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Profiel 

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij 

complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind staat daarbij voorop.  

We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de 

problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden 

van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. 

 

Combinatie Jeugdzorg werkt vooral in de regio Zuidoost Brabant en Midden-Limburg. We hebben 

vijf hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer dertig kleinere 

locaties verspreid over de regio. Ook onze ruim 500 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio. 

 

Doelgroep 

Kinderen, jongeren en hun gezinnen waarbij complexe vragen 

spelen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Deze vragen 

hangen samen met: 

 Ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld autisme of ADHD 

 Ernstige gedragsproblemen 

 Sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld ernstige 

hechtingsproblematiek 

 Traumaproblematiek zoals kindermishandeling en/of 

misbruik. 

 Problemen binnen het gezinssysteem, bijvoorbeeld 

ernstige echtscheidingsproblematiek of opvoedproblemen. 

  

Behandelvisie  

Ieder kind heeft recht op het opgroeien in een gezin. Dit is de 

kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren lang het inhoudelijke 

kader van ons werk. Veilig opgroeien in het eigen gezin of 

pleeggezin en terug kunnen vallen op een steunend netwerk van 

familie en vrienden. Daar werken we aan, samen met onze 

cliënten, in en met hun eigen omgeving. 

 

Kinderen, jongeren en hun ouders staan bij ons centraal en 

hebben regie. Wij sluiten aan bij hun mogelijkheden en talenten 

en werken samen aan een positief toekomstperspectief en het herstellen van het plezier in 

opvoeden. We ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders in het benutten van hun eigen 

krachten zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving: 

school, werk, wonen, vrijetijdsbesteding, sociale relaties.  

 

Onze behandelvisie is gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie: niet de 

‘klachten’ maar de ‘krachten’ staan centraal. We zien behandeling als het opbouwen en uitbreiden 

van wat goed is en het ontwikkelen van talenten. Door positieve emoties en het vertrouwen in het 

eigen vermogen te versterken, ontstaat er meer ruimte voor veerkracht, creativiteit en 

probleemoplossend vermogen. 

 

Met de uitganspunten van de positieve psychologie als basis werken de medewerkers van 

Combinatie Jeugdzorg vanuit drie methodische ‘pijlers’: systeemgericht werken, competentiegericht 

werken en basiscommunicatie. Door daarbij oplossingsgericht aan de slag te gaan, sluiten we aan 

bij de eigen oplossingsrichtingen van kinderen, jongeren en ouders. 
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Zorgaanbod 

Combinatie Jeugdzorg heeft een breed zorgaanbod. Wij werken daarbij flexibel en op 

maat.  

 

Ambulant 

o Specialistische ambulante gezinsbegeleiding 

o Expertisecentrum Echtscheidingshulpverlening (o.a. Omgangshuis) 

o Observatiediagnostiek 

o Trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren en ouders 

Dagbehandeling 

o Medisch kleuterdagverblijf (MKD) 

o Boddaert 

o Intensieve Daghulp 

Dag- en nachtbehandeling 

o Behandelgroepen in de wijk 

o Behandelgroepen op locaties CJ (Locht Veldhoven en Widdonck 

Heibloem) 

o Zelfstandig wonen (Woonbegeleiding, Woonbegeleiding jonge moeders, 

Hospita Plus) 

Pleegzorg en gezinshuizen 

o Pleeggezinnen 

o Adoptiehulpverlening 

o Gezinshuizen 

Spoedhulp 

o Ambulante spoedhulp 

o Opnamegroep 

o Crisispleegzorg 
o  Gezinshuis kortdurend 

Combinatie Jeugdzorg biedt consultatie, advies, ondersteuning en trainingen aan beroepskrachten 

binnen basisvoorzieningen (onderwijs, kinderdagverblijven) en lokale teams. 

 

Servicepunt 

Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van: 

 Centra voor Jeugd en Gezin of wijkteams gemeenten 

 Huisarts, jeugdarts of medisch specialist 

 Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (Bureau Jeugdzorg). 

Het Servicepunt is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 040 702 26 60 

of per e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.  

 

Samenwerking 

We werken nauw samen met onder andere: 

 Lokale Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams in de regio 

 Gecertificeerde instellingen (Bureau Jeugdzorg) 

 Huisartsen en praktijkondersteuners 

 Veiligheidshuis 

 Onderwijs en kinderopvang 

 Geestelijke gezondheidszorg 

 Licht verstandelijk beperkten zorg 

 Collega-jeugdzorgorganisaties in de regio 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Diverse maatschappelijke organisaties. 

 

 

mailto:Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
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Kwaliteitscertificaten 

 Combinatie Jeugdzorg heeft sinds 2007 het HKZ-certificaat voor de Jeugdzorg 

 Combinatie Jeugdzorg heeft in 2014 wederom het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige 

trainingsaanbod ontvangen. 

 
 
Combinatie Jeugdzorg in cijfers (2014) 
 

Capaciteit en productie 

1.263 trajecten ambulant 

  426 capaciteitsplaatsen pleegzorg 

  138 capaciteitsplaatsen residentieel 

    99 capaciteitsplaatsen MKD 

    60 trajecten observatiediagnostiek 

    77 capaciteitsplaatsen Boddaert en Intensieve Daghulp 

    36 capaciteitsplaatsen woonbegeleiding 

    26 plaatsen gezinshuizen 

    10 capaciteitsplaatsen crisisopvang.  

       

Kinderen en jongeren in zorg 

In 2014 zijn 1.976 kinderen en jongeren (nieuw) in zorg gekomen. Bij 2.234 kinderen is het 

zorgtraject in 2014 afgesloten.  

 

Clienttevredenheid 

Combinatie Jeugdzorg meet de tevredenheid van cliënten. Aan het einde van een zorgtraject vragen 

we ouders en jongeren een vragenlijst in te vullen hoe zij de zorg hebben ervaren.  

Gemiddeld rapportcijfer ouders: 8,2 

Gemiddeld rapportcijfer jongeren: 7,8. 

 

Medewerkers per 31 december 2014 

Op 31 december 2014 werkten 578 medewerkers bij Combinatie Jeugdzorg, 43 stagiaires en  

20 vrijwilligers. Het totaal fte’s in een vast of tijdelijk dienstverband bedroeg 378. 

 

Soorten functies: 

• pedagogisch medewerkers 

• ambulant hulverleners 

• gezinshuisouders 

• gedragswetenschappers 

• therapeuten, verpleegkundigen, kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater 

• management en staf 

• ondersteunend personeel 

• stagiaires en vrijwilligers. 

 

Jaarbudget 2014 

Het totaal jaarbudget 2014 bedroeg ruim 38 miljoen. Dit 

budget bestaat nagenoeg geheel uit ontvangen 

subsidies, met de Provincie Noord-Brabant als 

belangrijkste subsidieverstrekker. 

 

 

 

 



      
 

Factsheet Combinatie Jeugdzorg versie 2014  Pagina 4 van 4 
 

Meer weten? 

 Bezoek onze website www.combinatiejeugdzorg.nl. 

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

 Volg ons op Twitter: https://twitter.com/CombinatieJeugd 

 Voeg ons toe op LinkedIn: www.linkedin.com/company/combinatie-jeugdzorg 

 Combinatie Jeugdzorg verstuurt 4 tot 6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief aan cliënten, 
pleegouders, professionals, gemeenten, medewerkers en andere geïnteresseerden. Aanmelden 
kan via onze website bovenaan de homepage bij ‘Nieuws’. 

http://www.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.facebook.com/CombinatieJeugdzorg
http://www.facebook.com/pleegzorgZOBrabant
https://twitter.com/CombinatieJeugd
http://www.linkedin.com/company/combinatie-jeugdzorg

