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Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouder
bijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage
hoeven te betalen voor de jeugdhulp die hun zoon of dochter krijgt.
Of inzet van extra ondersteuning
in de vorm van bijvoorbeeld therapie of diagnostiek inbegrepen is in
het zorgtraject, is afhankelijk van
de voorwaarden van de gemeente
waar u woont.
Wie zijn wij?
Combinatie Jeugdzorg is specialist
in jeugd- en opvoedhulp. Met 500
medewerkers en circa 450 pleeggezinnen zetten we ons in om de
juiste hulp te bieden aan kinderen,
jongeren en hun ouders. Hiervoor
werken we samen met onze verwijzers en andere instanties zoals
onderwijs en kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, licht verstandelijk-beperktenzorg en diverse maatschappelijke
organisaties.

w www.combinatiejeugdzorg.nl
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‘Papa en mama praten weer met elkaar’
Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen
kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over
opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het
gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we
zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd
met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang
mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we
cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en
professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en MiddenLimburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond,

Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze
tekst ook verzorgers en pleegouders.

Sophie | 8 jaar

Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties
verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen
wonen vooral in deze regio.
versie oktober 2017

Volg ons ook op:

Echtscheidingshulpverlening

Informatie en aanmelden
Voor Echtscheidingshulpverlening bij
Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
•• Centrum voor Jeugd- en Gezin of
wijkteam van de gemeente
•• Huisarts, jeugdarts of medisch
specialist
•• Gecertificeerde instelling voor
jeugdbescherming en jeugd
reclassering
•• Rechtbank.
Voor informatie en advies over
onze hulp en aanmelding/verwijzing
kunt u terecht bij het Servicepunt.
Onze jeugdhulpconsulenten h
 elpen
u graag! Zij zijn bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot

Postbus 1078

Echtscheidingshulpverlening

Wat kunt u van ons verwachten?
Onze ambulant hulpverleners en
omgangsbegeleiders zijn pedagogisch geschoolde professionals.
Ze zijn deskundig op het terrein
van opvoedingsvragen, problemen
binnen het gezinssysteem en de
omgang met complexe echtscheidingsproblematiek. Ze worden
ondersteund door een gedrags
wetenschapper en kunnen zo nodig
de hulp inschakelen van andere
deskundigen in onze organisatie.

Combinatie Jeugdzorg

17.00 uur via:
•• telefoon: 040 702 26 60
•• mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vindt u ook op
onze website:
www.combinatiejeugdzorg.nl.

Ieder kind heeft recht op een goed
contact met beide ouders. Ook al
ga je als partners uit elkaar, het
ouderschap kun je niet beëindigen.
Maar het ouderschap verandert wel
ingrijpend. Het is dan een hele klus
om het ouderschap anders te organiseren, zeker als ex-partners in conflict zijn met elkaar. Voor het kind is
het fijn als ouders elkaar de verzorging en opvoeding toevertrouwen
en laten blijken dat ze beiden, op
hun eigen manier en met hun eigen
(on)mogelijkheden, het beste met
hun kind voor hebben.

Wat is Echtscheidings
hulpverlening?
Echtscheidingshulpverlening van
Combinatie Jeugdzorg is erop gericht dat de strijd tussen u en uw
ex-partner niet verergert en dat u
als ouders een goede manier vindt
om over het welzijn van uw kind te
communiceren. We hebben meerdere hulpverleningsvarianten waarmee
we kinderen en ouders die te maken
hebben met de negatieve gevolgen
van een scheiding ondersteunen.
Bij alle vormen van hulp staat het
belang van het kind centraal.

Echtscheidingshulpverlening
Echtscheidingshulpverlening is
gericht op het anders inrichten
van het ouderschap. Dit kan nodig
zijn als het kind in de knel komt
doordat de strijd en conflicten
tussen de ex-partners een goede uitvoering van de bestaande
contactregeling in de weg staan.
Echtscheidingshulpverlening zetten
we in om ouders te helpen hun ouderschap zodanig vorm te geven
dat het kind weer voorop komt te
staan. Deze hulp bieden we op een

van onze locaties of indien passend
in de eigen omgeving. Ouders werken aan:
•• het verbeteren van de onderlinge
communicatie
•• het reorganiseren van het individuele en gezamenlijke ouderschap
•• het gezamenlijk maken van afspraken (ouderschapsbemiddeling).
Ook de kind(eren) betrekken we bij
de hulp.
Kindercoaching
Wanneer er strijd en conflicten zijn
na een (echt)scheiding kan een
kind behoorlijk klem komen te zitten tussen zijn ouders. Dan kan
kindercoaching worden ingezet.
Kindercoaching is voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar en hun ouders
en bestaat uit drie tot vijf gesprekken met een kindercoach.
Kindercoaching heeft als doel:
•• dat het kind begrijpt wat een conflictueuze scheiding betekent
•• dat het kind leert wat hij of zij kan
doen om zichzelf tegen het conflict te beschermen
•• de stem van het kind te versterken, waardoor het zijn of haar

wensen en lasten kenbaar kan
maken aan beide ouders
•• dat de ouders leren te luisteren
naar het kind, waardoor beiden
zich richten op het kind en niet op
de onderlinge strijd.
Kinderen uit de Knel
Kinderen uit de Knel is een erkend
groepsprogramma voor ouders en
kinderen vanaf 4 jaar die verwikkeld
zijn geraakt in een problematische
scheiding. Ouders werken in een
groep samen om te komen tot
de-escalatie van de strijd met hun
ex-partner. Gelijktijdig zijn de kinderen in de kindergroep bezig over
wat de echtscheiding met hen doet.
Kinderen uit de Knel is een samenwerking met GGzE. De oudergroep
en de kindergroep worden begeleid door een therapeut van GGzE
en een therapeut van Combinatie
Jeugdzorg.
Hulpverleningsplan
Samen met u en uw zoon of dochter maken wij vooraf een duidelijk
plan. Daarin staan afspraken over
de precieze doelen van de hulp. Dit
plan is de leidraad bij de hulpverlening. Aan de hand hiervan kijken
we regelmatig met u, uw kind en
eventuele andere betrokkenen hoe
de hulpverlening verloopt en welk
effect dit heeft in de praktijk. Zo is
voor iedereen op elk moment helder
welke resultaten zijn bereikt.

Cursus ‘Leven in een nieuw samengesteld gezin’
Leven in een nieuw samengesteld
gezin is geen vanzelfsprekendheid. Het gaat soms gepaard met
moeilijkheden in de relatie en met
onderlinge spanningen. Deze cursus is voor ouders en hun nieuwe
partner met minimaal één kind in de
leeftijd van 0 tot 18 jaar. Met deze
cursus willen wij ouders steun bieden bij het aangaan van een nieuwe
gezinssituatie. Deelnemers kunnen
in de cursus ervaringen delen en
steun zoeken bij elkaar. Het doel
van de cursus is ouders en hun nieuwe partner inzicht te geven in de
specifieke eigenheid van een nieuw
samengesteld gezin. Ze leren om op
een goede manier te communiceren
met alle gezinsleden. Ook leren ze
hoe ze de relatie met alle gezins
leden kunnen verbeteren.

Echtscheidingshulpverlening

‘Ik wil dat papa en mama
ook naar mij luisteren’

Het Omgangshuis – ouderschapsbemiddeling en -begeleiding bij contactherstel tussen ouder en kind
Het Omgangshuis is een passende
hulpvorm als een kind (van 0 tot
16 jaar) geen contact meer heeft
met een van de ouders omdat de
contactregeling niet (meer) wordt
uitgevoerd.
Doel is dat na circa een half jaar:
•• het contact tussen het kind en
beide ouders is hersteld
•• het kind de gelegenheid heeft
gekregen zijn of haar ideeën,
zorgen en wensen te delen met
beide ouders
•• de ouders zich richten op hun
eigen ouderschap en afspraken
maken over de communicatie over
het welzijn van het kind
•• een omgangs- of contactregeling
is vastgesteld die beide ouders en
het kind aanvaarden en nakomen.

