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Voorwoord

Ruim twaalf jaar geleden heeft Combinatie Jeugdzorg 
een inhoudelijke ontwikkeling in gang gezet onder de titel 
‘Wonen doe je thuis’. Een ontwikkeling die gebaseerd 
is op een diepgeworteld besef dat we het kinderen 
en gezinnen gunnen dat kinderen thuis opgroeien, in 
hun eigen omgeving van familie, vrienden en buurt. 
Dit betekende een omslag in ons denken en handelen. 
Ambulant behandelen waar mogelijk, verkorten van 
residentiële opnames, inzetten op 
pleegzorg en gezinshuizen. Maar bovenal 
en altijd werken vanuit het besef dat 
kinderen recht hebben op veilig opgroeien 
in een gezin.

‘Wonen doe je thuis’ is onze visie en 
daarmee ook onze ambitie en opdracht 
aan onszelf. Een begrip dat in de 
afgelopen jaren ingeburgerd is geraakt, 
binnen en buiten onze organisatie. 
Een begrip ook dat regelmatig vragen, 
discussie en soms kritiek heeft 
opgeworpen. Hoezo ‘Wonen doe je 
thuis?’ Er zijn toch ook kinderen en jongeren die in een 
behandelgroep zijn opgenomen, voor korte of lange tijd? 
Kinderen die in een pleeggezin of gezinshuis wonen? 
Jongeren die begeleid zelfstandig wonen en niet meer 
‘thuis’ gaan wonen? Kinderen die langdurig of niet 
meer in hun eigen gezin kunnen opgroeien? Juist het 
gesprek hierover met jongeren en ouders, met verwijzers 
en voogden, maar ook met onszelf heeft onze visie 
aangescherpt. Want thuis is ook het pleeggezin of 
gezinshuis, waarbij het eigen gezin een plek heeft en 
houdt. En ook als kinderen of jongeren tijdelijk worden 
opgenomen in een behandelgroep, is dit altijd in relatie 
tot ‘thuis’.

In de afgelopen jaren hebben we inhoud en verdieping 
gegeven aan ‘Wonen doe je thuis’, daarbij gevoed vanuit 
theorie en praktijk. Dit heeft geleid tot de publicatie 
‘Wonen doe je thuis’, een brug tussen theorie en praktijk’ 
(2009). De tijd heeft echter niet stilgestaan en wij ook 
niet. De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 en 
met name de daarmee beoogde transformatie heeft een 
extra impuls gegeven aan onze visie ‘Wonen doe je thuis’. 

De juiste hulp op het juiste moment, zoveel 
als mogelijk in de eigen omgeving van kind 
en gezin. Transformatie en ‘Wonen doe je 
thuis’ gaan hand in hand.

Combinatie Jeugdzorg staat voor een 
nieuwe fase. Van kindgerichte behandeling 
in de context van het gezin gaan we 
naar gezinsgerichte behandeling. ‘Wonen 
doe je thuis’ is en blijft daarbij onze 
overkoepelende visie. Zoals eerder gezegd 
heeft de tijd niet stilgestaan. We hebben 
nieuwe ervaringen opgedaan en er zijn 
nieuwe theoretische inzichten ontstaan. 

Inzichten die we hebben vastgelegd in een vernieuwde 
beschrijving van onze visie en de onderbouwing hiervan. 
Met trots bied ik de lezer ‘Wonen doe je thuis’ (2017) 
aan. Ik wens eenieder veel inspiratie toe bij het lezen 
en nodig ouders, jeugdigen, pleegouders, professionals, 
verwijzers en samenwerkingspartners uit om ons 
gezamenlijk in te spannen voor het realiseren van de 
ambitie en opdracht die besloten ligt in ‘Wonen doe je 
thuis’.

Gerda Huijbregts 
bestuurder Combinatie Jeugdzorg

september 2017
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1. Inleiding

1) Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een 
gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip

2) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/inhoud/jeugdhulp-bij-gemeenten

‘Ieder kind heeft recht om in een liefdevol gezin op 
te groeien’. Deze bepaling uit de preambule van het 
Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind1) 
is de kapstok voor de behandelvisie van Combinatie 
Jeugdzorg: ‘Wonen doe je thuis’. Alles wat we in de 
behandeling van jeugdigen en hun gezinnen doen, hangen 
we hier aan op. Voor jeugdigen is het belangrijk om thuis 
op een fijne manier op te groeien en zich gezond te 
kunnen ontwikkelen. De basis hiervoor ligt in het eigen 
gezin en de eigen omgeving: familie, vrienden, school, 
werk, vrijetijdsbesteding. Wanneer er ernstige problemen 
zijn bij het opvoeden en opgroeien, is hulp nodig, voor 
korte of langere tijd, om deze basis te herstellen en te 
versterken. Combinatie Jeugdzorg biedt deze hulp vanuit 
de visie ‘Wonen doe je thuis’. 

‘Wonen doe je thuis’ kent drie uitgangspunten die 
onze ambitie en de opdracht die we onszelf stellen 
verwoorden:
1. Jeugdigen groeien op in een (pleeg)gezin
2. Jeugdigen groeien veilig op
3. Jeugdigen hebben een (natuurlijk) netwerk waarbinnen 

ze kunnen opgroeien en waarop ze kunnen terugvallen.

Bij Combinatie Jeugdzorg zetten we onze hulp zodanig 
in dat kinderen thuis kunnen blijven wonen of zo snel 
mogelijk weer thuis kunnen gaan wonen. Voor kinderen 
die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien is ‘thuis’ 
een pleeggezin of een gezinshuis als beste alternatieve 
opvoedingssituatie. En ‘thuis’ is ook de plek die jongeren 
voor zichzelf leren creëren bij hun ontwikkeling naar 
zelfstandig wonen.

‘Wonen doe je thuis’ is altijd leidend in het handelen van 
onze hulpverleners, ook als kinderen of jongeren (tijdelijk) 
niet in het eigen gezin of een pleeggezin kunnen wonen. 
Juist dán is  intensieve samenwerking met ouders en 
netwerk nodig, om hen een zo goed mogelijk perspectief 
en een duurzame context te bieden waarin ze zich 
kunnen ontwikkelen. Welke omstandigheden er ook 

zijn, het is altijd in het belang van kinderen dat ouders 
en familie een plek hebben in hun leven. Het is onze 
opdracht ons hiervoor in te zetten. 

Onze hulpverleners zijn gekwalificeerde professionals die 
in de dagelijkse omgeving van kinderen en jongeren (gezin 
of pleeggezin, sociaal netwerk, school) werken. Ze bieden 
ondersteuning bij de versterking van het pedagogisch 
klimaat, het pedagogisch handelen en de voorwaarden 
voor veilig opgroeien. 

De uitgangspunten van ‘Wonen doe je thuis’ sluiten 
naadloos aan bij de transformatiedoelstellingen 
zoals die in het kader van de Jeugdwet (2015) zijn 
beschreven. De bedoeling van de Jeugdwet is dat hulp op 
samenhangende wijze, tijdig en op maat wordt geboden, 
zodat kinderen en jongeren zoveel mogelijk kunnen 
opgroeien in de eigen omgeving. De wet stelt tevens dat 
het belangrijk is om hierbij gebruik te maken van de eigen 
kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. 
Het is belangrijk dat zij de regie over hun leven blijven 
houden en dat ze samen met hun eigen omgeving en 
hulpverleners naar oplossingen zoeken2). 

Deze publicatie
Deze publicatie is bedoeld voor hulpverleners van 
Combinatie Jeugdzorg, verwijzers en samenwerkings-
partners en geeft een beschrijving en uitwerking van 
onze visie ‘Wonen doe je thuis’. We leggen hierbij de 
relatie tussen inzichten vanuit wetenschap en theorie 
en inzichten die voortkomen uit praktijkervaringen van 
cliënten en hulpverleners. Met het beschrijven van 
praktijksituaties geven we concrete voorbeelden van 
toepassingen in ons dagelijkse handelen. 

Door theorie en praktijk te verbinden leggen we een 
stevige basis onder de uitgangspunten van ‘Wonen doe 
je thuis’ en creëren we eenduidigheid van handelen van 
onze hulpverleners die herkenbaar is voor onze cliënten, 
pleegouders en partners.

Combinatie Jeugdzorg is 
specialist in jeugdhulp en 
helpt jeugdigen en ouders 
bij complexe vragen over 
opvoeden en opgroeien. De 
veilig heid van de jeugdige staat 
daarbij altijd voorop. Vragen 
die aan ons worden gesteld, 
hangen samen met ernstige 
ontwikkelings   proble men, 
ernstige gedrags problemen, 
 sociaal-emotionele problemen, 
traumaproblematiek en 
problemen binnen het 
gezinssysteem, bijvoorbeeld 
rond echtscheiding en/of 
opvoeding. We hebben een 
breed zorgaanbod dat ingezet 
kan worden: specialistisch 
ambulante behandeling, dag-
behandeling, dag- en nacht-
behandeling, woon begeleiding, 
pleegzorg, gezinshuizen, 
spoedhulp en opvang en 
begeleiding van alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen. 
Samen met het gezin en de 
omgeving werken we aan 
het oplossen of hanteerbaar 
maken van de problemen. Dit 
doen we door aan te sluiten 
bij de vragen, krachten en 
mogelijkheden van kinderen, 
jongeren, hun ouders en 
het sociale netwerk. Het 
uitgangspunt daarbij is onze 
visie ‘Wonen doe je thuis’. 
Want wonen doe je als kind 
het liefste thuis.
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2. Inhoudelijk kader: het ‘lenzenmodel’

‘Wonen doe je thuis’ is de overkoepelende visie van 
waaruit alle medewerkers van Combinatie Jeugdzorg 
handelen. Het biedt tegelijkertijd het kader waaraan 
wij ons handelen toetsen: dragen onze interventies er 
daadwerkelijk aan bij dat kinderen veilig opgroeien in een 
gezinscontext en beschikken over een steunend sociaal 
netwerk?

Om onze visie te vertalen naar het dagelijkse handelen 
in de praktijk baseren we ons op wetenschappelijke 
inzichten, theoretische kaders en getoetste 
praktijkervaringen. Deze helpen ons op een goede manier 
te investeren in de samenwerking met jeugdigen en 
hun ouders en zoveel mogelijk gebruik te maken van 
interventies die effectief zijn.

In dit hoofdstuk presenteren we een model waarmee 
we binnen de overkoepelende context van ‘Wonen doe 
je thuis’ inzichtelijk maken hoe we wetenschappelijke 
inzichten, theoretische kaders, praktijkinzichten en 
handelen verbinden. 

Toelichting op het schema
De cirkels uit het model zijn te beschouwen als ‘lenzen’ 
die, over elkaar geschoven, de bril vormen waardoor wij 
naar de hulpverlening kijken en die richting geven aan 
ons handelen. Het lenzenmodel kan in beide richtingen 
gelezen worden.

Figuur 1. Het lenzenmodel: een schematische weergave van de visie ‘Wonen doe je thuis’
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7 richtinggevende 

begrippen

Deskundig handelen
Houding

Vaardigheden
Methodieken
Interventies

Wonen doe je thuis
• Jeugdigen kunnen in een (pleeg)gezin opgroeien
• Jeugdigen kunnen veilig opgroeien
• Jeugdigen hebben een (natuurlijk) netwerk waarbinnen ze kunnen opgroeien en waarop 

ze kunnen terugvallen.

Wetenschap
Orthopedagogiek
Systeemtheorie

Positieve psychologie

Methodische pijlers
Systeemgericht werken

Competentiegericht werken
Basiscommunicatie



Wonen doe je thuis - 9Wonen doe je thuis - 8

Lens één: 
Wetenschap

Deze lens beschrijft de belangrijkste 
wetenschappelijke kennisbronnen waarop 
wij ons handelen in het kader van hulp bij 

opvoedings- en opgroeiproblematiek baseren: 
orthopedagogiek, systeemtheorie en positieve 

psychologie. In hoofdstuk 3 worden deze 
bronnen en hun relatie tot ‘Wonen doe je thuis’ 

nader toegelicht.

Lens twee: 
Methodische pijlers

Deze lens beschrijft de theoretische 
kaders die wij hanteren, in de vorm van drie 

methodische ‘pijlers’: systeemgericht werken, 
competentiegericht werken en basiscommunicatie. 

Deze pijlers worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt.

Lens drie:
Praktijk inzichten

In lens drie worden zeven ‘richtinggevende 
begrippen’ beschreven die een concretisering 
vormen van de visie ‘Wonen doe je thuis’. We 

zijn tot deze 7 begrippen gekomen door onszelf 
de vraag te stellen: ‘waaraan kun je in de praktijk 

zien dat we werken aan het realiseren van de 
uitgangspunten van ‘Wonen doe je thuis’? 

In hoofdstuk 5 worden ze benoemd, 
uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand 

van praktijkvoorbeelden.

Lens vier:  
Deskundig handelen

Wetenschappelijke kennis, methodische 
pijlers en praktijkinzichten in de vorm van 

richtinggevende begrippen krijgen hun vertaling 
in het deskundig handelen van onze hulpverleners. 

Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de 
belangrijkste elementen in hun houding en 

vaardigheden.



Wonen doe je thuis - 11

3. Wetenschap

Orthopedagogiek, systeemtheorie en positieve psychologie

Bij Combinatie Jeugdzorg willen we ons handelen 
vanuit de visie ‘Wonen doe je thuis’ zo goed mogelijk 
onderbouwen. We baseren ons hierbij op theoretische 
en praktijkinzichten. Vanuit de wetenschap laten 
we ons vooral inspireren door de orthopedagogiek, 
de systeemtheorie en de positieve psychologie. De 
orthopedagogiek biedt handvatten voor deskundige hulp 
bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De 
systeemtheorie helpt om de situaties die het opvoeden 
en opgroeien beïnvloeden vanuit een systeemcontext 
te analyseren en op basis daarvan de focus van 
de interventies te bepalen. Kennis uit de positieve 
psychologie biedt steun bij het kiezen van interventies die 
de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun omgeving 
aanspreken en versterken en jeugdigen helpen hun weg 
naar een waardevol leven te (her)vinden.

Orthopedagogiek 
Jeugdigen ontwikkelen zich binnen de context van 
hun eigen leefomgeving en de ervaringen die ze daar 
opdoen. De opvoedingsrelatie met en het opvoedend 
handelen van volwassenen zijn hierbij van grote invloed. 
De aanleiding om jeugdhulp te vragen ligt vaak bij een 
stagnerende of afwijkende ontwikkeling van het kind 
en het idee van ouders dat ze daar via de opvoeding 
geen invloed meer op kunnen uitoefenen. Combinatie 

Jeugdzorg helpt met het herstel van de opvoedingsrelatie 
en het opvoedend handelen. (Weer kunnen) opvoeden is 
niet alleen het doel, maar ook een van de belangrijkste 
middelen die wij inzetten. Onze hulpverleners proberen 
het appèl dat de jeugdige doet op zijn opvoeders, onder 
andere door middel van zijn gedrag, goed te vertalen. 
Op grond daarvan bepalen we de juiste accenten voor 
de omgang met hem of haar. Samen met de ouders 
en andere opvoeders creëren we de omgeving die de 
ontwikkeling van de jeugdige (weer) uitlokt en die de 
jeugdige stimuleert tot ander gedrag. Opvoeders en 
jeugdigen bouwen hierdoor vertrouwen op dat het 
weer goed zal komen en ervaren opnieuw plezier in het 
opvoeden en opgroeien.

Onze medewerkers zijn experts in het opvoeden en de 
speciale accenten die moeten worden gelegd als de 
opvoeding vastloopt. De orthopedagogiek biedt hiervoor 
de theoretische basis. Dit is ‘de wetenschap die zich in 
onderzoek en theorievorming richt op de beschrijving 
van de aard en de achtergronden van het ontstaan van 
opvoedings-, ontwikkelings- en schoolproblemen bij 
kinderen en jeugdigen, met het oog op onderkenning, 
behandeling en preventie’ (Rispens, 1989). De 
orthopedagogiek levert de kennis over waar en hoe de 
opvoeding moet worden aangepast en versterkt om 

Wetenschap
Orthopedagogiek
Systeemtheorie
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de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen 
en de gedragsproblemen om te buigen. In feite streeft 
het orthopedagogisch handelen naar herstel van de 
gewone opvoeding, ofwel herstel van het gewone leven 
(Van Hoof & De Vries, 2014). Dit past bij de visie ‘Wonen 
doe je thuis’. 

Systeemtheorie
De systeemtheorie bestudeert het individu in relatie 
tot zijn omgeving en legt dus ook het gedrag van een 
jeugdige uit in relatie tot de context waarbinnen hij 
of zij zich ontwikkelt. Enkelvoudige, lineaire oorzaak-
gevolgmodellen volstaan over het algemeen niet als men 
de dynamiek in sociale systemen wil verklaren. Daarom 
gaat men in de systeemtheorie uit van een complexe 
samenhang en circulaire verklaringsmodellen waarbij altijd 
sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Een jeugdige 
reageert dus niet alleen op zijn of haar omgeving, maar 
het is ook andersom: het gedrag van de jeugdige maakt 
dat de omgeving op een bepaalde manier reageert en dat 
heeft weer invloed op de jeugdige. Een goede analyse 
is nodig om de juiste interventies op het juiste moment 
te kiezen. Dat is belangrijk omdat interventies gericht 
op een onderdeel van het (gezins)systeem ook altijd 
hun weerslag hebben op andere onderdelen (zoals de 
andere gezinsleden en de manier waarop men met elkaar 
omgaat). 

De systeemtheorie helpt patronen te herkennen. Ieder 
systeem is uit op evenwicht; veranderingen zorgen 
voor disbalans en kunnen in eerste instantie gevoelens 
van onveiligheid oproepen. Onze hulpverleners bieden 
daarom ondersteuning bij het groeien naar een nieuw 
en beter werkend evenwicht. Denkend vanuit dit kader 
is het vanzelfsprekend dat interventies zich vooral 
richten op het directe systeem rondom jeugdigen en hun 
opvoeders (Van Hoof & De Vries, 2014). Daarmee is de 
systeemtheorie belangrijk als onderligger van de visie 
‘Wonen doe je thuis’.

Positieve psychologie
Vanuit de positieve psychologie wordt onderzoek gedaan 
naar krachten, dat wil zeggen positieve, functionele 
en gezondheidsbevorderende factoren bij mensen. 
Seligman en zijn collega’s (2005) stellen dat psychologie 
niet alleen de studie van ziekte, zwakte en schade is, 
maar ook de studie naar kracht en het benutten van 
competenties. Behandeling is niet alleen het herstellen 
van wat er mis is, maar juist ook het opbouwen en 
uitbreiden van wat goed is. In navolging van de definitie 
van gezondheid van de World Health Organisation 
wordt psychische gezondheid niet uitgelegd als de 
afwezigheid van problemen of stoornissen, maar in 
termen van welbevinden en het goede leven. Het laatste 
is niet het tegendeel van het eerste: ook mensen die 
ziek zijn of een stoornis hebben, kunnen een goed leven 
ervaren. Psychologie gaat niet alleen over ziekte en 
gezondheid, het gaat ook over werk, educatie, inzicht, 
liefde en ontwikkeling. Positieve psychologie richt zich op 
waardevolle subjectieve ervaringen zoals welbevinden 
en tevredenheid (in het verleden), flow en geluk (in het 
heden) en hoop en optimisme (voor de toekomst).

Bij Combinatie Jeugdzorg gaan we uit van de krachten en 
talenten van jeugdigen, hun opvoeders en hun systeem 
en streven we naar het herstellen van veerkracht en 
welbevinden. We focussen niet louter op problemen, 
want dat kan juist een tegengesteld effect hebben. We 
kijken wat niet of minder goed verloopt en richten de 
aandacht daarnaast op wat er wel goed gaat. Vaak zijn 
dat de oplossingen die jeugdigen en/of ouders al eerder 
hebben bedacht en die in het verleden of in sommige 
situaties wél hebben gewerkt. Vanuit ‘Wonen doe je 
thuis’ wordt die balans juist weer gezocht, zoveel als 
mogelijk binnen de eigen leefomgeving van de jeugdige.
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4. Methodische pijlers

Systeemgericht werken, competentiegericht werken en basiscommunicatie

De visie ‘Wonen doe je thuis’ en de wetenschappelijke 
theorieën waar we ons door laten inspireren zijn vertaald 
naar drie methodische pijlers die het handelen van onze 
hulpverleners in de praktijk onderbouwen: 
• Systeemgericht werken
• Competentiegericht werken
• Basiscommunicatie.  

Iedere medewerker van Combinatie Jeugdzorg is 
geschoold in het methodisch denken en handelen vanuit 
deze pijlers en is in staat om van hieruit passende 
accenten te leggen, afhankelijk van wat in een specifieke 
situatie nodig is. Doel is jeugdigen veilig op te laten 
groeien binnen een gezin met een netwerk waar ze op 
kunnen terugvallen. 

Systeemgericht werken 
De pijler ‘systeemgericht werken’ houdt in dat problemen 
waarmee een jeugdige en zijn gezin worden aangemeld, 
altijd bekeken worden tegen de achtergrond van de 
omgeving waarin de jeugdige opgroeit. Mensen en hun 
gedragingen kunnen namelijk pas echt begrepen worden 
als ook wordt gekeken naar hun relaties en de patronen 
die zijn ontstaan in de omgang met elkaar. Deze patronen 
bieden voorspelbaarheid en houvast in de onderlinge 
omgang. Maar als er sprake is van problemen kunnen ze 

een positieve ontwikkeling vaak juist in de weg staan. 
Om ruimte te creëren voor ontwikkeling is het dan nodig 
deze patronen om te buigen en met elkaar een nieuw 
evenwicht te vinden. We starten dan ook met het in 
kaart brengen en analyseren van de patronen, ofwel 
de factoren die de problemen beïnvloeden en in stand 
houden. Ook inventariseren we wat in het verleden 
juist wel goed ging binnen het systeem. Dáár richten 
we de hulpverlening op. We stemmen tevens af op de 
dynamiek van de interacties binnen het systeem en niet 
alleen op de afzonderlijke problemen van de jeugdige of 
de ouders. Daarbij gaat het op de eerste plaats om de 
opvoedingsfunctie van het systeem en wat nodig is voor 
de jeugdige om veilig te kunnen opgroeien. 

Systeemgericht werken omvat niet alleen de focus 
van de hulpverlening, maar ook de plaats waar de 
hulp wordt verleend: primair in en vanuit het gezin. 
Ook als een jeugdige tijdelijk niet thuis kan wonen of 
speciale behandeling nodig heeft die niet (volledig) 
in het gezin kan worden geboden, staat het gezin 
centraal. We werken voortdurend vanuit het gegeven 
dat de jeugdige uiteindelijk in de eigen leefomgeving 
en met het eigen netwerk verder gaat. Daarbij vormt 
vertrouwen in de mogelijkheden van het systeem en de 
verantwoordelijkheid van de ouders de basis.
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Voorbeelden bij de methodische pijler ‘systeemgericht werken’

Sociale Netwerkstrategieën 
Bij systeemgericht werken spelen Sociale Netwerk- 
Strategieën (SNS) een belangrijke rol. Bij Combinatie 
Jeugdzorg vinden we het immers belangrijk dat alle 
jeugdigen een natuurlijk netwerk hebben waarbinnen 
ze kunnen opgroeien en waarop ze kunnen 
terugvallen. Dit geldt zowel voor jeugdigen die 
ambulant worden geholpen als voor jeugdigen die 
gebruik maken van dag- en nachtbehandeling, 
pleegzorg en dagbehandeling. Bij Sociale 
Netwerkstrategieën staan de cliënt en zijn netwerk 
centraal; zij maken een plan voor de toekomst. De 
hulp verleners bieden het kader en spelen vervolgens 
vooral een ondersteunende en faciliterende rol. Het 
komt regel matig voor dat hulp uit het eigen netwerk 
een uithuisplaatsing voorkomt of verkort. Het 
netwerk kan ook aan het einde van een hulptraject 
een cruciale rol spelen in het welslagen van de 
overgang van behandelsetting naar huis.

Signs of Safety (SOS)
De pijler ‘systeemgericht werken’ is ook de basis 
voor het werken aan veilig opgroeien van jeugdigen 
in hun gezin. Samen met het gezin en het netwerk 
brengen we in kaart hoe zij omgaan met problemen 
en veiligheid van de jeugdige. Indien nodig stellen 
we gezamenlijk een veiligheidsplan op volgens de 
oplossingsgerichte uitgangs punten van Signs of 
Safety (Turnell & Edwards, 2009). We werken in alle 
fasen van het proces samen met het gezin en de 
direct betrokkenen, waarbij we strikt vasthouden 
aan de voorwaarden om de veiligheid van de 
jeugdige te waarborgen. We maken de sterke kanten 
van het gezin zichtbaar en accentueren ook de 
situaties waarin zich geen problemen voordoen. Dat 
zorgt voor het versterken en uitbreiden van de 
mogelijkheden van het gezin om met de problemen 
en de veiligheid van de jeugdige om te gaan. Aan de 
hulpverleners is het om toe te zien op naleving van 
de afspraken.

Competentiegericht werken 
Bij de pijler ‘competentiegericht werken’ gaan we uit 
van competenties als belangrijke beschermende factor 
bij de ontwikkeling van jeugdigen. Sommige jeugdigen 
zijn kwetsbaar en raken gemakkelijk in de problemen, 
andere beschikken over veerkracht en ontwikkelen zich 
goed, ondanks ongunstige factoren (Groenendaal & 
Van Yperen, 1994). Competente jeugdigen zijn beter 
bestand tegen stress en beschikken over veerkracht. 
Dat wil zeggen dat ze goed in staat zijn om flexibel 
om te gaan met veranderende omstandigheden en te 
herstellen van problemen. Ze weten gebruik te maken 
van een repertoire aan oplossingsstrategieën (Riksen-
Walraven, 1988). Uit onderzoek van Riksen-Walraven 
blijkt dat veerkracht geen aangeboren eigenschap is, 
maar wordt verworven door het succesvol voltooien van 
belangrijke ontwikkelingsopgaven. Door succeservaringen 
bouwen jeugdigen het gevoel van ‘self-efficacy’ op: het 
gevoel invloed te hebben op situaties en het vertrouwen 
adequaat te kunnen omgaan met de taken die het 
dagelijkse leven stelt. Ditzelfde geldt voor ouders. Zij zijn 
door de problemen in de opvoeding vaak het vertrouwen 
in eigen kunnen kwijtgeraakt evenals het gevoel invloed 
te kunnen uitoefenen op hun omstandigheden en op 
hun kind. Via competentiegericht werken investeren 
onze hulpverleners in het vergroten of herstellen van het 
gevoel van competentie bij ouders en jeugdigen.

We doen dit door samen met hen een goede balans te 
vinden tussen enerzijds de eisen die het dagelijkse leven 
stelt en anderzijds de vaardigheden die ze hebben en 
het vertrouwen dat de inzet van die vaardigheden ook 
daadwerkelijk tot resultaat zal leiden. In figuur 2 wordt 
deze balans weergegeven:
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Figuur 2. De zes elementen van het competentiemodel en hun 
onderlinge samenhang (Slot & Spanjaard, 1999)

Het model helpt bij de gezinsanalyse aan de start van de 
hulpverlening. Voor een jeugdige wordt daarbij rekening 
gehouden met de leeftijdsfase. Elke fase laat immers 
weer andere ontwikkelingsopgaven zien. Ditzelfde geldt 
voor de opvoedingstaken van ouders: ook die variëren 
met de leeftijdsfase van de jeugdige.
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Voorbeelden bij de methodische pijler ‘competentiegericht werken’

Oplossingsgericht werken 
Oplossingsgericht werken is een competentie-
gerichte werkwijze, waarbij we de sterke kanten en 
hulpbronnen van jeugdigen en hun ouders 
aanspreken. Als hulpverleners nemen we een 
‘volgende’ positie in. We nemen niet over maar 
tonen vertrouwen in de eigen mogelijkheden van 
jeugdigen en ouders. Onze aandacht gaat niet naar 
de problemen in het verleden en waardoor die 
veroorzaakt werden. In plaats daarvan vormen de 
jeugdige en ouders een beeld van de gewenste 
toekomst en brengen we samen in kaart wat zij al in 
huis hebben om daar aan te werken. Zij houden 
daarmee een eigen verantwoordelijkheid in de 
verandering.

Competentiemodel
Een voorbeeld van competentiegericht werken is het 
gebruik van het competentiemodel in onze 
behandelgroepen. Kern hiervan is de opvatting dat 
het aanleren en versterken van vaardigheden en het 
vergroten van de aanwezige mogelijkheden de beste 
uitgangspunten bieden voor verandering (Slot & 
Spanjaard, 2009). We leggen het accent op het 
versterken van potentiële krachten in plaats van op 
problemen. Dit werkt motiverend voor jeugdigen en 
hun ouders. We werken aan de hand van een 
fasemodel en een feedbacksysteem. Samen met de 
jeugdigen stellen we doelen op om aan te werken. 
Bij het aanleren van nieuw gedrag sluiten we aan bij 
wat jeugdigen al kunnen en wat al werkt in hun 
dagelijkse leven. Zo doen zij succeservaringen op.

Basiscommunicatie
Het begrip ‘communicatie’ heeft betrekking op het 
wederzijds uitwisselen van informatie door middel 
van woorden, gebaren, mimiek en gedrag. Dit proces 
veronderstelt een zender (degene die een bericht 
verstuurt) en een ontvanger (degene voor wie het bericht 
is bestemd) die elkaar kunnen verstaan.

Veel communicatieproblemen, ook in gezinnen, hebben 
te maken met een verschil tussen wat de een bedoelt 
en wat de ander eruit opmaakt. Als mensen zich binnen 
de communicatie onvoldoende gezien of gehoord voelen 
worden hun initiatieven onhandiger of ‘groter’. De kans 
dat er een neerwaartse spiraal van negatieve interacties 
ontstaat, is groot. 

Bij de methodische pijler ‘basiscommunicatie’ leggen we 
het accent in de hulpverlening bij de meest elementaire 
vormen van communicatie tussen kinderen en ouders 
en binnen het gezin: het aangaan van een prettig, 
wederkerig contact. Dit contact speelt al direct vanaf de 
geboorte een belangrijke rol. Kinderen nemen spontaan 
initiatieven om contact te maken en opvoeders spelen 
daar in meer of mindere mate sensitief en responsief 
op in. Hier wordt de basis van de hechting gelegd, een 
belangrijke beschermende factor voor een positieve 
ontwikkeling.

 
De jeugdigen bij wie jeugdhulp wordt ingezet, zijn vaak 
gewend aan negatieve interactiepatronen. Zij zijn geneigd 
om deze negatieve spiraal ook in nieuwe contacten te 
blijven oproepen. Dit doen ze bijvoorbeeld door hun 
gedrag, een belangrijk middel voor jeugdigen om te 
communiceren. Wij onderzoeken de bedoeling van het 
gedrag, de achterliggende boodschap, en spelen daar 
responsief op in. 

Het doorbreken van negatieve communicatiepatronen 
vraagt van ons dat we deze patronen doorzien en 
samen met jeugdigen en hun ouders op zoek gaan naar 
betere manieren van communicatie. De interactie tussen 
hulpverlener en jeugdige kan daarbij als ‘oefenterrein’ 
fungeren: wij staan model voor een positieve 
communicatie. 

Dit geldt ook ten aanzien van de communicatie 
tussen ouders, bijvoorbeeld bij een problematische 
echtscheiding, en de communicatie in de driehoek 
‘hulpverleners, jeugdigen en ouders’. Uitgangspunt 
van de pijler ‘basiscommunicatie’ is dat herstel van 
communicatie het functioneren en het welbevinden van 
een gezin verbetert. 
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Voorbeelden bij de methodische pijler ‘basiscommunicatie’

Video-interactiebegeleiding 
Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methodiek 
waarmee we de basiscommunicatie tussen 
opvoeder en kind analyseren en beïnvloeden. We 
maken daarbij video-opnames van interactie-
momenten tussen opvoeder en kind en passen 
tegelijkertijd het interactieschema toe. Dit is de 
zogenoemde ‘interactieanalyse’ waarmee we het 
contact tussen opvoeder en kind inzichtelijk maken. 
Essentieel bij VIB is dat de focus ligt op datgene 
wat goed gaat in het contact. Positieve vormen van 
interactie worden uitvergroot om deze te versterken 
en uit te breiden. Dit vormt de basis waarmee we de 
communicatie en interactie tussen opvoeder en kind 
kunnen optimaliseren. VIB kan bovendien bijdragen 
aan het ontwikkelen van een sensitieve(re) houding 
van opvoeders. De hulpverlener speelt een 
belangrijke rol door model te staan voor een 
constructieve communicatie, aan te sluiten bij de 
beleving van de cliënt, de dialoog aan te gaan met 
de cliënt en goed te luisteren (Bolt, 2011).

Floorplay
Floorplay is een ontwikkelings- en contactgerichte 
methode van bejegening van kinderen en ouders die 
aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van 
het kind in zijn omgeving en netwerk. Het uitgangs-
punt is dat de volwassene het kind volgt en via 
basiscommunicatie en in spel affectvol aansluit bij 
het kind op zijn of haar niveau, waardoor emotionele 
uitwisseling ontstaat. Het uitbouwen van deze 
positieve interacties leidt tot leren en ontwikkeling.

Geweldloos verzet
Geweldloos verzet is een manier van omgaan met 
gedragsproblemen door het bieden van nabijheid en 
steun in plaats van afstand en macht of beheersing. 
Het laatste leidt er vaak toe dat ouders en hun 
kinderen verstrikt raken in een spiraal van wederzijds 
dwingend gedrag waarbij ze elkaar voortdurend 
negatief bekrachtigen. Dit verscherpt gevoelens van 
onmacht en hulpeloosheid. Vergelijkbare patronen 
kunnen vervolgens optreden in de communicatie 
tussen hulpverleners en jeugdigen in de behandel-
groepen. Door intensieve begeleiding leren ouders 
en ook pedagogisch medewerkers weerstand te 
bieden aan het gedrag van jeugdigen zonder zich te 
laten meeslepen in een steeds groter wordend 
conflict. Ze leren duidelijk en strikt te reageren met 
gerichte aandacht, nabijheid en interesse en zonder 
‘aanvallend’ te worden (Bron: http://www.
geweldloos-verzet.nl/artikelen/nieuwe-autoriteit.
html). Hiermee wordt een negatieve spiraal 
doorbroken.
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5. Praktijkinzichten

Zeven richtinggevende begrippen 

Met het theoretisch en methodisch onderbouwen 
van onze visie ‘Wonen doe je thuis’ zijn we er nog 
niet. De visie moet ook tot uiting komen in het 
professioneel handelen in de praktijk. Op basis van deze 
praktijkinzichten hebben we 7 richtinggevende begrippen 
vastgesteld die kenmerkend zijn voor ons handelen vanuit 
de visie ‘Wonen doe je thuis’. Ze vormen handvatten 
voor onze hulpverleners en fungeren tegelijkertijd als 
toetsstenen om te zien of wij ook daadwerkelijk naar 
onze visie handelen. 

Wetenschap
Orthopedagogiek
Systeemtheorie

Positieve psychologie

Praktijkinzichten
7 richtinggevende 

begrippen

Deskundig handelen
Houding

Vaardigheden
Methodieken
Interventies

Methodische pijlers
Systeemgericht werken

Competentiegericht werken
Basiscommunicatie

Zeven richtinggevende begrippen  
‘Wonen doe je thuis’:

1. Werken met het gezin vanuit de alliantie
2. Werken in en met het gezin
3. Versterken van de eigen krachten van het gezin
4. Samen verantwoordelijkheid nemen
5. Borgen van veiligheid en ontwikkeling
6. Actief bijdragen aan het perspectief van de 

jeugdige
7. Integraal samenwerken met betrokkenen bij het 

gezin.
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1.  Richtinggevend begrip:  
Werken met het gezin vanuit de alliantie 

Bij Combinatie Jeugdzorg werken we actief aan de 
alliantie met de jeugdige en de ouders. Het gaat daarbij 
om emotionele alliantie én taakalliantie. Dat wil zeggen 
dat we werken aan de ‘klik’ met het gezin en gericht zijn 
op overeenstemming over doelen en werkwijze binnen 
het hulpverleningstraject. In ons handelen zoeken we 
dan ook voortdurend afstemming met de jeugdige en 
de ouders. Een goede samenwerking met het gezin 
vormt voor ons mede de basis voor goede hulpverlening. 
We luisteren naar en sluiten aan op het verhaal van de 
cliënt en de betekenis die de cliënt zelf geeft aan zijn 
leven, de ervaren problemen en de hulpvraag. De eigen 
oplossingsrichtingen van jeugdigen en ouders vormen het 
vertrekpunt voor de samenwerking die ingevuld wordt 
vanuit de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en de 
professionele deskundigheid van ons als hulpverleners.

Praktijkvoorbeeld Echtscheidingshulpverlening/
Omgangshuis

Roos is 3 jaar; haar ouders zijn gescheiden en ze 
woont bij haar moeder. Haar vader heeft ze een 
jaar niet gezien. Haar ouders vertrouwen elkaar niet 
en beschuldigen elkaar over en weer. Roos heeft 
veel meegemaakt en gezien. De rechter geeft de 
ouders de opdracht het contact tussen Roos en haar 
vader te herstellen, met hulp van het Omgangshuis 
van Combinatie Jeugdzorg. De hulpverleners van 
het Omgangshuis staan voor de taak om tot een 
samenwerking te komen met beide ouders en een 
plan te maken waar beiden zich in kunnen vinden. 
Het is van essentieel belang dat ouders zich gehoord 
voelen in hun verhaal en zich tegelijkertijd uitgenodigd 
voelen om zich te richten op hun dochter, met respect 
voor elkaar als ouder. De ouderbemiddelaar spreekt 
met ouders apart, luistert naar hun inzet voor Roos, 
hun zorg, angst en boosheid en onderzoekt hun 
intenties ten aanzien van Roos en wat zij kunnen 
doen om het conflict niet verder te laten oplopen. 

Dit schept ruimte om kleine stapjes te zetten. Roos 
geniet van het begeleide contact met haar vader in 
het Omgangshuis en vanuit aparte oudergesprekken 
worden gezamenlijke gesprekken weer mogelijk. De 
spanning tussen ouders loopt daarbij nog regelmatig 
op, maar de ouderbemiddelaar vindt samen met 
de ouders een weg om elkaar meer los te laten en 
de focus te verleggen naar Roos. Ouders gunnen 
het Roos om het contact met vader bij hem thuis 
te laten plaatsvinden, met begeleiding bij het halen 
en brengen. Roos ontspant zienderogen en ziet 
haar vader eenmaal in de veertien dagen. Vanuit 
een goede alliantie tussen hulpverlener en ouders is 
het vertrouwen gegroeid van waaruit ouders weer 
met elkaar kunnen praten en er weer perspectief is 
ontstaan voor Roos, haar vader en haar moeder.

2.  Richtinggevend begrip:  
Werken in en met het gezin 

Bij Combinatie Jeugdzorg werken we met het gehele 
gezin; de hulpvraag van het gezin is leidend. 
Systeemgericht werken is een van onze methodische 
pijlers. We hebben aandacht voor het aangemelde kind, 
de ouders, broertjes en zusjes en overige belangrijke 
personen uit het netwerk en hun onderlinge relaties. 
We werken aan het onderhouden en borgen van 
contacten binnen het gezin en het netwerk. Wanneer 
deze er niet of weinig zijn, kijken we op welke manier 
contacten hersteld kunnen worden. Wij zijn daadwerkelijk 
in het gezin aanwezig: we werken zoveel mogelijk 
vanuit de thuissituatie aan het beantwoorden van de 
hulpvraag. Waar dit nodig is, kunnen we aanvullend 
andere hulp inzetten zoals dagbehandeling of 
dag- en nachtbehandeling. Daarbij blijven dezelfde 
uitgangspunten onverminderd gelden en ligt de nadruk 
op het werken ‘in en met het gezin’.

Praktijkvoorbeeld Dag- en nachtbehandelgroep 

De 15-jarige Ron woont samen met zijn twee 
broertjes bij zijn moeder en haar partner. Het gaat 
niet goed met Ron. Hij heeft ASS, blowt en drinkt 
regelmatig alcohol. Ron is een lieve jongen, maar ook 
beïnvloedbaar, impulsief en manipulatief. Eerdere 
hulp gericht op psycho-educatie en op het gedrag van 
Ron heeft weinig resultaat opgeleverd. De problemen 
thuis nemen toe. Moeder wil ontlast worden in de 
opvoeding van Ron, ze wil weer rust in huis. Vader 
en zijn nieuwe partner kunnen de opvoeding niet 
overnemen, maar willen wel dat het weer goed gaat 
met Ron. Een uithuisplaatsing wordt gevraagd. Liefst 
‘vandaag’ nog. De hulpverleners van Combinatie 
Jeugdzorg gaan echter eerst intensief in het gezin 
aan de slag om te observeren wat er wel en niet 
goed gaat en om te onderzoeken wat daarbij werkt. 
Hiervoor nemen ze een periode van vier weken. Voor 
de ouders is dat even slikken maar ze hebben de 
moed om ‘ja’ te zeggen en de schouders er samen 
onder te zetten. Vier weken volgen, waarin Ron, zijn 
ouders, de pedagogisch medewerker én ambulant 
hulpverlener hard werken. Er zijn gesprekken bij 
moeder thuis, er zijn gesprekken bij vader thuis. Er 
wordt gezocht naar overeenstemming in structuur 
en in regels voor Ron, maar ook voor zijn broertjes. 
Met resultaat… Na vier weken besluiten gezin 
en hulpverleners samen verder te gaan met de 
intensieve hulp thuis. Moeder gaat een persoonlijk 
traject volgen bij een psycholoog om zelf sterker te 
worden. De broertjes krijgen uitleg over hoe zij het 
beste met Ron kunnen omgaan zodat er minder 
ruzies zijn. En Ron? Die gaat drie dagen per week in 
de behandelgroep met zijn leerdoelen aan de slag, in 
plaats van dat hij fulltime uit huis wordt geplaatst. 
Iedereen is aan het leren met als doel dat Ron binnen 
6 maanden weer volledig thuis kan wonen!

3.  Richtinggevend begrip:  
Versterken van de eigen krachten van het gezin 

Onze hulpverleners richten zich op de aanwezige 
krachten in het gezin en steken daar op in. De positieve 
psychologie vormt hierbij een belangrijke voedingsbodem. 
We helpen datgene wat al werkt in het gezin (weer) te 
versterken en waar nodig voegen we onze deskundigheid 
toe. Dit gebeurt ‘op maat’: we stemmen af op de 
belevingswereld van het gezin, waar ook culturele 
aspecten toe behoren zoals religie, gewoontes en normen 
en waarden. Niet de klachten maar de krachten staan 
centraal. We richten onze interventies op het vergroten 
van veerkracht en het versterken van zowel het positieve 
beeld dat gezinsleden van elkaar en elkaars intenties 
hebben als de eigen mogelijkheden om de situatie te 
beïnvloeden. We zoeken samen met het gezin hoe 
draagkracht en draaglast beter in balans gebracht kunnen 
worden, zodat dat het gezin op eigen kracht door kan.

Praktijkvoorbeeld Specialistisch ambulant 

Jan is 8 jaar en woont bij zijn moeder. Hij luistert niet 
goed en daagt moeder continu uit. Moeder voelt zich 
machteloos en onzeker in haar moederrol. Het gaat 
van kwaad tot erger. Moeders netwerk is beperkt 
waardoor ze weinig ondersteuning heeft. De 
ambulant hulpverlener gaat aan de slag met het 
versterken van moeder. In gesprekken kijken ze 
samen naar de oorzaken van haar basale onzeker-
heden. Maar ze kijken ook naar wat er wél goed 
gaat. Hiervoor gebruikt de ambulant hulpverlener 
de methodiek Video-interactiebegeleiding (VIB). 
Samen bekijken en bespreken ze de beeldopnames 
van de omgang van moeder met Jan en staan stil 
bij de positieve momenten. Het zelfvertrouwen van 
moeder groeit, ze doet niet alles fout… Moeder 
krijgt praktische opvoedingsadviezen en ook de 
grootouders worden betrokken. Langzaam krijgt 
moeder meer zicht op en vertrouwen in haar 
kwaliteiten. Ook Jan heeft het een en ander te leren. 
Daarom wordt er dagbehandeling Boddaert ingezet. 
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Na even de kat uit de boom te hebben gekeken, 
draait moeder regelmatig mee op de groep. De 
ervaringen die ze hier opdoet, helpen haar nog verder 
in het verstevigen van haar eigen ouderschap. Als de 
hulp na een half jaar afgesloten kan worden, gaat het 
zichtbaar beter met moeder en met Jan. 

4.  Richtinggevend begrip:  
Samen verantwoordelijkheid nemen

Bij Combinatie Jeugdzorg staat de hulpverlener naast 
het gezin. In het hulpverleningstraject maken we gebruik 
van zowel de deskundigheid van jeugdigen en hun 
ouders als onze eigen expertise. We sluiten met onze 
professionele verantwoordelijkheid aan op de eigen 
verantwoordelijkheid van de cliënt. We nemen niet over 
maar voegen toe waar nodig; de verantwoordelijkheid 
van ouders verandert immers niet wanneer Combinatie 
Jeugdzorg in beeld komt. Omdat wij vanuit ‘Wonen doe 
je thuis’ willen bereiken dat kinderen in hun gezin kunnen 
opgroeien en over een steunend netwerk beschikken, is 
het belangrijk dat ouders én het netwerk zoveel mogelijk 
in hun rol blijven. Juist wanneer het moeilijk is, laten wij 
niet los en blijven samen met ouders en kind bekijken wat 
er nodig is. Ouders en kind houden daarbij regie over hun 
eigen leven.

Praktijkvoorbeeld Medisch kleuterdagverblijf (MKD) 

Roel is 6 jaar. Hij heeft problemen in het sociale 
contact en met het reguleren van prikkels. Als dingen 
anders lopen dan Roel wil of verwacht, kan hij flink 
agressief reageren. Omdat hij vastloopt binnen 
het reguliere onderwijs hebben zijn ouders samen 
met school contact opgenomen met Combinatie 
Jeugdzorg. De ouders hopen dat het MKD hen kan 
helpen zodat Roel weer lekker in zijn vel zit en ze 
weten hoe ze thuis en op school het beste met 
zijn gedrag om kunnen gaan. Roel komt vijf dagen 
per week naar het MKD en de begeleiding van het 

gezin start. De leerkracht blijft bij de ontwikkelingen 
betrokken. Bij onderzoek en observatie op het MKD 
blijkt Roel een stoornis in het autistisch spectrum 
te hebben. Daardoor stagneert zijn ontwikkeling 
en krijgen gedragsproblemen de overhand. De 
behandeling op het MKD en binnen het gezin 
wordt hierop gericht. Met behulp van Video-
interactiebegeleiding (VIB) in het gezin én op het MKD 
wordt duidelijker wat werkt in de omgang met Roel; 
ouders en pedagogisch medewerkers leren hierbij 
van elkaar. De ambulant hulpverlener bespreekt met 
de ouders de gevolgen van de diagnose voor alle 
gezinsleden en verwijst naar belangrijke websites. 
De ouders sluiten zich aan bij de oudervereniging, 
dit geeft veel steun. Ouders en school zoeken naar 
een geschikte vorm van onderwijs, het MKD denkt 
mee. Er wordt een geschikte school gevonden en de 
hulp van het MKD wordt afgebouwd door nog enkele 
begeleidingscontacten met de ambulant hulpverlener.

5.  Richtinggevend begrip:  
Borgen van veiligheid en ontwikkeling 

Jeugdigen hebben het recht om op te groeien in een 
veilige omgeving. Veiligheid is een voorwaarde voor een 
goede en gezonde ontwikkeling. Vanuit samenwerking en 
een gedeelde verantwoordelijkheid met ouders hebben 
we bij Combinatie Jeugdzorg structureel aandacht voor 
het veilig opgroeien van kinderen. Als de veiligheid van 
het kind in het gedrang lijkt te zijn, is dit altijd onderwerp 
van gesprek met ouders. We zoeken samen naar 
oplossingen voor het herstel of het versterken van de 
veiligheid en gebruiken hierbij programma’s als Signs 
of Safety. Als dit onvoldoende blijkt te zijn, nemen we 
onze verantwoordelijkheid als hulpverleners om de 
veiligheid van de jeugdige te waarborgen. Ook dan blijven 
de uitgangspunten van ‘Wonen doe je thuis’ gelden en 
werken wij aan een optimaal contact van het kind met de 
ouders en het netwerk.

Praktijkvoorbeeld Gezinshuis 

Shadee is 10 jaar en woont in een gezinshuis. 
Daarnaast heeft ze veel contact met haar eigen 
ouders en familie. Regelmatig gaat ze een weekend 
naar huis en soms naar haar oudere broer en 
zus. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid van 
Shadee hebben we samen met de eigen ouders 
een veiligheidsplan gemaakt. Hierin hebben we alle 
mogelijke risico’s aan de orde gesteld en hebben we 
duidelijke afspraken gemaakt over hoe deze risico’s 
te voorkomen. De gezinshuisouders hebben nauw 
contact met de ouders van Shadee en betrekken hen 
bij alle beslissingen. Soms maken de ouders keuzes 
die niet in het belang van Shadee zijn. Doordat ze 
dan uitleg krijgen waarom iets niet goed is voor haar, 
kunnen ze zaken weer bijstellen. Met een helder 
veiligheidsplan en intensieve begeleiding is het 
mogelijk om Shadee veilig te laten opgroeien in het 
gezinshuis terwijl ze tegelijkertijd goed en regelmatig 
contact heeft met haar eigen gezin. Dit is goed voor 
Shadee en voor haar ouders die een deel van hun 
opvoedersrol kunnen blijven behouden.

6.  Richtinggevend begrip:  
Actief bijdragen aan het perspectief van de 
jeugdige

Combinatie Jeugdzorg ondersteunt jeugdigen en hun 
ouders zodanig dat zij zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen en meedoen in de samenleving op het vlak 
van school, werk, wonen, vrijetijdsbesteding en sociale 
relaties. Vanaf de start van de hulp richten we het vizier 
op een betere toekomst en een beter perspectief voor 
jeugdigen waardoor hun zelfvertrouwen en motivatie 
kunnen groeien. Vanuit het idee dat wij als professionele 
organisatie slechts tijdelijk in beeld zijn, werken we heel 
doelgericht aan het creëren van condities waarmee 
jeugdigen na afsluiting van onze hulpverlening zo 
zelfstandig mogelijk verder kunnen, eventueel met 
ondersteuning vanuit basis- of eerstelijnsvoorzieningen. 

Belangrijke elementen zijn onder meer: de jeugdige is 
ingebed in een stevig sociaal netwerk en volgt passend 
onderwijs of heeft een zinvolle dagbesteding. 

Praktijkvoorbeeld Intensieve dagbehandeling 

Alex is 17 jaar en is met zijn middelbareschool-
diploma op zak gestart met een MBO-opleiding. 
Helaas loopt hij hierin vast… Hij zit al een half jaar 
thuis en heeft geen dagbesteding als hij wordt 
aangemeld voor intensieve dagbehandeling. Zijn 
slaap-waakritme is ernstig verstoord en hij heeft last 
van depressieve klachten. Alex wil in de toekomst 
graag weer naar school maar kan daar op dit 
moment absoluut de motivatie niet voor vinden. 
Hij heeft hulp nodig om zijn weg weer te vinden. 
In afstemming met een GGZ-instelling krijgt Alex 
medicatie voor zijn depressie. Zijn mentor gaat 
samen met hem op zoek naar zijn ‘drive’ voor de 
toekomst. Alex ervaart dat er vertrouwen in hem 
is en dat hij ondersteuning krijgt bij zijn zoektocht. 
Dit motiveert hem zodanig dat hij bereid is aan zijn 
slaap-waakritme te werken en op zoek te gaan 
naar een nieuwe opleiding. Met de steun van zijn 
moeder slaagt Alex erin om binnen twee maanden 
een gezond ritme op te bouwen. Hij vindt een 
bijbaantje waardoor hij weer meer contact krijgt met 
leeftijdsgenoten. Alex voelt zich beter in zijn vel en is 
klaar om te starten met een ICT-opleiding. Intensieve 
dagbehandeling blijft nog even betrokken om hem te 
ondersteunen bij een goede herstart op het MBO.

7.  Richtinggevend begrip:  
Integraal samenwerken met betrokkenen bij het 
gezin

Om jeugdigen veilig te laten opgroeien in hun (pleeg)gezin 
en eraan bij te dragen dat ze over een steunend netwerk 
beschikken, werken hulpverleners van Combinatie 
Jeugdzorg nauw samen met formele en informele 
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betrokkenen bij het gezin. Dit zijn onder meer familie 
en vrienden, buurtgenoten, leerkrachten, sportcoaches, 
verwijzers en eventuele andere hulpverleners. Op deze 
manier ondersteunen we het gezin in de volle breedte 
en werken we gezamenlijk aan het creëren van een 
duurzaam perspectief. Zonder integrale samenwerking 
met anderen zijn duurzame oplossingen niet mogelijk. 
Daarom zien we deze samenwerking vanaf de start van 
de hulpverlening als een belangrijke voorwaarde voor het 
slagen van trajecten. 

Praktijkvoorbeeld Woonbegeleiding

Nourah is 19 jaar en is zeven maanden zwanger van 
haar eerste kindje. De zwangerschap is ongepland 
maar gewenst. Nourah woont bij haar moeder 
maar dit gaat niet goed. Het gezin heeft een 
geschiedenis met huiselijk geweld en psychiatrische 
problematiek. De zwangerschap van Nourah wordt 
gedoogd maar er zijn fikse ruzies die bij iedereen 
veel stress veroorzaken. Nourah wordt aangemeld 
voor Woonbegeleiding jonge moeders. Hier wordt 
zij begeleid in het zelfstandig wonen en voorbereid 
op het verzorgen en opvoeden van haar kindje. 
Het behandelteam werkt hierbij intensief samen 
met andere betrokkenen bij Nourah en haar nog 
ongeboren kindje: ouders en schoonouders, vrienden, 
school, lokaal team, GGZ-instelling en thuiszorg. 
Omdat Nourah een zogeheten ‘risico-moeder’ 
is, leggen we contact met een preventieproject 
voor kwetsbare ouders en hun baby’s. Door een 
gezamenlijke aanpak zetten we de best mogelijke 
ondersteuning in. Natuurlijk wordt Nourah overal bij 
betrokken. Het contact met de ouders van Nourah 
verbetert. Doordat ze niet meer thuis woont, 
komt er ruimte voor haar ouders om zich voor te 
bereiden op hun nieuwe rol als grootouders. Ook 
de schoonouders dragen een steentje bij en willen 
iets betekenen in de opvang van Nourah’s kindje. 
Hoewel nog kwetsbaar, is er een netwerk gecreëerd 
waarbinnen Nourah zelfstandig kan worden en met 
hulp van anderen voor haar baby kan zorgen.
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6. Deskundig handelen 

Houding, vaardigheden, methodieken en interventies

Het in de praktijk brengen van de visie ‘Wonen doe 
je thuis’ staat of valt met het handelen van ons als 
medewerkers. Bij Combinatie Jeugdzorg zijn we allen 
deskundig, professioneel en toegerust voor het vak.  
We brengen eigen bagage mee in de zin van persoonlijke 
achtergrond, opleiding, ervaringen en kennis, behoeften 
en belangen. We hebben in ons werk rekening te houden 
met richtlijnen voor de jeugdhulp, beroepscode, eisen 
voor registratie en herregistratie, en wet- en regelgeving. 
Het verbindende kader voor ons is de visie ‘Wonen doe 
je thuis’. We houden ons aan het Internationaal Verdrag 
voor de Rechten van het Kind en werken vanuit de 
centrale gedachte dat ieder kind het recht heeft om in 
een liefdevol gezin op te groeien (preambule van het 
verdrag). We realiseren ons dat dit niet mogelijk is zonder 
de ouders en het netwerk en zetten diverse methodieken 
in om zo dicht mogelijk bij deze ambitie te blijven. 

Wetenschappelijke kennis, methodische pijlers en 
praktijkinzichten in de vorm van richtinggevende 
begrippen helpen hierbij en krijgen een vertaling in ons 
deskundig handelen als hulpverleners. 

Maar dat is niet alleen waar het om gaat. Deskundig 
handelen kenmerkt zich ook door persoonlijke eigen-
schappen, zoals aanvoelen en gevoel voor ‘timing’. 

Dat wil zeggen, op het goede moment de juiste dingen 
doen:

• door het nemen van verantwoorde beslissingen en die 
kunnen onderbouwen

• door voortdurend te reflecteren op ons handelen om 
van daaruit te leren voor de toekomst

• door dit niet alléén te doen maar samen met jeugdige, 
ouders en collega’s, door middel van toetsing en 
bijstelling waar nodig

• door de grenzen van de eigen mogelijkheden te 
onderkennen en daar rekening mee te houden.  

Steeds uit zijn op ‘Wonen doe je thuis’ als ambitie klinkt 
vanzelfsprekend, evenals samenwerken met de jeugdige 
en ouders. Maar wat als de situatie thuis niet voldoende 
waarborgen heeft voor het veilig opgroeien van het kind? 
Als deskundige medewerkers weten we dat het niet 
altijd mogelijk is om tot de ideale oplossing te komen. 
In samenspraak met anderen zetten we in die situaties 
onze kennis, houding en vaardigheden zodanig in, dat 
we het best haalbare bereiken. In dit hoofdstuk werken 
we uit hoe ‘Wonen doe je thuis’ tot uiting komt in ons 
handelen als hulpverleners. Speciale aandacht schenken 
we daarbij aan het begrip ‘alliantie’. 

Wetenschap
Orthopedagogiek
Systeemtheorie

Positieve psychologie

Praktijkinzichten
7 richtinggevende 

begrippen

Deskundig handelen
Houding

Vaardigheden
Methodieken
Interventies

Methodische pijlers
Systeemgericht werken

Competentiegericht werken
Basiscommunicatie
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Houding en eigenschappen van onze hulpverleners 
Van hulpverleners van Combinatie Jeugdzorg worden 
specifieke eigenschappen en houdingsaspecten gevraagd 
om te kunnen werken volgens ‘Wonen doe je thuis’. 

Vertrouwen
Vertrouwen is een belangrijke basis: vertrouwen in de 
mogelijkheden van jeugdigen en ouders, hun sociaal 
netwerk en in collega’s. En niet in de laatste plaats: 
vertrouwen in de eigen competenties van jeugdigen 
en ouders en wat zij met hun deskundigheid in elke 
specifieke situatie voor zichzelf kunnen betekenen. Als 
dat vertrouwen ontbreekt zal het handelen gemakkelijk 
overgaan in overnemen, willen beheersen. 

Gelijkwaardigheid
De samenwerking met jeugdigen en ouders vindt plaats 
op basis van gelijkwaardigheid. Ze vragen echter hulp 
op een moment dat het niet goed met hen gaat en 
hun meest kwetsbare kant zichtbaar wordt. Ze voelen 
zich dan vaak afhankelijk van de hulpverlener in hun 
hoop dat die hen een oplossing kan bieden. Vanaf 
het eerste moment zetten wij als hulpverleners onze 
eigen deskundigheid in, maar tegelijkertijd doen we een 
beroep op de ervaringsdeskundigheid van jeugdigen en 
ouders. Zij kennen zichzelf en elkaar het beste en de 
betekenis die ze aan de situatie geven is het belangrijkste 
aanknopingspunt voor de hulp. 

In een gelijkwaardige samenwerking voelen jeugdigen en 
ouders zich gehoord en merken ze dat hun eigen ideeën 
en ervaringen met wat wél werkt, ertoe doen. In de 
relatie met hen staan wij als hulpverleners tevens model 
voor een constructieve communicatie door aan te sluiten 
bij de beleving van jeugdigen en ouders, de dialoog aan 
te gaan en goed te luisteren.

Transparantie
Medewerkers van Combinatie Jeugdzorg zijn transparant 
ten aanzien van te kiezen opties en te nemen besluiten 
tijdens het hulpverleningsproces. Dit geldt ook in 
situaties waarbij de veiligheid van jeugdigen in het geding 
is. Wij werken actief aan de alliantie met jeugdigen 

en hun ouders. Om dit te bewerkstelligen stemmen 
we voortdurend af met hen, gedurende alle fasen van 
het hulpverleningstraject. We nemen samen met hen 
besluiten en vragen jeugdigen, ouders en collega’s actief 
feedback over ons handelen. Deze feedback draagt, 
samen met zelfreflectie, bij aan transparant professioneel 
handelen.

Afstemming
Bij Combinatie Jeugdzorg zijn we in staat om ons 
snel een beeld te vormen op basis waarvan we onze 
beslissingen nemen. We doen dit altijd in afstemming 
met jeugdigen, ouders, het netwerk en eventuele andere 
betrokkenen. Uitgangspunt daarbij is dat we zonder 
vooroordelen en zonder de eigen waarden voorop te 
zetten, naar de situatie kijken en nieuwsgierig zijn naar de 
betekenis die jeugdigen en ouders daaraan geven. Anders 
gezegd, we nemen als vanzelfsprekend het perspectief 
van hen mee in het beoordelen van een situatie, we 
kunnen ‘in de schoenen van de jeugdige en ouders’ 
gaan staan. Dat houdt óók in dat we waar nodig eigen 
vanzelfsprekendheden kunnen loslaten. 

Werken aan de hand van interventies en methodieken 
Als medewerkers van Combinatie Jeugdzorg zijn 
we erin gespecialiseerd om ons een goed beeld te 
vormen van complexe opvoedingssituaties en ernstige 
ontwikkelingsproblemen. Op basis daarvan maken we 
samen met jeugdigen en ouders keuzes voor passende 
hulp en zetten we verschillende methodieken, activiteiten 
en interventies in. We hebben daarbij zicht op wat werkt, 
zowel in het algemeen als in een individuele situatie, en 
maken actief gebruik van de wetenschappelijk en in de 
praktijk getoetste richtlijnen voor jeugdhulp, specifiek de 
interventies en methodieken die de basis vormen van het 
werken volgens ‘Wonen doe je thuis’. Een aantal daarvan 
is genoemd in hoofdstuk 4. 

Als hulpverleners zijn we bovendien in staat om vanuit 
ons specialisme en in dialoog met jeugdigen en ouders 
het handelen zo normaal mogelijk te laten verlopen, dus 
afgestemd op hun leefwereld. Met andere woorden: met 
de kunst van het normale (Engels e.a. 2015)

Ten slotte 
Goede hulpverlening vindt altijd plaats in 
samenspel tussen jeugdigen, ouders en 
hulpverleners. Om daar te komen zoeken we 
telkens naar en werken we aan een goede en 
gezamenlijke balans, want geen twee 
jongeren, ouders of hulpverleners 
zijn hetzelfde. In dit zoekproces 
zien wij onze uitdaging; uit 
de inbreng van jeugdigen 
en ouders bij dat proces 
halen wij onze inspiratie. 
Waar de communicatie 
aansluit en de 
krachten van alle 
betrokkenen worden 
benut, wordt een 
belangrijke stap 
gezet in de richting 
van ‘Wonen doe je 
thuis’.
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Als ik thuis jarig ben, zijn er snoepjes en is er taart

Thuis is heel ver weg in Asten

Bij thuis denk ik aan 

mijn bed, de tv en in 

het park spelen Warm

GeborgenheidThuis hoort een zusje te zijnMijn mama, papa 

en Joris wonen in mijn huis

Thuis is de plek waar je jezelf mag zijn

Thuis is een veilige plek voor het hele gezin

Als je je er thuis voelt, is een thuis een thuis

Thuis is...

Thuis is waar ik elke dag ben


