
medewerker meerdere keren per week bij het gezin
thuis,” vertelt gedragswetenschapper Inez Boesten. “In
het zoeken naar oplossingen werken zij nauw samen,
ook met mensen uit de naaste omgeving van het
gezin en de verwijzer. Zo bouwen we aan hernieuwd
vertrouwen in de toekomst.”
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hadden gewoond en op school waren gegaan. Oma
Esther: “Ik heb geprobeerd daar een leuk uitje van te
maken, met koffie en een lunch. Het was in die zin fijn,
maar natuurlijk was het ook een confrontatie met minder
leuke dingen.” Driek: “Toch ben ik blij dat we het hebben
gedaan. Ik wist me niet alles meer te herinneren. Maar
het is goed zo. Ik heb een beeld, daar kan ik mee verder.”
Marlon: “Voor kinderen is het belangrijk te weten waar ze
vandaan komen. Dat helpt hen te ontdekken wie ze zijn.
In familieleden herkennen ze bijvoorbeeld trekken van
zichzelf. Van daaruit kunnen ze zich verder ontwikkelen.”

nieuwe gezin. Ik begrijp ook de beperkte frequentie van
het bezoek. Kinderen kunnen druk reageren als ze weer
contact hebben gehad met hun familie en misschien
overladen zijn met cadeautjes. De gezinshuisouders
krijgen dat drukke gedrag allemaal op hun bordje. En
voor hen is het natuurlijk ook wel erg veel als ze naast
hun eigen familie ook nog eens heel frequent contact
moeten hebben met alle familieleden van alle geplaatste
kinderen. Daarom koester ik de gedachte dat de
kleinkinderen in elk geval nog in ons leven zijn. Het zijn
echt lieve kinderen.”

Rol als regisseur van de contacten

• V.l.n.r. ambulant hulpverlener Marlon Goossens, gezinshuisouder Paula Damen, Driek en zijn oma Esther

Marlon komt als ambulant hulpverlener eens per twee
weken bij Paula en Jan. “Mijn rol is die van regisseur.
Ik richt me op de contacten binnen het gezinshuis en
tussen het gezinshuis en het netwerk van de kinderen
en de indicerende instanties. Samen met Paula heb ik
bijvoorbeeld regelmatig contact met de voogd. Zoals bij
het bespreken van schoolkeuzes. Bij Driek lukte het op
een gegeven moment niet meer op school. We zijn toen
gaan kijken naar dagbestedingsmogelijkheden en Paula
had samen met Driek al snel iets gevonden. Dat hebben
we toen aan de voogd voorgelegd en die was daarmee
akkoord.” Paula: “De voogd komt elke drie maanden hier
om te kijken hoe het gaat. Hij kijkt naar het totaal, niet
naar dagelijkse dingen.”
Moeilijk, maar begrijpelijk

E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • G e z ins hu i ze n

Veel energie steken in familie
banden van kinderen in gezinshuis
Meebewegen met wat in het belang is van de kinderen

D

riek (16) en zijn zusje Esther (14) wonen al
respectievelijk tien en negen jaar bij Paula
Damen en haar partner Jan in Valkenswaard.
Ze kwamen in pleegzorg, maar in augustus
2021 is het gezin van Paula en Jan gezinshuis gewor
den. Voor Driek en Esther voelt het als hun thuis. Toch
ligt hun echte thuis elders. Paula steekt er veel energie
in om de contacten met de familie van de kinderen in
stand te houden. Paula: “Natuurlijk, want dat is in het
belang van de kinderen. Het is niet leuk als ze spannin
gen voelen tussen hun ouders en gezinshuisouders. Dan
worden ze heen en weer geslingerd in hun loyaliteit en
voelen ze zich geremd, durven ze dingen niet meer te
vertellen. Dat is niet fijn voor hen.”
Paula: “Bij de plaatsing zijn er afspraken gemaakt met
de voogd over de contacten. Vanaf het begin ontvingen
we de moeder van Driek en Esther elke maand. Sinds
zij is overleden komt vader maandelijks op bezoek om
bij te praten over hoe het gaat. Alle grootouders komen
tweemaal per jaar langs. Daar proberen we altijd een
feestje van te maken, met taart en zo. Ook plannen we
jaarlijks een dag waar ook de tante van Esther en Driek
bij aanwezig is. Daarnaast zijn er telefonische contacten
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Met oma Esther hebben de kinderen een goed contact.
Driek: “Ze is heel aardig en het is fijn dat ik weet dat ik
haar vragen over vroeger kan stellen als ik iets wil weten.”
Oma zelf heeft wel erg moeten wennen aan het feit
dat ze haar kleinkinderen maar weinig kon zien. “Maar
terugkijkend snap ik het. Bij een plaatsing moet er even
afstand zijn om de kinderen goed te laten aarden in het

en is er app-verkeer rond feestdagen en verjaardagen.
Dan worden er cadeautjes en kaarten gestuurd.
Vakantiemomenten en andere leuke dingen delen we ook
vaak met de familie. En als de kinderen aangeven dat ze
een keer extra willen bellen, kan dat natuurlijk. Maar we
laten de contacten tot nu vrij gestructureerd verlopen
om de kinderen niet te overladen. Heel veel bezoek en
geanimeerde gesprekken met veel indrukken en emoties
kunnen ook tot onrust of spanningen leiden. Dus we
houden nog wat grip, maar naarmate ze ouder worden en
hun grenzen goed kunnen aangeven, zullen de contacten
wel spontaner plaatsvinden. We bewegen mee met wat
de kinderen willen en wat in hun belang is.” Ambulant
hulpverlener van het gezinshuis Marlon Goossens
bevestigt dat: “Paula kijkt heel goed of de contacten
helpend zijn voor de kinderen. Daar gaat het om.”

kunnen wonen
Wat oma Esther ook erg waardeert is dat Paula niet wil
dat Driek en zusje Esther haar mama noemen. Paula:
“Nee, dat vind ik niet passend. Driek en zijn zusje hebben
maar één echte mama.” Oma Esther: “Het voelt heel erg
fijn dat ‘mama’ voorbehouden blijft voor mijn overleden
dochter.” Driek: “Ik blijf ook Paula zeggen, maar ze voelt
wel een beetje als moeder. En Valkenswaard voelt als
mijn thuis.” “Mooi, hè”, zegt oma Esther. “Een thuis
hebben betekent dat ze hier altijd mogen komen. Dat
is goud waard. Ik heb het nog altijd moeilijk met de
gedachte dat Driek en Esther in een gezinshuis wonen,
maar als het dan zo moest zijn, dan hadden ze geen
betere plek kunnen treffen dan bij Paula en Jan. Het is
een mooie, rustgevende gedachte dat hun moeder dat
vlak voor haar overlijden zelf ook heeft gezegd. En vooral
ook dat ze bij elkaar konden wonen, dat is echt iets om
te koesteren.”

Gezinshuizen Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg heeft momenteel 14 gezins
huizen voor langdurig en kortdurend opvoeden en
behandelen. Een van de gezinshuisouders is een
jeugd- en gezinsprofessional. Hij of zij woont samen
met de eigen gezinsleden én de in het gezinshuis
geplaatste jeugdigen van 4 tot 18 jaar in een eigen
huis. De gezinshuisouder zorgt 24/7 voor jeugdigen
met complexe ontwikkeling- en/of opvoedingsvragen.
Dit vraagt van de gezinshuisouder een professionele
kijk op opvoeding, waarbij afgestemd kan worden op
de mogelijkheden van de jeugdigen. De gezinshuis
ouder maakt onderdeel uit van een behandelteam.

Een reisje langs ‘vroeger’
Het dagje dat oma Esther in 2021 organiseerde is daar
een mooi voorbeeld van. Paula: “Rond zijn 15e kwamen
er bij Driek vragen op over zijn verleden. Hij wilde weten
waar hij vandaan kwam. Oma Esther heeft toen een
reisje samengesteld langs plekken waar de kinderen

ijn dat de kleinkinderen
” Fsamen
in hetzelfde gezin

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek
naar nieuwe gezinshuisouders! Interesse?
Neem contact op met onze afdeling HRM.
• Driek die met zijn zusje in een gezinshuis woont
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Laura biedt drie maanden praktische ondersteuning
Weekstructuur zorgt voor betrouwbaarheid in aandacht voor pleegdochter
Laura Tijsen is een van de pedagogisch medewerkers die bij pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg kan worden
ingezet. In 2021 ondersteunde ze drie maanden lang pleegmoeder Mariska Heerkens-Slaats en haar man Jan. Zij namen
twee jaar geleden een 9-jarig meisje uit Eritrea als pleegdochter in huis en werden in 2021 de trotse ouders van een
dochtertje. Karin Beukema is hun vaste pleegzorgbegeleider.
Mariska: “Onze pleegdochter was altijd al wat zoekende
naar haar plek in ons gezin. Maar rond de geboorte van
onze baby merkte ik bij haar veel onzekerheid, angst en
boosheid of ze wel mocht blijven. Er was immers een
gezinslid bijgekomen die haar plek opeiste. Natuurlijk
mocht onze pleegdochter blijven, maar die geruststelling
volstond niet. De impact van de komst van ons
dochtertje was groot op haar en ik zag ertegenop om,
met Jan weer aan het werk, dit in mijn eentje te tackelen.
In een gesprek met de voogd en Karin stelde Karin voor
om Laura tijdelijk te komen laten ondersteunen.”
Karin: “De pleegdochter heeft hechtingsproblemen, dus
extra aandacht bij zo’n grote verandering is zeker op
zijn plaats. Laura zou dan inzoomen op de vraag: wat
betekent de komst van de baby voor het gezin en voor
alle gezinsleden individueel en wat zijn hun behoeftes?”

• Pleegouders Jan en Mariska: "De impact van de komst van ons dochtertje was groot op onze pleegdochter"

Onnodige uitval en breakdowns
pleeggezinnen helpen voorkomen
E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • P l eeg z o r g

Aanvullende, kortdurende inzet pedagogisch medewerkers

C

ombinatie Jeugdzorg heeft met negen andere
organisaties deelgenomen aan het Landelijk
Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Doel
daarvan is onnodige uitval en breakdowns
van pleegouders te voorkomen. In afstemming met
onze Pleegouderraad hebben we hiervoor actieplannen
ontwikkeld. Eén ervan is de inzet van een pedagogisch
medewerker in het pleeggezin om pleegouders tijde
lijk te ondersteunen als het in de opvoeding even wat
moeilijker gaat. Na een succesvolle pilot van 1,5 jaar
hebben we besloten deze kortdurende inzet rond speci
fieke opvoedvragen voortaan structureel aan te bieden.
De pedagogisch medewerker komt in het pleeggezin op
de momenten dat pleegouders de meeste moeilijkheden
in de opvoeding ervaren. Bijvoorbeeld bij het opstaan of
het eten of als het kind schooltaken doet. De pedago
gisch medewerker doet mee, observeert, doet voor, geeft
adviezen, al naargelang de behoefte van het pleeggezin.
Hij of zij kan bijvoorbeeld helpen om huis- en omgangsregels te maken, een dagstructuur op te stellen of een
beloningssysteem te maken. Ook kan hij/zij tips geven
rondom positief opvoeden, hoe je het beste omgaat met
negatieve emoties, met grenzen stellen en dergelijke.
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Opbrengsten pilot
Wat we in de pilot hebben geleerd is dat het het meest
effectief is als de pedagogisch medewerker tijdig wordt
ingezet, dus niet pas als de situatie al is vastgelopen. De
pleegzorgbegeleiders ervaren dat de extra pedagogische
inzet de situatie bij pleeggezinnen verbetert. Waar
het ene pleeggezin meer inzicht heeft gekregen in het
waarom van bepaald gedrag van kinderen, is in andere
gezinnen de sfeer en de onderlinge verbinding verbeterd.
De 21 pleeggezinnen uit de pilot beoordeelden de
pedagogisch medewerkers gemiddeld met een 8,5.
Reacties waren onder meer:
• ‘Door te spiegelen en te sparren werd onze
vertroebelde blik weer helder. Het besef dat wij
ook maar mensen van vlees en bloed zijn die fouten
mogen maken, heeft ons eveneens gesterkt.’
• ‘We kregen goede tips om anders te handelen in
bepaalde situaties.’
• ‘In een uitdagende situatie met ons pleegkind heeft de
pedagogisch medewerker ons veel houvast gegeven.’

Betrouwbaarheid via overzicht en pictogrammen
Mariska: “Ik vond dat fijn, tegelijkertijd wilde ik niet dat
onze pleegdochter na de kraamzorgperiode opnieuw
geconfronteerd zou worden met een vreemd gezicht. Ik
wilde dat de ondersteuning buiten haar zicht plaatsvond.”
Voor Laura was dat natuurlijk geen probleem. In
afstemming met Mariska zette ze een weekoverzicht
op met pictogrammen. Laura: “Dat geeft duidelijkheid
wie wat doet op welk moment. Een pictogram van een
baby betekent bijvoorbeeld dat mama dan bezig is met
de baby. Een hondenkop wil zeggen dat de hond wordt
uitgelaten. Zo werd er in het overzicht ook speeltijd
ingeruimd voor de pleegdochter. Zij kon dan zelf via
pictogrammen aangeven wat ze wilde doen: bijvoorbeeld
met poppen spelen of in de tuin spelen.”

blik. Ik kijk naar de verbinding van het pleegkind en
het pleeggezin met de ouders, de school, de voogd en
alle andere betrokkenen. Hoe gaat het, waar loopt men
tegenaan, wat is er nog nodig? In die rol kom ik eens in
de zoveel weken naar het pleeggezin zelf, al naargelang
nodig is.”
Laura: “De trefwoorden voor mijn rol zijn juist
‘kortdurend’ en ‘intensief’. Ik geef in een afgebakende
periode heel doelgericht praktische pedagogische
ondersteuning rond een specifieke hulpvraag. Als
het nodig is kom ik één of twee keer per week in het
gezin, ik kan op- en afschalen.” Mariska voelde zich
gesteund: “Het volstond ook. De vraag is opgelost, onze
pleegdochter heeft die onzekerheid over haar plek niet
meer, we kunnen weer verder.”
Invliegen op moment dat vraag er is
Karin: “De inzet van de pedagogisch medewerker is echt
een verrijking. Je kunt het zien als een onderdeel in een
proces. Is de vraag beantwoord, dan stopt het. Komt er
later, bijvoorbeeld in de puberteit, weer een andere vraag
die even om wat extra’s vraagt, dan kunnen we daar op
dezelfde manier op inspringen. Daarom is het belangrijk
dat Laura of een collega ingevlogen kan worden op het
moment dat de vraag er ligt. Dan is het helpend.”

Mariska: “Dat gaf de structuur en helderheid die ze
nodig had.”
Karin: “Het overzicht biedt voorspelbaarheid in de
aandacht voor iedereen. Met de hechtingsproblematiek
die de pleegdochter heeft, is die betrouwbaarheid van
anderen naar haar heel belangrijk.”
Mariska zag resultaat: “We hebben de pictogrammen
heel lang gebruikt, het hielp echt. Inmiddels heeft ze ze
niet meer nodig. Ze vindt ze nu kinderachtig. Dat is goed,
want daaraan zie je dat ze zich ontwikkelt.”
Verschil in rollen pleegzorgbegeleider en pedagogisch
medewerker
Karin: “Het is een mooi voorbeeld van de kracht van
de inzet van een pedagogisch medewerker. Die is
aanvullend op wat een pleegzorgbegeleider doet. Ik ben
vooral gericht op het totale proces en de voortgang
daarin. Ik werk dus meer vanuit een overkoepelende

• Pedagogisch medewerker Laura Tijsen (links) en
pleegzorgbegeleider Karin Beukema
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Coördinator Onderzoek centraal
punt in alle puzzelstukjes
Onderzoek onmisbaar om zorg steeds door te ontwikkelen

C

ombinatie Jeugdzorg biedt als systeem
organisatie een brede range aan behandel
mogelijkheden. Onderzoek hoort daar van
zelfsprekend bij, vinden we. We doen dit op
eigen initiatief, sluiten aan bij externe onderzoeksvragen
en bieden onderzoeksmogelijkheden aan studenten.
Om de vele activiteiten te coördineren en resultaten
effectief te benutten, hebben we in de persoon van
Esther Winters een coördinator Onderzoek aangesteld.
Een verdere stap vooruit.

C

E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • O nde r zo e k / Pl e e g jo n g e r e nr a a d

Overzicht houden op onderzoeksactiviteiten en
opzetten onderzoeksstructuur

Door inzicht in samenhang kun je gericht verbeteren
Esther heeft onderzoek altijd heel leuk gevonden. “Voor
mij is het het oplossen van een puzzel. Onderzoek zorgt
ervoor dat je het volledige beeld krijgt van een bepaald
thema. Je ziet welke puzzelstukjes waar horen en hoe
ze in elkaar passen. Al die stukjes hebben invloed op
elkaar: als er eentje wringt of ontbreekt, heeft dat elders

• Ruud Jacobs, manager Strategie & Zorg en Esther
Winters, coördinator Onderzoek zorgen dat alle
puzzelstukjes in elkaar passen

invloed. Door die samenhang te zien, kun je ook gericht
verbeteren. Je weet waar je wel en niet moet schuiven.”
Ruud: “Dat is enorm belangrijk, want het gaat in de
specialistische jeugdzorg altijd om complexe situaties
waar veel factoren invloed hebben. Je moet dat goed
ontleden om de juiste dingen te kunnen doen.”
Een heldere, gebruiksvriendelijke onderzoeksstructuur
Wat wil Esther als coördinator Onderzoek bereiken?
“Mijn ambitie is een heldere, gebruiksvriendelijke
onderzoeksstructuur te creëren die twee kanten op werkt.
De bedoeling is dat medewerkers zich welkom voelen
om onderzoeksideeën in te brengen, omdat ze weten dat
daar serieus mee wordt omgegaan. En de structuur moet
zodanig ondersteunend zijn dat het terugkoppelen van
onderzoeksresultaten en het gezamenlijk omzetten van
resultaten in de praktijk vlot verloopt.”

Linking pin jeugdzorgveld en onze praktijk
Esther is als coördinator Onderzoek gekoppeld aan het team Strategische zorginhoud van Combinatie Jeugdzorg.
Ruud: “Dit team houdt alle zorginhoudelijke ontwikkelingen en innovaties in het werkveld bij. Het team kan
onderzoeksvragen bij Esther neerleggen en Esther kan op haar beurt ideeën en knelpunten uit de praktijk aan dit
team voorleggen. Zo voeden het jeugdzorgveld en de praktijk van Combinatie Jeugdzorg elkaar.” Esther: “Daarmee
til je de zorg naar een hoger niveau en ontwikkel je door.”
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‘Ik ben er trots op om pleegkind te zijn en de
ervaringen die ik heb zo te benutten’
ombinatie Jeugdzorg kent naast de Pleegou
derraad ook een Pleegjongerenraad. Deze
bestond eind 2020 uit vier meiden. Om een
wat stevigere vertegenwoordiging te krijgen,
schreven de leden samen met de ondersteuner van de
pleegjongerenraad Annemarie Geurts, in 2021 een brief
aan alle pleegkinderen. Dat leverde maar liefst vijf nieu
we aanmeldingen op. Sinds eind 2021 denkt en praat
de raad dus ‘negen man sterk’ mee over zaken die alle
kinderen en jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen
aangaan, zowel binnen onze organisatie als landelijk.
Zaken die erop gericht zijn dat ook deze kinderen en
jongeren een zo goed mogelijk thuis en een zo goed
mogelijke toekomst hebben.

Ruud Jacobs, manager Strategie en Zorg: “Door
onderzoek te doen kunnen we meebewegen met alle
actuele ontwikkelingen. Het stelt ons in staat om steeds
de beste methodieken en hulp in te zetten voor jeugdigen
en gezinnen. Daarom is onderzoek een belangrijke pijler in
onze missie ‘Elk kind een thuis & toekomst’.

Esther Winters knikt: “We zijn het jeugdigen ook
verplicht vind ik, om onszelf continu te ontwikkelen door
voortdurend te kijken of datgene wat we doen werkt of
dat het beter kan.” Esther is als kersverse coördinator
Onderzoek op dit vlak het centrale aanspreekpunt voor
collega’s en externe partijen. “Ik kan sparren en mee
denken over ideeën en lopend onderzoek, ik kan op
methodologisch of statistisch vlak adviseren. Ik houd
overzicht over onderzoeksactiviteiten en deelnemers en
over vragen van buiten de organisatie. Zo voorkomen we
doublures en zorgen we ervoor dat medewerkers niet
overbelast raken door te veel onderzoeksactiviteiten. Ik
ben ook bezig met het opzetten van een onderzoeks
structuur met contactpersonen in al onze behandel
vormen. Zo kunnen we alle ideeën en knelpunten
opvangen waar onderzoek mogelijk gewenst is.”

Vernieuwde Pleegjongeren
raad bruist van de ideeën!

“De raad heeft een tweeledige functie”, geeft Annemarie
aan. “We willen vooral de stem vertegenwoordigen
van de pleeg- en gezinshuisjongeren en zorgen dat er
naar hen geluisterd wordt. Daarnaast is de raad een
platform waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten
en ervaringen delen. Daar kunnen ze steun aan ontlenen
vanuit het gevoel dat ze niet de enigen zijn die (tijdelijk)
opgroeien in een ander gezin.” De leden variëren in
leeftijd van 13 tot 22 jaar. Coco: “Het is fijn in de raad.
Je kunt het hebben over dingen die anderen die nooit
uit huis zijn geplaatst, niet begrijpen.” Chelsea knikt:
“Veel kinderen weten niet wat pleegzorg is. ‘Ben je
geadopteerd?’ vragen ze dan.”

gezinshuis.” Een idee om nader uit te werken, vindt
menigeen.
Trots op ervaringen
Het is duidelijk, de eerste ideeën betreffen vooral de
steun die pleeg- en gezinshuisjongeren aan elkaar
kunnen ontlenen. Chelsea verwoordt het vanuit haar
eigen ervaring. “Als pleegkind tussen allemaal ‘perfecte’
kinderen voelde ik me op school best alleen. Ik had
geen idee of er nog andere pleegkinderen op de wereld
bestonden. Maar nu ben ik er juist trots op om pleegkind
en lid van deze raad te zijn. Ik heb belangrijke ervaringen
die anderen niet hebben. Het zou mooi zijn als we dat als
Pleegjongerenraad ook kunnen uitdragen.”
• Ondersteuner van de Pleegjongerenraad Annemarie
Geurts (midden) omringd door 6 van de 9 leden van de
Pleegjongerenraad

Van leuke activiteiten tot een buddy voor
leeftijdgenoten
Wat willen ze voor andere jongeren in in een pleeggezin
of gezinshuis betekenen? Damian, Krishantely, Peelé,
Chelsea, Mika en Coco hebben wel wat eerste ideeën
(overige leden Malika, Michelle en Samir waren niet
aanwezig bij het interview). “Een spelletjesavond of
leuke-dingen-dag organiseren voor alle pleeg- en
gezinshuiskinderen in de regio. Ze kunnen dan relaxed
hun verhalen delen zonder dat je het zo zwaar maakt.
We denken er ook aan om kinderen die in een pleeggezin
of een gezinshuis komen wonen namens de raad een
welkomstpakket te sturen. Als blijk van belangstelling
en houvast. Maar we twijfelen nog, misschien is dat
te snel.” Begeleider Annemarie vindt tips opstellen
hoe je als kind of jongere je mening kunt geven bij de
pleegzorgbegeleider ook een interessant punt. Chelsea
komt met het idee van een buddy. “Als je als pleegkind
vragen of problemen hebt, moet je die eigenlijk altijd
met volwassenen bespreken. Misschien kunnen sommige
pleegjongeren de rol van buddy spelen en als maatje
optreden voor leeftijdgenoten in een pleeggezin of
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Doorontwikkeling
Dag- en nachtbehandeling
Stevige kwaliteitsimpuls en specialistisch
wonen als nieuwe behandelvorm

W

e gunnen elk kind een thuis en toekomst.
Waar dat kan binnen het eigen gezin, en
anders in een pleeggezin of een gezins
huis. Maar er zijn ook kinderen voor wie
het voor korte of langere tijd niet mogelijk is om in ge
zinsverband op te groeien. Zij hebben het pedagogisch
behandelklimaat en de context van een residentiële be
handelgroep nodig, om zich van daaruit te kunnen ont
wikkelen. We hebben in 2021 niet alleen geïnvesteerd
in de ontwikkeling van Intensieve Gezinsbehandeling
Thuis (IGT), maar zijn tevens aan de slag gegaan met de
doorontwikkeling van onze Dag- en nachtbehandeling.

E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • D a g - en na c ht b e h a n d e l ing

Doelgroepen en behandelprofielen
Projectleider van het project ‘Doorontwikkeling
24-uursbehandeling’ is gedragswetenschapper Sandra
de Jong. Ze vertelt wat er ten aanzien van Dag- en
nachtbehandeling gebeurt. “In 2021 hebben we gedegen
onderzocht voor welke kinderen en jongeren Dag- en
nachtbehandeling echt nodig is en de best passende
zorg kan zijn. Deze doelgroepenanalyse hebben we
vertaald in een aantal behandelprofielen en inhoudelijke
behandeltrajecten. Uitgangspunt blijft dat we een brede
doelgroep kunnen bedienen, flexibel zijn in ons aanbod
om per situatie die inzet te kunnen doen die nodig
is. Combinatie Jeugdzorg richt zich op die gezinnen
waar sprake is van ernstige en complexe opvoed- en
opgroeiproblematiek. We willen ons behandelaanbod
verstevigen waar het bijvoorbeeld gaat over kinderen en
gezinnen waar trauma- en hechtingsproblemen spelen
en kinderen met proactieve, ernstige gedragsproblemen.
Ook willen we kinderen en jongeren een duurzame
plek kunnen bieden, de stap van een gesloten setting
naar ons toe kleiner maken en door de ontwikkeling
van specialistisch wonen kinderen en jongeren
een perspectief bieden als dat niet thuis of in een
gezinscontext ligt, zoals een pleeggezin of gezinshuis.”

richtlijnen. Een deel daarvan gebruiken we al, maar we
gaan onze expertise nog verder verstevigen samen met
de professionals in de behandelgroepen. Wat zij doen is
ontzettend belangrijk. We kiezen voor ambitie en voor
kwaliteit.”
specialistisch wonen
Onderdeel van de doorontwikkeling is het nieuwe
aanbod specialistisch wonen in een kleinschalige
behandelgroep in de wijk. Sandra: “Hiermee sluiten
we zowel aan op de regionale vraag die er is als bij
landelijke ontwikkelingen. specialistisch wonen is bedoeld
voor kinderen en jongeren met ernstige en complexe
problematiek die voor een langere periode niet thuis
kunnen wonen en voor wie wonen in een pleeggezin of
gezinshuis ook niet mogelijk is. Het is een combinatie van
wonen met specialistische opvoeding en behandeling.
Kinderen en jongeren verblijven er langdurig. Ze krijgen
binnen het specialistisch wonen een duurzame woonplek,
een thuis, om op te groeien naar volwassenheid. ‘Mogen
zijn wie je bent, van betekenis zijn’ en ‘meedoen in de
samenleving’ staan centraal. De hulp is tegelijkertijd
gericht op het hele gezin. We gaan voor partnerschap
tussen ouders en hulpverlening. Ondanks dat een kind
niet thuis kan wonen, ondersteunen we ouders bij het
invullen van hun ouderlijke verantwoordelijkheid.”

Stabiel behandelklimaat en goed toegeruste teams
Sandra: “In 2022 gaan we nadrukkelijk investeren
in het open pedagogisch klimaat als basis voor alle
behandelgroepen. Met de ontwikkeling van Intensieve
Gezinsbehandeling Thuis (IGT) komt de focus van Dagen nachtbehandeling immers nóg meer te liggen op de
meest complexe vraagstukken. Daarnaast is het onze
ambitie om Dag- en nachtbehandeling in kleinschalige
voorzieningen te bieden. Behandeltrajecten geven we
vervolgens vorm aan de hand van relevante, erkende
en bewezen effectieve werkwijzen, instrumenten en
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• Sandra de Jong, gedragswetenschapper Dag- en
nachtbehandeling

• Moeder Miranda met haar zonen Stefano (links) en Giovanni

Twee broers gaan ‘specialistisch wonen’
Moeder Miranda: ‘Een behandelgroep als woonplek past bij hen’

S

tefano (12) en Giovanny (14) zijn twee broertjes
die in de specialistische woonvoorziening van
Combinatie Jeugdzorg in Mierlo gaan wonen.
Alleenstaande moeder Miranda heeft begin 2022
het moeilijke besluit genomen dat de de kinderen niet
meer thuis konden wonen. Beide kinderen verbleven al
enige tijd in behandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg
in Veldhoven en het idee was altijd dat ze daarna naar
huis zouden gaan. Miranda: “Het lukt me niet om ze bij
mij de opvoeding te geven die ze nodig hebben. Natuur
lijk was dat een pijnlijk en verdrietig besluit. Het is de
ergste boodschap die ik ooit heb moeten overbrengen.
Maar ik moet eerlijk zijn, thuis is niet haalbaar en met
Specialistisch wonen in een behandelgroep in Mierlo kies
ik voor ‘second best’. Ze kunnen daar samen in dezelfde
groep wonen en voor mij is het veel dichterbij dan Veld
hoven, waardoor ik ze vaker kan zien.”
Miranda heeft er alle vertrouwen in dat haar jongens in
Mierlo prettig opgroeien. “Ik heb ervaren hoe goed de
pedagogisch medewerkers van Combinatie Jeugdzorg
met kinderen bezig zijn. Ik word volledig betrokken bij
wat er gebeurt, ik weet alles van mijn kinderen en ik voel
me ook helemaal moeder van Stefano en Giovanny. Als
ik mijn zoons eens per maand een weekend thuis heb,
kan ik ook advies vragen over situaties. Als het nodig is
komen pedagogische medewerkers zelfs naar me toe

om te ondersteunen. Het geeft een heel fijn gevoel dat
je niet wordt veroordeeld en weggezet als een slechte
moeder als je aangeeft dat iets niet lukt. Integendeel, er
is juist begrip en ze denken mee over wat er dan wel kan.
Die goede samenwerking maakt het voor mij mogelijk om
de situatie en het feit dat anderen ook een belangrijke rol
spelen in de opvoeding van mijn zoontjes, te accepteren.”
Een vaste plek die past bij wie ze zijn en waar ze
gelukkig van worden
Miranda: “Voor de kinderen is het fijn dat ze in Mierlo
iets kunnen opbouwen en dat ze een vaste plek krijgen
waar ze mogen opgroeien en niet meer de onzekerheid
hebben van: waar kom ik terecht? Duidelijkheid is het
allerbelangrijkste voor hen. En ze worden ouder, ze zijn
er ook aan toe. De groepsvorm is het beste voor hen.
In een pleeggezin of gezinshuis moeten ze een band
aangaan met pleegouders of gezinshuisouders. Dat past
niet bij wie ze zijn en waar ze gelukkig van worden. In een
behandelgroep kan dat contact, die band, oppervlakkiger
zijn, daar voelen ze zich veel beter bij thuis. Dan krijgen ze
ook geen loyaliteitsconflict, want ook al ben ik moeder op
afstand, ze hebben echt een heel sterke band met mij en
ik met hen. Dat zal altijd zo blijven.”
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‘Mijn wolk was grijs’
El k kin d e e n t hu is & t o e ko m s t • Ba by Ext ra

Baby Extra gaf inzicht en rust

J

e hoort altijd mooie verhalen: een baby krijgen
is een roze wolk. Mijn wolk was grijs. Ik had
een depressie. Dat is geen keuze, het overkomt
je. Ik wil andere (aanstaande) moeders graag
meegeven: ‘Schaam je niet om hulp te vragen, je hoeft
het niet alleen te doen. Mij heeft de hulp veel gebracht,
ik kan nu genieten van Tessa en van het moederschap.”
Laura (25) en haar partner wonen sinds 2018 samen, met
hun dochtertje Isabel (3). De zwangerschap en bevalling
van Isabel zijn destijds vlot verlopen. Het welbekende
leien dakje. Als het stel voor een tweede kindje gaat, is
Laura al snel zwanger. Aanvankelijk gaat alles goed, maar
dan krijgt Laura ineens huilbuien en hartkloppingen bij
haar bezoeken aan de verloskundige. Via haar moeder
en de huisarts komt ze bij de POP-Poli (Psychiatrie,
Obstetrie en Pediatrie) terecht, waar een depressie wordt
vastgesteld. Laura krijgt het advies hulp te vragen bij
Baby Extra, maar ze wil eerst bevallen.
Periode van verwarring en schaamte
De bevalling is een verwarrende ervaring, want mede
door een hoge ruggenprik gaat het allemaal zó snel
dat Laura het idee heeft ‘er niet werkelijk bij te zijn’.
Ze ervaart ook nauwelijks moederlijke gevoelens bij
nieuwgeboren dochtertje Tessa. Laura: “In de weken
daarna ging het steeds slechter met me. Mijn partner en
vriendinnen konden niet begrijpen dat ik niet blij was.
Eigenlijk kon mijn moeder er nog het beste mee omgaan,

aan haar had ik veel steun. En Isabel hielp me onbewust:
haar natuurlijke reacties naar de baby toe zorgden er
mede voor dat ik aandacht gaf aan Tessa. Maar wat ik
echt confronterend vond en me een groot schuldgevoel
gaf, was dat ik geen band met Tessa had. Sterker nog,
ik voelde bijna weerzin. Het lukte me gewoon niet haar
de aandacht te geven die ik wel voor Isabel had. Ik
schaamde me er ook voor om hulp te vragen; ik dacht dat
ik het zelf wel kon.”

Baby Extra zorgt voor rust en begrip
Uiteindelijk klopt Laura toch bij Baby Extra aan. Enkele
laagdrempelige gesprekken met begeleider Marijke
Weltevrede geven haar al meteen een gevoel van rust.
“Ik kreeg de bevestiging dat het niet gek is als je niet
meteen een band voelt. Bij mij had dat verschillende
oorzaken: hormonale schommelingen, de snelle bevalling
die me was ‘overkomen’, de worsteling met mezelf om
hulp in te schakelen en het alsmaar zelf willen doen.

beelden waren veel
”	Werkelijke
positiever dan ik dacht.

Video-hometraining (VHT)
Een kernelement van Baby Extra is
video-hometraining (VHT), waarbij het
contact tussen ouder en kind wordt
gefilmd om de hechting inzichtelijk
te maken. Laura zag het filmen
aanvankelijk niet zitten, maar is er
achteraf juist erg blij mee. Marijke:
“We filmen niet zozeer de ouder, we
praten ook niet in termen van goed
of fout handelen. We filmen vooral de
baby en hoe actief het kindje is in het
zoeken naar contact met de ouder.
We kijken dan samen terug naar wat
de baby laat zien en hoe de baby zijn
best doet om de ouder dichtbij zich te
houden. Het kind wil zich heel graag
hechten.”

Laura: “Op het filmpje zag ik
inderdaad dat Tessa moeite deed om
in contact met mij te komen, ondanks
dat ik alles op de automatische piloot
deed. Ik had het gevoel van binding
toen zelf nog niet. Maar ik zag dat
Tessa naar me keek, me opzocht en
rustig werd door mijn stem. Door
vanuit haar perspectief te kijken zag ik
dat ik het helemaal niet slecht deed.”

Ik was te perfectionistisch. Onder die omstandigheden
kost een band opbouwen tijd en die moest ik ook nemen,
adviseerde Marijke.”

• Laura en haar jongste dochter Tessa maken contact tijdens het aankleden

Foto: Zuiver Fotografie

• Marijke Weltevrede van Baby Extra bekijkt en bespreekt samen Laura de gefilmde
opnames van Laura met Tessa
Foto: Zuiver Fotografie

Beelden tonen vorming band
moeder en kind
Marijke: “Moeders met een depressie
hebben vaak een negatief beeld van
zichzelf, voelen zich tekortschieten.
Door de gefilmde beelden hier naast
te zetten, worden ouders zich ervan
bewust hoeveel ze betekenen voor
hun kind en wat ze allemaal wél in
plaats van niet doen. Laura knikt:
“Door mijn eigen negatieve gedachten
had ik niet gezien hoe Tessa op alles
reageerde. In dat filmpje werd me
dat duidelijk. Ik denk dat dát me
voornamelijk heeft geholpen. De

werkelijke beelden waren zoveel
positiever dan hoe ik over mijn band
met Tessa dacht. Mijn schuldgevoel
verdween, omdat ik besefte dat ik het
gewoon goed doe. Daardoor kon ik
weer genieten en begon ik me echt
moeder van Tessa te voelen. Ik wil
tegen andere moeders zeggen dat ze
zich niet moeten schamen voor hun
grijze wolk of zich zwak hoeven te
voelen als ze hulp zoeken. Je staat er
niet alleen voor! Blijf niet alleen door
ploeteren, maar zoek hulp. Dat brengt
je echt verder. Dat is niet alleen fijn
voor jezelf maar ook voor je baby en
iedereen in je omgeving.”

Wat is Baby Extra?

Een goede band tussen ouder en kind is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In de eerste 1000 dagen
wordt de basis gelegd voor een veilige hechting. Wanneer (aanstaande) ouders zelf (tijdelijk) problemen hebben,
gaat het opbouwen van deze band niet altijd vanzelf. Een gebrekkige hechting kan nadelige gevolgen hebben in
het verdere leven van een kind.
Al in 2006 hebben GGzE, Combinatie Jeugdzorg en (het huidige) GGD Brabant-Zuidoost Baby Extra opgezet, een
regionaal expertisecentrum op het gebied van babyontwikkeling en de ouder-kindrelatie. Baby Extra heeft een
kort preventief aanbod voor aanstaande ouders en ouders met een baby tot 1 jaar oud. Dit omvat gesprekken en
het maken van filmopnames via de methodiek Video-Hometraining (VHT). Ook een oudercursus is mogelijk. Zo
helpt Baby Extra ouders, ondanks hun eigen problemen, een ‘goede start’ te maken met hun baby en mogelijke
hechtingsproblemen te voorkomen.

Kansrijke start

Baby Extra is betrokken bij het ‘Actieprogramma Kansrijke Start’ van de gemeente Eindhoven, onderdeel van
het gelijknamige landelijke actieprogramma. Het programma wil de hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders in
deze eerste periode van hun kind stimuleren, onder meer via soepele samenwerking en onderlinge verwijzing
van alle betrokken partijen. In Eindhoven wordt er onder meer sterk ingezet op vroegsignalering en het inzetten
van de juiste behandeling en begeleiding van zwangeren en moeders met depressieve klachten. Onderzoek wijst
namelijk uit dat een depressie van de moeder in haar zwangerschap en/of in de twee jaar na de geboorte, bij
kinderen later kan leiden tot ontwikkelingsproblemen op sociaal en emotioneel vlak.
Meer informatie: www.babyextra.nl en www.kansrijkestartnl.nl
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aandacht voor
”	Sterke
professionaliteit en
ontwikkeling van medewerkers
Diversiteit aan behandelvormen en
onderzoeksactiviteiten
“Het feit dat we als organisatie een grote diversiteit
aan behandelvormen hebben is voor velen ook
aantrekkelijk, omdat dat kansen biedt om intern door te
groeien. Mensen die iets nieuws zoeken, hoeven dan
niet van werkgever te veranderen. Daarnaast zijn we
als organisatie erg actief op het vlak van onderzoek.
Er liggen allerlei mogelijkheden om mee te doen aan
interessante onderzoeksactiviteiten.”

organisatie waar gewerkt wordt op basis van onderling
vertrouwen. “Neem het hybride werken, een actuele
ontwikkeling door corona. Daar gaan we flexibel mee
om. Teams hebben de ruimte om dat in overleg zelf goed
in te vullen.”

Resultaten uitvraag medewerkers door
Effectory op hoofdlijnen
• Respons: 61% (265 van de 437 medewerkers)
• Belangrijkste scores:
- Werkgeverschap: 7.3
- Bevlogenheid: 7.8
- Betrokkenheid: 8.3
- Benchmark overall score: Nederland: 67.2%,
Combinatie Jeugdzorg: 79.2%.

Collegiale, informele en open cultuur
Wat Naomi intern terughoort, is dat de informele,
open cultuur en de onderlinge behulpzaamheid en
samenwerking erg worden gewaardeerd. “Medewerkers
geven aan dat ze veel steun van collega’s ervaren. Dat
geeft hen het gevoel dat ze er niet alleen voorstaan.”
Naomi typeert Combinatie Jeugdzorg ook als een
• V.l.n.r. Recruiter Naomi van den Akker, gedragswetenschapper MKD Sophie van der Ven en gezinsbehandelaar IGT Iris de Valk

E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • B es te Werkg e ve r

Combinatie Jeugdzorg mag
zich Beste Werkgever noemen
Medewerkers zijn trots om hier te werken en
raden organisatie als werkgever aan

M

et ingang van 2022 mag Combinatie
Jeugdzorg het keurmerk Beste Werkgever
oftewel World-class Workplace gebruiken.
Het internationale bureau Effectory heeft
ons dit toegekend na een uitvraag onder medewerkers
medio 2021. Hierbij werd medewerkers om feedback
gevraagd over de mate waarin ze trots zijn op hun werk
en op de organisatie en de mate waarin ze Combinatie
Jeugdzorg zouden aanraden als werkgever. We scoren
hier bovengemiddeld hoog in vergelijking met andere
organisaties in Nederland.
Recruiter Naomi van den Akker: “We zijn natuurlijk erg
blij met het keurmerk. Op goed werkgeverschap scoren we
79,2% tegenover 67,2% landelijk. Van de 61% die deelnam
aan de scan geeft 90% aan ambassadeur te zijn van
Combinatie Jeugdzorg. De scan geeft ook aan dat we goed
in verbinding staan met onze medewerkers. We polsen
regelmatig hoe ze de organisatie ervaren op vlakken, zoals
collegiale samenwerking en thuiswerken.
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Aan de hand van de resultaten ondernemen we dan
gepaste actie.”
Aandacht voor ontwikkeling en professionaliteit
Als recruiter hoor en zie je veel van binnen en buiten
de organisatie. Welk beeld komt daaruit naar voren?
Hoe onderscheidt Combinatie Jeugdzorg zich? “Het
onderscheidende zit hem vooral in de sterke aandacht
voor ontwikkeling en professionaliteit van medewerkers
en de brede range aan behandelmogelijkheden die
we in huis hebben.” Naomi wijst op het uitgebreide
scholingsprogramma. “We hebben veel cursussen
en trainingen die vakinhoudelijk van aard zijn, maar
ook scholing gericht op persoonlijke groei. Daarnaast
hebben we een praktijkprogramma waarbij we eigen
medewerkers, aansluitend bij hun situatie, begeleiden
bij het behalen van hun SKJ-registratie. Kies je voor
Combinatie Jeugdzorg dan bieden we je de mogelijkheid
om die registratie te behalen.”

Wat trok Iris en Sophie?
Iris de Valk en Sophie van der Ven stapten recent over naar Combinatie Jeugdzorg. Wat trok hen?

Iris: pionieren, korte lijntjes en scholing
Iris de Valk trad begin dit jaar bij ons in dienst als gezinsbehandelaar Intensieve Gezinsbehandeling Thuis. “Mijn
interesse voor de functie werd vooral gewekt doordat ik in een nieuw zorgconcept kwam te werken. Ik vind
pionieren heel interessant. Samen in een nieuw team iets opbouwen, daar krijg ik energie van. Tegelijkertijd had ik
eerlijk gezegd ook enige aarzelingen. Ik vroeg me af: wil ik wel bij zo’n grote organisatie werken? Ben je dan niet
een nummer in het grote geheel? Dat heb ik in mijn sollicitatiegesprek ook aangekaart. Maar er werd gezegd dat de
lijntjes juist erg kort zijn en dat er veel persoonlijke aandacht voor je is. Dat voelde ook zo in die eerste contacten en
ik ervaar dat sindsdien ook in de praktijk. Ik heb echt het gevoel dat Combinatie Jeugdzorg mij ziet en vertrouwen in
mij heeft. Wat me naast het pionieren ook over de streep trok, was het aantrekkelijke scholingsaanbod. Ik kreeg bij
de nieuwe functie al meteen een post-hbo-opleiding aangeboden. Nou, daar sloeg ik meteen op aan. Ik leer graag
nieuwe dingen en het helpt ons als team om kwaliteit met elkaar neer te zetten. Dat vind ik belangrijk.”

Sophie: meedenken en professionele ruimte
Sophie van der Ven is sinds november vorig jaar gedragswetenschapper bij MKD De Mikkel in Helmond. “Ik kende
Combinatie Jeugdzorg al van een stage in 2019 tijdens mijn masters Ontwikkelingspsychologie. Destijds was er
geen vacature voor een gedragswetenschapper. Nu was dat wel zo. Ik werd daarover getipt en heb toen actie
ondernomen. Het voelde meteen vertrouwd. Ik heb Combinatie Jeugdzorg in 2019 ervaren als een organisatie die
aandacht voor je heeft en met je meedenkt. Vanwege een zwangerschap mocht ik bijvoorbeeld mijn stage indikken
en versneld afronden, mede door mijn werkervaring. Daaraan zie je dat de organisatie wil meebewegen met je
persoonlijke omstandigheden. Die aandacht ervaar ik nu ook, net als de behulpzaamheid van medewerkers om je
vooruit te helpen. Wat me ook erg aanspreekt, is de professionele ruimte die je krijgt om je werk zelf in te vullen.”
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El k kind e e n t hu is & t o e ko m s t • Tra i n i n g ' Sa me n op 1 L ijn'

Training ‘Samen op 1 Lijn’
boost voor interprofessionele
samenwerking
‘Het heeft een positief effect op cliënt en gezin
als je samen op één lijn zit’

I

n 2021 hebben Combinatie Jeugdzorg en Jeugd
bescherming Brabant (JBB) de training ‘Samen
op 1 Lijn’ ontwikkeld. Deze eendaagse scholing
ondersteunt jeugdzorgprofessionals in het samen
werken met andere professionals. Hans Timmerman,
jeugdbeschermer, werkbegeleider en trainer opleidin
gen bij Jeugdbescherming Brabant, en Marianne Jacobs,
programmamanager Expertisecentrum Beroepsont
wikkeling van Combinatie Jeugdzorg, zijn nauw bij (de
ontwikkeling van) de training betrokken.
Je zou zeggen, we werken al ‘100 jaar’ samen, waarom
nu een training? Het antwoord is eenvoudig: uit
het veld kwamen signalen dat de interprofessionele
samenwerking beter kan. Marianne en Hans:
“Professionals van beide organisaties gaven in trainingen
aan dat ze samenwerken met collega’s die vanuit andere
disciplines, achtergronden en invalshoeken bij jongeren
en gezinnen zijn betrokken, soms als lastig ervaren. Dit
thema bleek ook breder in de jeugdhulpverlening te

spelen. Bovendien zien we de vraagstukken van gezinnen
complexer worden met de betrokkenheid van steeds
meer disciplines. Reden dus om iets te ontwikkelen
waarmee professionals hun competenties op het vlak van
interprofessionele samenwerking kunnen verbeteren.
Jeugdigen en gezinnen zijn er immers bij gebaat dat
professionals samen op één lijn zitten.”
Spanningen tussen professionals
Natuurlijk wil iedereen het beste voor de cliënt. Wat ligt
er dan precies in de weg? “De belangrijkste hindernis
in de samenwerking zijn spanningen tussen personen.
Dat hangt bijvoorbeeld samen met onenigheid en
machtsverschillen. Hoe pakken we dingen aan, wie heeft
daarin de beslissende stem? In de training ontleden we
dat. Er komen ook concrete dilemma’s, morele kwesties
en vraagstukken aan de orde en we leggen een relatie
met de beroepsstandaarden.

• Marianne Jacobs, programmamanager Expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg en Hans Timmerman,
jeugdbeschermer, werkbegeleider en trainer opleidingen bij Jeugdbescherming Brabant, stonden aan de wieg van de training
‘Samen op 1 Lijn’.

Samenwerken begint met communiceren
We staan eerst stil bij wat interprofessioneel
samenwerken is en welke kennis en vaardigheden
dit vraagt. Daarna gaan we in op communicatie.
Samenwerken begint met communiceren. Als je
bijvoorbeeld samenwerkt met het idee ‘die ander is nooit
bereikbaar’, ben je aan het oordelen. Dat vertroebelt de
werkrelatie al. Het is belangrijk dat je in je communicatie
openstaat voor de ander, niet meteen oordeelt en
interpreteert en beschikbaar en bereikbaar bent.
Samenwerken gaat ook makkelijker als je weet wat de
rollen, taken en invalshoeken van andere professionals
zijn. Dan snap je waarom die ander iets doet of vindt en
krijg je begrip en waardering voor elkaars inbreng.
Samenwerking die ervoor zorgt dat die cliënt verder kan
Goed samenwerken betekent niet dat je het op inhoud
onderling altijd eens moet zijn. Verschil van mening
nodigt juist uit om in gesprek te gaan en te luisteren naar
wat de ander vindt en waarom. Het is verstandig om
persoonlijke emoties buiten die gesprekken te houden.
En als dat een keer niet lukt, we zijn tenslotte allemaal
mensen, kom daar dan op terug bij de ander. Bespreek
dat, zorg dat de werkrelatie goed blijft. Want het gaat
niet om jou als professional. Jij bent een ‘instrument’ die
er mede voor zorgt dat de cliënt uiteindelijk verder kan.
Daar moet alles op gericht zijn.”
Meer mogelijkheden, positief effect op gezin
De reacties op de gezamenlijke training zijn positief. “We
horen dat mensen het fijn vinden om eens een ander
geluid te horen vanuit verscheidene organisaties. Dit
zorgt voor diverse input en geeft stof tot nadenken. Het
mooie is dat als je echt met elkaar in gesprek kunt raken
en de dialoog aangaat, zich ineens andere oplossingen
voordoen waar je daarvoor nooit aan gedacht hebt.
Ieder heeft bepaalde vaardigheden, maar als we goed
samenwerken, neemt de kennis en expertise toe. Dan
heb je ineens dubbel of vier keer zoveel kennis en
expertise. Uiteindelijk heeft het een positief effect op
het gezin waarmee je werkt als je samen op één lijn zit
richting de cliënt en dus geen verschillende verhalen
vertelt. Gezinnen zien het ook als kwaliteit als je op één
lijn zit. Dat is betrouwbaar, als professionals de inhoud
hebben afgestemd en het met elkaar eens zijn.”

Beoogde resultaten
Elementen in de training ‘Samen op 1 Lijn’
zijn: ervaringen uit de dagelijkse praktijk,
bewustwording en het aanreiken van concrete
handvatten. Beoogde resultaten:
• Je kunt beter interprofessioneel samenwerken
doordat je je bewust bent van het perspectief
en belang van de andere professie.
• Je hebt (nog) meer begrip en waardering voor
de inbreng van andere disciplines.
• Je hebt concrete handvatten om effectief
interprofessioneel te overleggen.
• Je bent beter in staat om interprofessionele
spanningen te onderscheiden, herkennen en te
begrijpen en je eigen gedrag te zien in complexe
situaties.
• Je bent beter in staat om de gewenste aanpak
in de communicatie te bepalen.

Enkele reacties na de try-out
• ‘Door de training heb ik meer begrip gekregen
voor collega’s van andere organisaties. Ik sta nu
meer in verbinding met hen.’
• ‘Ik heb veel gehad aan het uitwisselen van
ervaringen met medewerkers van een andere
organisatie.’
• ‘Het rollenspel heeft me bewuster gemaakt
van de onderlinge communicatie en mijn eigen
gedrag hierin.’
• ‘De training maakt je bewust van de noodzaak
en het voordeel om op één lijn te zitten met
ketenpartners.’
• ‘De training zorgt voor een verdieping van de
samenwerking.’
• ‘Ik heb ervan geleerd dat ik in de samenwerking
meer dan nu de regie moet nemen. Dat ik mijn
verwachtingen ten opzichte van de andere
zorgaanbieder duidelijker moet formuleren.’
• ‘De training heeft me handvatten gegeven om
de samenwerking te bespreken als het niet goed
gaat.’
• ‘Ik heb meer zicht gekregen op de visie en de rol
van de andere organisatie en daarmee ook meer
begrip voor hoe de ander in de samenwerking
staat.’

Wellicht uitbreiding
De training ‘Samen op 1 Lijn’ is in eerste instantie ontwikkeld voor professionals in de Jeugdhulpverlening en
de Jeugdbescherming die direct met cliënten werken. In het najaar van 2021 heeft een try-out plaatsgevonden
met deelnemers van Jeugdbescherming Brabant en Combinatie Jeugdzorg. In april 2022 vindt de tweede
training plaats. Naargelang de behoefte zouden we deze eendaagse scholing kunnen uitbreiden naar
gedragswetenschappers en bijvoorbeeld ook naar gemeenten. Duidelijk is in elk geval dat er breder belangstelling
is voor ‘Samen op 1 Lijn’.
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Eenduidige aanpak
De vertaalslag komt van de
betrokken medewerkers van
Intensieve dagbehandeling, ambulant
hulpverlener Celine Homminga en
pedagogisch medewerker Nikky
Zegers. “Dylano moest leren omgaan
met zijn emoties, dat was in wezen
de vraag van de ouders en school.
Wat doe ik als ik iets niet snap, wat
doe ik als ik verdrietig ben of boos?”
Dylano: “Ik ging dan naar de stoelen.”
Nikky knikt: “Dylano leerde om bij
oplopende spanning uit de situatie
te gaan en even rust te pakken bij
de stoelen. Eerst verwezen we hem
daarheen, maar op een gegeven
moment deed hij dat uit zichzelf. Hij
leerde ook om hulp te vragen als hij
iets niet begreep in plaats van boos te
worden. In samenspraak met Dylano,
ouders en school hebben we ook
een signaleringsplan gemaakt, zodat
alle betrokkenen in verschillende
situaties op eenzelfde manier zouden
handelen.”

I nte ns i eve
E l k k in d e en thu i s & to e ko m st • d a g b eh and e l in g

• Celine Homminga en Nikky Zegers (links) van Intensieve dagbehandeling Heibloem in gesprek met moeder Chantal en Dylano,
die ook op de voorkant van dit jaarmagazine schittert

Nauwe samenwerking ouders,
school en Intensieve dag
behandeling Heibloem
Leren omgaan met emoties en weer kunnen
functioneren op school

D

ylano, net 10 geworden, gaat weer gewoon
naar de klas op SO De Hilt, een Helmondse
school voor speciaal onderwijs. Hij heeft nog
weleens een momentje dat hij moet afkoe
len, maar daar weet leerkracht Rob mee om te gaan.
Hoe anders was dat begin 2021. Dylano liep gedrags
matig vast op school. Hij was met zijn moeilijke, boze
gedrag meer buiten dan in de klas. Alle reeds ingezette
(naschoolse) begeleidingsmogelijkheden waren niet toe
reikend. Er was behandeling nodig. Moeder kwam uit bij
Intensieve dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg in
Heibloem. Zo ontstond nauwe samenwerking tussen de
ouders, school en behandelaren.
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Orthopedagoog Willemien van Hout van SO De Hilt
(Aloysius Stichting): “Veel kinderen bij ons hebben wel
iets van hulpverlening, maar die vindt los van school
plaats. Soms is er bij een leerling meer nodig, zoals
behandeling tijdens schooltijd. De inzet van Intensieve
dagbehandeling (ID) gaf de leerkracht en de leerlingen
wat rust.” In de beginperiode ging Dylano in de
ochtenden naar Heibloem en ’s middags naar school.
Dylano: “Het was in Heibloem wel leuk, want het was
geen school. Waarom ik daar naartoe ging en wat ik
daar deed? Dat weet ik niet, van alles.” “Hij vindt het
spannend om dat te vertellen”, knipoogt zijn moeder
Chantal. Ze geeft een indringend voorbeeld: “Als een
vriendje irritant tegen Dylano was, was het meteen ‘hé,
pof!’”, steekt ze een prangende vuist naar voren. “Hij ging
daar leren minder boos te zijn.”

Korte communicatielijnen
Willemien: “Voor ons was het fijn
dat ID een directe lijn had met de
ouders. Daardoor kwamen wij ook
intensief in verbinding met ‘het thuis’
van Dylano. In dit soort situaties
heb je die driehoek ‘thuis, school
en behandelaars’ heel hard nodig.”
Celine was hierbij het ‘cement tussen
de stenen’. Celine: “Mijn rol was het
vooral om de vertaalslag te maken
tussen wat we op ID deden naar thuis
en op school. We hebben daarvoor
ook een app-groepje gecreëerd met
onder meer het gezin, de docenten
en de betrokkenen bij Combinatie
Jeugdzorg. Zo konden we elkaar op
de hoogte houden van hoe het ging
met Dylano, wat er was voorgevallen
en wat voor dingen hij had gedaan
of gemaakt waar hij trots op was.
Iedereen kon daar dan bij aansluiten.”

in perspectief te zetten: wat is het
belangrijkste?”
Nikky: “Dat perfectionistische zit
ook in Dylano. Hij is bang om fouten
te maken. Op school in een grotere
groep kon hij daar niet goed mee
omgaan. Bij ID is het kleinschaliger,
dan kun je heel nabij zijn en hem
stimuleren en moed inspreken. Stap
voor stap ben ik meer op afstand gaan
zitten, op het laatst hoefde ik alleen
nog maar een duim op te steken. Zo
heeft Dylano een enorme sprong
gemaakt in zijn zelfvertrouwen en in
zelfstandig werken.”
Bouwstenen van hechting
Willemien legt uit dat het schoolwerk
op een gegeven moment ook mee
gegaan is naar Heibloem. “Daar
bouwde men niet alleen aan Dylano’s
zelfvertrouwen maar kon hij ook
schooltaken doen. Wat voor ons heel
fijn was, was de vragenlijst van de
bouwstenen van hechting waar ID
mee werkt. Die beschrijven
ontwikkelingsfasen van kinderen in
combinatie met praktische tips.
Daarmee werd duidelijk waar Dylano
zit qua ontwikkeling en hoe zijn
onderwijs- en ondersteunings
behoefte eruitziet. Dat gaf ons als
school, en ook de ouders, houvast.”
Vertaling behandeling naar school
Met Dylano werden de dagdelen op
school langzaam opgebouwd en die
op ID afgebouwd. Nikky: “Bij de start
en tegen het einde van het traject ben
ik nog op school gaan observeren.
Want onze kleinschaligheid is anders
dan de situatie in een klas. Je kunt

een leerkracht wel vragen om
Dylano op een passende manier te
bejegenen, maar hij moet tegelijkertijd
aandacht schenken aan de andere
kinderen. Hoe doe je dat, hoe handel
je? Het gaat er tenslotte om dat
Dylano goed functioneert in zijn
dagelijkse leefomgeving, niet in een
hulpverleningssetting.”
Willemien knikt: “Inderdaad, een plan
is mooi, maar dat moet wel aansluiten
bij de situatie en de aanpak van de
school en de stijl van de leerkracht.
Niet alleen het kind moet dingen
anders doen, ook de mensen in zijn
omgeving moeten hun handelen en
bejegening aanpassen. Daarvoor heb
je concrete handvatten nodig.”
Belang van nauwe samenwerking
Celine: “De sleutel van de
samenwerking is voor mij toch wel
dat iedereen zich verbonden voelde
met elkaar en elkaar steunde. Zo
geef je een kind ook het gevoel dat
iedereen er voor hem is.” Willemien:
“Door de driehoek ‘thuis, school en
behandelaars’ breng je dingen bij
elkaar en zorg je ervoor dat het kind
in één leefwereld zit en niet in drie
verschillende. Dat is de winst die
ik in de verbinding met Intensieve
dagbehandeling en de ouders ervaar.
Dat hebben we ook nodig als een
kind niet meer in een schoolklas
functioneert.” Moeder Chantal
kan het alleen maar beamen. “De
wisselwerking met school was heel
fijn en de samenwerking met Céline
en Nikky voelde heel vertrouwd en
was een grote steun.”

Gezinsgerichte aanpak
Celine ondersteunde tevens moeder
Chantal. “Ik heb vooral ingezet op
haar zelfvertrouwen en heb met haar
gekeken naar wat Dylano wel en niet
helpt in de omgang met anderen en
welke benaderingswijze passend is
voor hem. Chantal is veeleisend voor
zichzelf, ze wil alles voor iedereen
goed doen. Ik heb geprobeerd zaken

• Orthopedagoog Willemien van Hout van SO De Hilt
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Elk kind een thuis & toekomst • Integraal aanbod onderwijs & jeugdzorg

Succesvolle pilots met
De Avenir en Het Dok
Hulpverlening niet naast maar op school:
integraal, vroegtijdig, laagdrempelig

B

ij Intensieve dagbehandeling behandelen we jongeren die in hun ontwikkeling naast onderwijs ook hulp nodig
hebben. Combinatie Jeugdzorg werkt hierbij nauw samen met onder meer scholen van de Aloysius Stichting
en VSO Het Dok. Het Dok geeft zelfs al jarenlang lessen op onze locatie Intensieve dagbehandeling in Eind
hoven. Vanuit die samenwerking is bij alle partijen steeds nadrukkelijker de behoefte naar voren gekomen om
de hulpverlening naar de schoolomgeving van kinderen en jongeren te brengen. Zo ontstaat een meer integraal aanbod
van onderwijs en hulp, kan er eerder en sneller geschakeld worden als hulp nodig is.
In 2020 en 2021 heeft Combinatie Jeugdzorg hieromtrent pilots opgezet met respectievelijk de school voor voortgezet
speciaal onderwijs Het Dok en de school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs De Avenir. De eerste
resultaten zijn positief en het enthousiasme over de pilots is groot. Alle partijen willen deze vorm van samenwerking graag
voortzetten en uitbouwen. Dat sluit ook aan bij de ambitie van de landelijke overheid om onderwijs-zorgarrangementen
gemakkelijker mogelijk te maken.
De Avenir: ondersteuningsklas

Van De Avenir kwam in 2021 een concrete vraag om
‘hulpverlening op school’ voor een aantal leerlingen uit
verschillende klassen. Ze liepen vast, waren soms al
uitgevallen en alles wat de school al had geprobeerd, had
niet geholpen. Maaike Verdonschot en Sanne Knook,
pedagogisch medewerkers bij Intensieve dagbehandeling,
startten bij De Avenir een gezamenlijk mini-klasje op
twee ochtenden in de week. “We wilden daar op de
eerste plaats een rustig, veilig klimaat creëren zonder de
druk van schoolprestaties, zodat de leerlingen de school
als prettig zouden gaan ervaren. Met een programma

op maat bootsen we schoolse situaties na, waarbij we
kinderen op verschillende gebieden vaardigheden laten
oefenen, zoals omgaan met gezag, sociale omgang
met anderen, etc. Om ouders te informeren over de
voortgang van hun kind, werken we met een checklist
van vaardigheden die we dagelijks voor ieder kind
invullen en meegeven.” Hoewel de pilot nog maar enkele
maanden loopt, zijn er toch al opbrengsten te noemen.
“We hebben gezien dat de kinderen die deelgenomen
hebben aan de ondersteuningsklas overvraagd worden
binnen het onderwijs. Zo heeft een moeder die
aanvankelijk hulpverlening afhield, haar kind nu toch
bij het Centrum Jeugd & Gezin aangemeld. Een andere

• Sanne Knook (links) en Maaike Verdonschot, pedagogisch medewerkers bij Intensieve dagbehandeling Eindhoven
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ouder was blij dat zijn kind in elk geval iets vervangends
had voor school.”
Bij elkaar voegen van hulpverlenings- en onderwijsbril
“De grote meerwaarde van deze vorm van samenwerking
is dat je echt hand in hand staat met het onderwijs.
We denken inhoudelijk en procesmatig mee met de
school. Zo voegen we, waar nodig, de hulpverleningsbril
en onderwijsbril bij elkaar en doen we samen het best
mogelijke voor de leerlingen. Het zou mooi zijn als zo’n
kleinschalige setting, zoals de ondersteuningsklas, straks
beschikbaar komt in een nóg vroeger stadium. Op deze
manier hopen we dan volledige uitval te voorkomen.
Kinderen kunnen dan eventueel deels of volledig gebruik
maken van de ondersteuningsklas, om vandaaruit de
aangeleerde vaardigheden in te zetten in hun eigen klas.”
Het Dok: Training ‘Een boost voor jezelf’
Op VSO Het Dok had de samenwerkingspilot de vorm
van een training op school, horen we van pedagogisch
medewerker Jorieke van Gulick van Intensieve
dagbehandeling. Jorieke: “Vanuit de behoefte van de
jongeren op Het Dok hebben we in samenspraak met
de school de training ‘Een boost voor jezelf’ ontwikkeld,
om leerlingen te helpen en te ondersteunen bij hun
sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderdelen waren:
het vergroten van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, hoe
werkt het brein, wat zijn helpende en niet-helpende
gedachten en reflectie. In de training creëren we een
veilige, gezellige omgeving waarin de jongere mag
zijn wie hij is. Die basis vinden we heel belangrijk.
Vandaaruit bouwen we de diepgang in de training
op. In negen bijeenkomsten leren de jongeren zo het
een en ander over zichzelf en wij over de jongeren.
In samenhang met de training organiseren we tevens
twee ouderbijeenkomsten en sessies voor leerkrachten.

Daarin vertalen we datgene wat we aan kennis over
de leerlingen opdoen naar wat ouders daar thuis en
docenten op school mee kunnen.”
Uitval voorkomen en docenten ontlasten
Jorieke: “Het Dok is heel enthousiast over de training en
mijn contactpersonen op school en ik ook. Deze vorm van
samenwerking met het onderwijs en de intensiteit ervan
is vernieuwend en heel helpend, vind ik. Je bent sneller
bij datgene wat een jongere nodig heeft en daarmee
kun je uitval voorkomen. Doordat wij onze expertise
toevoegen op school ontlasten we tevens docenten. Ik
vind het moeilijk om resultaten concreet aan de training
te koppelen, maar in de nametingen zien we zeker
positieve dingen ten opzichte van de voormetingen. Je
mag wel zeggen dat jongeren met een beter zelfbeeld en
meer zelfvertrouwen uit de training komen. Mooi is ook
dat alle ouders toestemming gaven voor deze training,
ook degenen die huiverig zijn voor hulpverlening. In de
schoolomgeving ervaren ze kennelijk geen drempels. Dat
is ook mede de kracht van deze samenwerkingsvorm, de
laagdrempelige beschikbaarheid ervan.”
Toekomstplannen
Een grondige evaluatie van de training vindt nu plaats.
Jorieke: “Ik zoek wegen om de ouders nog actiever
te kunnen betrekken bij wat we in de training doen.
Ook zijn we aan het kijken voor welke jongeren deze
training het beste past. Het Dok wil nog meer trainingen
aanbieden, bijvoorbeeld voor jongeren met angst of
agressieregulatieproblemen. Iedereen hoopt op een
duurzame voortzetting van deze samenwerkingsvorm.
Het zou mooi zijn als dergelijke trainingen geïntergreerd
worden in het onderwijsaanbod van Het Dok. Dat
sociaal-emotionele ontwikkeling net als rekenen en taal
deel uitmaakt van het reguliere rooster.”

• Jorieke van Gulick, pedagogisch medewerker bij Intensieve dagbehandeling Eindhoven
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Leren socialer te zijn en normaal te communiceren
“Op De Widdonck leerde ik onder meer met andere
kinderen spelen. Voorheen lukte dat nooit. Als ik al een
leeftijdgenoot toeliet, kreeg hij één autootje om mee te
spelen terwijl ik met de andere 20 blinkende sportauto’s
de raceheld uithing. Dat schiet natuurlijk niet op in
vriendschappen. Op De Widdonck leerde ik socialer
te zijn. Ik leerde ook normaal communiceren. Als ik in
het contact met anderen flipte, leerde ik om eerst af
te koelen tot ik in staat was om rustig te vertellen wat
ik wilde zeggen. Met hulp van de groepsleiding ging ik
nadenken over waarom ik zo boos werd. Die aanpak en
de tijd en aandacht die ik kreeg werkten goed. Daar ben
ik de hulpverleners nog altijd zeer erkentelijk voor. Ik
kan echt zeggen dat ik op De Widdonck sociaal vaardig
ben geworden. Anders had ik nooit de menselijke
betrokkenheid en het empathisch vermogen gehad die ik
nu heb. Ik ben wie ik ben door de inzet van mijn ouders
en de begeleiding op De Widdonck waar ik begripvol
leerde te zijn naar anderen.”
Mensen moeten zichzelf kunnen zijn en zich
gewaardeerd voelen

‘Door mijn ouders en De Widdonck ben ik
geworden wie ik ben’

J

a, natuurlijk!” Ralph Slegers van Slera Kringloop
in Eindhoven hoefde niet lang na te denken
toen hem werd gevraagd of hij in het kader van
ons project Zorgenvreters iets wilde doen voor
het toekomstperspectief van jongeren van Combinatie
Jeugdzorg. Ze gingen begeleid op zichzelf wonen, had
den weinig financiële middelen en konden spullen voor
hun uitzet heel goed gebruiken. Het contact met Ralph,
die benaderd werd als ondernemer, kreeg vervolgens
een verrassende wending. Ralph bleek zelf in 1997,
als 10-jarige, twee jaar in zorg te zijn geweest in een
behandelgroep op het Widdonckterrein. Hij vertelde
het nog sterker: het resolute handelen van zijn ouders,
vooral zijn moeder, en de periode op De Widdonck
hebben hem gemaakt tot wie hij nu is: een ondernemer
met een sociaal hart.

•
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Slera Kringloop op de Eindhovense Visserstraat heeft
2100 m2 aan unieke koopjes. Vanwege sloop en
herontwikkeling in 2023 is Ralph Slegers op zoek
naar een ander onderkomen.

Wil je als bedrijf ook iets bijdragen aan het
toekomstperspectief of leefgeluk van jongeren?
Neem dan contact op met Meia Maathuis via
zorgenvreters@combinatiejeugdzorg.nl of kijk op
www.combinatiejeugdzorg.nl/zorgenvreters

Sociaal ondernemerschap past bij mij
Of Ralph zelf een mooi voorbeeld is van ‘Elk kind een
thuis en een toekomst’? “Ja en nee. In mijn gang door het
onderwijs viel ik juist steeds buiten de boot en moest ik
vechten om te zijn wie ik was. Maar mijn ouders en het
tijdelijk ‘thuis’ op De Widdonck hebben me gevormd en
me mede aan een toekomst geholpen waarin ik me thuis
voel: sociaal ondernemer zijn.”
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m
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In de spiegel ziet hij een 10-jarig mannetje dat zijn
emoties niet in bedwang had. “Ik sprong er altijd bovenop
als iets me niet zinde en had snel ruzie. Op het speciaal
onderwijs voelde ik me onbegrepen en opgesloten in
mezelf. Ik kon niet uitleggen waarom ik altijd ruzie had.
Gewoon sociaal verkeer kende ik niet.” Onderzoek wijst
op PDD-NOS, zeg maar autismeverwante problematiek.
Zijn moeder neemt dan een dapper besluit volgens Ralph.
“Ze was altijd met hart en ziel met opvoeden bezig en
zocht hulp bij De Widdonck. Ik ging uit huis en naar een
24-uursbehandelgroep.
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Eind 2021 zijn de laatste 24-uursbehandelgroepen
verhuisd van het terrein van De Widdonck in Heibloem,
Limburg. Hiermee kwam een einde aan de lange en rijke
historie van deze behandellocatie waar vele kinderen,

waaronder Ralph Slegers, een belangrijke periode van
hun leven hebben doorgebracht. Met Ralph gaan we nog
even terug naar zijn jaren op de Widdonck.

In 2021 is Combinatie Jeugdzorg gestart met
het project Zorgenvreters. Daarin gaan we op
zoek naar bedrijven die willen bijdragen aan het
toekomstperspectief en leefgeluk van jongeren
bij ons in zorg. We vragen hen dit te doen aan de
hand van concrete vragen, wensen en dromen
van jongeren. Bedrijven die meedoen worden
vrijblijvend lid van de Club van Zorgenvreters.
Hiermee kunnen ze hun maatschappelijke
betrokkenheid uitdragen. Beleidsmedewerker
Communicatie & PR Meia Maathuis leidt het
project. Ze is tevreden met hoe het loopt en met
de resultaten: “Alle 15 aanvragen die jongeren
in 2021 hebben ingediend, zijn ingewilligd
en bijna alle participerende bedrijven zijn lid
geworden van de Club van Zorgenvreters. Het
is echt heel mooi om te zien wat de vragen van
jongeren bij bedrijven teweegbrengen. Er wordt
positief op gereageerd. We krijgen ook leuke en
positieve reacties op het project via onze social
mediakanalen. Heel mooi, die maatschappelijke
betrokkenheid.”
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Sociaal ondernemer Ralph Slegers
helpt anderen te zijn wie ze zijn

Na De Widdonck gaat het nog steeds niet van een leien
dakje voor Ralph. In het speciaal onderwijs krijgt hij
veel uitleg en structuur. “Maar ik had juist behoefte aan
ruimte, vrijheid en inspiratie. Ik moest er voortdurend
voor vechten, meestal vergeefs, om op mijn manier te
mogen leren.” Bij een nieuwe diagnose op zijn 18e wordt
Asperger geconstateerd . Net als eerder al op school
worden er lage verwachtingen uitgesproken voor zijn
arbeidstoekomst. Maar dat stimuleert Ralph juist. “Ik
dacht ‘wacht maar, ik zal het jullie laten zien’!” Zijn droom
om eigen baas te zijn maakte hij in 2008 waar, als hij
een mobiele computerservice begint. Toch is dat nog
niet helemaal wat hij zoekt. Als hij via-via bij Kringloop
Emmaus terechtkomt, valt het muntje. “Ik kreeg warme
gevoelens van de sociale sfeer die daar hing. Zo ben ik
Slera Kringloop begonnen. Ik bied nu vrijwilligerswerk
aan zo’n 30 mensen die geen gemakkelijk verleden
hebben gekend. Mijn filosofie? Ik wil vooral dat mensen
die hier werken zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd
voelen. Ik vind het fantastisch hoe ze zich ontwikkelen.
Als je mensen vertrouwen geeft, groeien ze. Ze hebben
ruimte nodig om dingen uit te proberen, fouten te maken
en te leren. Ik vind niet dat vrijwilligerswerk per se een
opstap moet zijn naar betaald werk. Sommigen worden
daar ongelukkig van. Je moet mensen niet in de kaders
van de maatschappij persen, maar juist een samenleving
creëren waar iedereen mag zijn wie hij is, met zijn eigen
mogelijkheden en talenten.”

Zorgenvreters: maatschappelijk
betrokken bedrijven willigen al
15 aanvragen in

co
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• Ralph Slegers in zijn winkel Slera Kringloop in Eindhoven

• Meia Maathuis, projectleider Zorgenvreters
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Combinatie Jeugdzorg in cijfers
Cliënten in Zuidoost-Brabant per subregio
Medewerkers

Genoemde 90% (1335 cliënten) is als volgt ingedeeld:

Op 31 december 2021 werkten 594 medewerkers bij Combinatie Jeugdzorg, waarvan 36 stagiaires en
34 vrijwilligers, 16% mannen en 84% vrouwen. Eind 2021 bedroeg het totaal aantal fte’s 380. Een aantal
medewerkers is gedetacheerd in het lokale veld. Combinatie Jeugdzorg werkt met geregistreerde jeugd- en
gezinsprofessionals en BIG geregistreerde gedragswetenschappers.

6%

6% 1%
Medewerkers (in %)

� Vast
� Tijdelijk
� Stagiaires
� Vrijwilligers
� Invallers

17%

70%

70
17
6
6
1

Soorten functies
• (ambulant) pedagogisch medewerkers
• ambulant hulpverleners
• gezinsbehandelaars
• pleegzorgbegeleiders
• gezinshuisouders
• gedragswetenschappers
• therapeuten, verpleegkundige,
kinderarts
• kinder- en jeugdpsychiater
• management en staf
• ondersteunend personeel
• stagiaires, vrijwilligers en
werkervaringsplaatsen.

Cliënten
In 2021 heeft Combinatie Jeugdzorg 1.492 unieke cliënten behandeld, het merendeel op grond van de Jeugdwet.

Samen voor jeugd – DVO Eindhoven: 750
� Ambulant: 271
� Dagbehandeling: 99
� Dag- en nachtbehandeling: 64
� Pleegzorg: 289
� Gezinshuizen: 27

Een 10 voor de jeugd – DVO Helmond: 585
� Ambulant: 204
� Dagbehandeling: 92
� Dag- en nachtbehandeling: 54
� Pleegzorg: 228
� Gezinshuizen: 7

‘Samen voor jeugd’ (DVO Eindhoven) bestaat uit

‘Een 10 voor de jeugd’ (DVO Helmond) bestaat uit

de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel,

de volgende gemeenten: Helmond, Deurne, Asten,

Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende,

Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo,

Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard.

Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

1%

3%

35%

36%

39%

De totalen hierna kunnen hoger zijn dan het aantal unieke cliënten omdat een aantal cliënten van meerdere

39%
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hulpvormen gebruik heeft gemaakt.

5% 3%
5%

29%

9%

Instroom per verwijzer

� Vrijwillig

1062
430

� Beschermingsmaatregel
3%

� Gecertificeerde instelling
� Gemeente
� Jeugdarts
� Medisch specialist
� Huisarts

35%

665
640
78
69
50

10%

15%

� Dagbehandeling
� Dag- en nachtbehandeling
� Pleegzorg
� Gezinshuizen
•
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Ieder jaar onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de

voeren we een cliënttevredenheidsonderzoek uit onder

veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die binnen

ouders en jongeren van 12 jaar en ouder. Het andere

onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle

jaar een tevredenheidsonderzoek Pleegzorg onder

kinderen vanaf 8 jaar krijgen hierbij een vragenlijst waarin

pleegouders, pleegjongeren vanaf 12 jaar en ouders van

onder andere gevraagd wordt hoe kinderen de veiligheid

pleegkinderen. Daarnaast vragen we ouders en jongeren

binnen de groep beleven, bijvoorbeeld als het gaat om

aan het einde van het zorgtraject een vragenlijst in

het contact met groepsleiding en groepsgenootjes. Ook

te vullen over hoe zij de zorg hebben ervaren, de

seksualiteit is hierin een belangrijk onderwerp.

zogenaamde exitvragenlijst.

onderzoek 2020

deren
Ouders van pleegkin

539
230
144
569
44

Exitvragenlijsten 20
Ouders/verzorgers
Jongeren

Cliënten per regio

� Regio Zuidoost-Brabant
� Overige regio’s

Gemiddeld rapportcijfer veiligheid

7,6
Ouders/verzorgers
7,8
Jongeren
21
rzoek pleegzorg 20
Tevredenheidsonde
8,0
Pleegouders
8,1
Pleegjongeren
5,4

Cliënten per zorgvorm

26

tevredenheid van cliënten en pleegouders. Het ene jaar

Cliënttevredenheids

90%

� Ambulant

Combinatie Jeugdzorg meet tweejaarlijks de

Rapportcijfers

37%

10%

15%

Veiligheidsbeleving kinderen en jongeren in de
behandelgroepen en gezinshuizen

Tevredenheidsonderzoeken

43%

Soort verwijzing

10%

Tevredenheid cliënten en pleegouders

44%
71%

13%

21

Hulpvorm

Dag- en nachtbehandelgroepen
Gezinshuizen
Intensieve dagbehandeling
Dagbehandeling Boddaert
Overall gemiddeld meting 2021

7,2
9,0
8,0
8,3
8,1

8,2
8,1

1335
157
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Wat doetCombinatie Jeugdzorg?

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 permanente opvoedings
omgeving in een van onze behandelgroepen, pleeggezinnen of gezinshuizen.

Specialistische ambulante behandeling bij complexe gezins- en
opvoedproblematiek. Deze hulp wordt enkelvoudig of in combinatie met
Dagbehandeling of Dag- en nachtbehandeling ingezet.
Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis voor ouders en kinderen
in complexe scheidingssituaties. Gespecialiseerde medewerkers bieden
omgangsbemiddeling en -begeleiding, kindercoaching, consultatie en advies en
specifieke trainingen en cursussen.
Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) voor kinderen van 6 t/m 15 jaar
en gezinnen waar al langere tijd meerdere, complexe problemen spelen en
uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. IGT is een volwaardig
alternatief voor verblijf in een 24-uursbehandelgroep.
Multisysteem therapie (MST) voor jongeren van 10 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.
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 Eindhoven, Mierlo en Veldhoven. 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
officiëledocument 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 een samenwerkings
verband dat crisishulp organiseert in
de regio ZuidoostBrabant. Diverse
zorgaanbieders leveren ambulante
spoedhulp en/of crisisbedden. Aanmelden
crisishulp via het CIT (Crisis Interventie
Team) ZuidoostBrabant, tel: 088 066 6987

Colofon
Interviews: Pentueel I Ellen Popeyus,
Eindhoven en en Laura van der Burgt,
Berlicum
Fotografie cover en bij interviews:
Maartje van Berkel, Panningen
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 via
communicatie@combinatiejeugdzorg.nl.

Volg ons ook op:

