Informatie en aanmelden
Voor hulp 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 jeugdreclassering.

Combinatie Jeugdzorg
Postbus 1078
5602 BB Eindhoven
Bezoekadres centraal kantoor:
Nuenenseweg 4
5631 KB Eindhoven
t 040 245 19 45
e centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl
w www.combinatiejeugdzorg.nl
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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.
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‘Ik kan nu even niet thuis wonen’
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,
Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties
verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen
wonen vooral in deze regio.
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Volg ons ook op:

Pleegzorg

Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage
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.

Pleegzorg

Wat willen we bereiken?
Ons streven is dat zoveel mogelijk
kinderen bij hun vader en/of moeder
wonen, indien nodig met ambulante
ondersteuning thuis. Ons uitgangspunt is dan ook dat Pleegzorg een
tijdelijke en vervangende woonsituatie
is. Tijdens het verblijf in het pleeggezin kijken we wat uw kind nodig
heeft van u als opvoeder en hoe we
u kunnen helpen die opvoeder te
worden. Bij een deel van de pleegzorgplaatsingen lukt het ouders om,
met eventuele ondersteuning, weer
een fijnere thuissituatie te creëren.
Daardoor kan hun kind weer thuis komen wonen. Maar soms blijkt ook dat
een kind meer nodig heeft dan de ouders (op dat moment) kunnen bieden.
Dan streven we ernaar dat een kind
zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen
in een pleeggezin als vervangende
thuissituatie.

Voor informatie en advies over onze
hulp en aanmelding/verwijzing kunt
u terecht bij het Servicepunt. Onze
jeugdhulpconsulenten helpen u graag!
Zij zijn bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:
•• telefoon: 040 702 26 60
•• mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vindt u ook op
onze website:
www.combinatiejeugdzorg.nl.

Als een kind door opvoed- of opgroeiproblemen vastloopt in zijn of haar
ontwikkeling, zoeken we eerst naar
mogelijkheden om het kind en de ouders thuis te helpen. Voor een kind is
het immers het beste om thuis op te
groeien. Maar soms is er een situatie
ontstaan waarin het beter is dat een
kind voor korte of langere tijd ergens
anders woont. Bijvoorbeeld als de
opvoeding te zwaar is geworden
voor de ouders of als het niet meer
lukt om hun kind voldoende veiligheid te bieden. In dat geval zoeken
wij een vervangende gezinssituatie.
Pleegzorg is dan in principe de eerste
keuze. Want deze vorm van opvang
blijft het dichtst bij de natuurlijke
gezinssituatie.

Wat is Pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat uw kind (tijdelijk) in een ander gezin woont. Dit
kan variëren van eens per maand een
weekend tot zeven dagen per week.
Dit hangt af van uw hulpvraag, maar
ook van de ontwikkeling van uw kind.
Natuurlijk kijken wij vooraf heel goed
of uw kind, u en het pleeggezin bij
elkaar passen. Wie uw kind opvangt,
hangt af van de behoefte van uw
zoon of dochter. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met
kinderen te wonen. Anderen vragen
veel aandacht of hebben ernstige
gedragsproblemen. Voor hen kan een
gezin zonder kinderen juist beter zijn.
Zo krijgt elk kind de pleegzorg die
bij hem of haar past. Een ambulant
hulpverlener begeleidt uw kind en de

zoeken we een geschikt pleeggezin
van Combinatie Jeugdzorg. Dit noemen we ‘bestandspleegzorg’. Uw kind
gaat dan in een voor hem of haar ‘onbekend’ pleeggezin wonen. De pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg
zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het pleegouderschap.

Voor wie is Pleegzorg bedoeld?
Pleegzorg is bedoeld voor kinderen
van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Om
voor Pleegzorg in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een zogeheten ‘belaste’ opvoedingssituatie.
Dat is een situatie waarin u (tijdelijk)
niet voldoende in staat bent om uw
kind op een prettige en veilige manier
op te voeden. Dit kan komen doordat
de problemen thuis zó groot zijn, dat
er op korte termijn geen zicht is op een
oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake
is van financiële problemen of van
verslaving, ziekte of overlijden van een
van de ouders. Soms is het moeilijke
gedrag van uw kind er de oorzaak van
dat u het even niet meer zelf redt.

Screening of matching
Bij netwerkpleegzorg voeren we een
gezinsonderzoek (screening) uit vóór,
bij of direct na plaatsing. Bij bestandspleegzorg kijken we via een plaatsingstraject (matching) welk pleeggezin
het beste bij uw kind en u past. Basis
hiervoor is wat uw kind nodig heeft en
wat uw wensen zijn. Op het moment
dat uw kind in een pleeggezin wordt
geplaatst, hebben wij dus al onderzocht of het pleeggezin in staat is de
zorg (tijdelijk) van u over te nemen.

Hoe werkt het?
Als duidelijk is dat uw kind tijdelijk in
een pleeggezin gaat wonen, kijken we
altijd eerst of er familie of kennissen
zijn bij wie uw kind terecht kan. Dat
kan bij een tante en oom, opa en/of
oma zijn, maar ook in het gezin van
bijvoorbeeld een vriendje van school.
Dit noemen we ‘netwerkpleegzorg’.
We vragen en bespreken dan natuurlijk ook of zij een pleeggezin kunnen
en willen worden. Als dat niet lukt,

Begeleiding van uw kind
Tijdens het verblijf van uw kind bezoekt een ambulant hulpverlener van
onze organisatie het pleeggezin regelmatig. Deze medewerker kijkt naar
de ontwikkeling van uw kind, praat
met hem of haar en ondersteunt

pleegouders bij het feit dat ze tijdelijk voor een kind uit een ander gezin
zorgen.
Niet meer thuis, maar wel ouder(s)
Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. We werken
dan ook aan het realiseren van een
nieuw evenwicht tussen uw kind en
uw gezin. Daarom betrekken we u zoveel mogelijk bij de zorg rond uw kind.
Bij plaatsing krijgen u en uw kind een
ambulant hulpverlener toegewezen.
Hij of zij gaat met u aan de slag met:
•• invulling geven aan uw rol als ouder
in deze (nieuwe) situatie
•• bevorderen van een soepele samenwerking tussen u als ouder en de
pleegouders
•• begeleiden van een positief
contact tussen u en uw kind, bijvoorbeeld via begeleide bezoeken
en het voor- en nabespreken van
bezoekcontacten.
In overleg met u en een eventuele
(gezins)voogd spreken we af op welke
manier en hoe vaak de contacten tussen u en uw kind plaatsvinden.
Vormen van pleegzorg
Combinatie Jeugdzorg biedt verschillende vormen van pleegzorg:
Crisispleegzorg: als uw kind per direct uit huis moet als gevolg van een
bedreigende of onveilige situatie.
Opvang is voor de duur van maximaal
28 dagen.
Kortdurende pleegzorg: opvang van
enkele maanden tot een jaar met als
uitgangspunt dat uw kind naar huis

teruggaat.
Langdurige pleegzorg: wanneer duidelijk is dat uw kind langere tijd niet
thuis kan wonen. De opvang in het
pleeggezin kan enkele jaren duren,
maximaal tot uw kind meerderjarig is.
Weekend-/vakantiepleegzorg: uw kind
woont thuis en wordt bijvoorbeeld om
het weekend en/of in vakanties opgevangen in een pleeggezin. Bij langdurige pleegzorg kan ook specialistische
pleegzorg worden ingezet: een intensieve variant van pleegzorg die tijdelijk
wordt ingezet voor kinderen met een
speciale zorgbehoefte.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch
geschoolde professionals. Ze zijn deskundig op het gebied van opvoedingsvragen, ontwikkelingsproblemen en
problemen binnen het gezinssysteem.
Ze worden ondersteund door een
gedragswetenschapper en kunnen de
hulp inschakelen van andere deskundigen in onze organisatie.
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‘Een veilige plek
om op te groeien’

pleegouders bij alle vragen die er zijn.
We vinden de betrokkenheid van u
als ouder erg belangrijk. Samen met u
en de verwijzer maken we afspraken
over hoe u die betrokkenheid invult.
We kijken welke mogelijkheden u en
uw gezin hebben en welke ondersteuning u hierbij nodig heeft.

