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‘Het is thuis weer relaxed’
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

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

Jovani | 13 jaar

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:

Specialistische ambulante hulp

Wie zijn wij?
Combinatie Jeugdzorg is specialist
in jeugd- en opvoedhulp. Met 500
medewerkers en circa 450 pleeg
gezinnen 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.

Postbus 1078

Specialistische ambulante hulp

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

Combinatie Jeugdzorg

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.

Alle kinderen stellen hun ouders
voor opvoedingsvragen. Meestal
kunnen ouders dit zelf oplossen of
met de hulp van anderen om hen
heen. Soms zijn de problemen zó
groot en complex, dat er specialistische hulp nodig is. Met de inzet van
Specialistische ambulante hulp werken we dan samen met de ouders
aan oplossingen.

Wat is Specialistische ambulante
hulp?
Specialistische ambulante hulp
is meestal op het hele gezin gericht. Als u deze hulp krijgt, komt
een hulpverlener naar uw gezin.
Afhankelijk van de vragen die er zijn,
vinden er gesprekken plaats met u
als ouders, de kinderen en andere
betrokkenen, zoals familie, vrienden
en leerkrachten. Samen met uw gezin of met uw kind zoekt de hulpverlener naar oplossingen die bij u en
uw kind passen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door opvoedingsvaardigheden
te oefenen of weer positief met
elkaar te leren omgaan.

Voor wie is Specialistische
ambulante hulp bedoeld?
Specialistische ambulante hulp is
bedoeld voor gezinnen die ernstige
problemen ervaren in de opvoeding
en bij het opgroeien van hun kinderen. Dit kan te maken hebben met:
•• problemen die bij het kind of de
jongere zelf aan de orde zijn
•• problemen op het gebied van de
opvoeding
•• de communicatie binnen het gezin
•• de vaardigheden van de gezinsleden.
De jongere kan problemen ervaren
in het contact met zijn of haar
ouders, met vrienden, op school of
op het werk. De moeilijkheden kunnen ook te maken hebben met geld,
schulden, gezondheid of zelfstandig
wonen.
Hoe werkt het?
De ambulant hulpverlener gaat in
gesprek met u en uw kind(eren)
en onderzoekt samen met u wat
de achtergrond of oorzaak is van
de ontstane problemen en hoe er
aan een oplossing gewerkt kan
worden. De behandeling is gericht

op het vergroten van inzicht in en
acceptatie van de problematiek, het
verbeteren van de communicatie
tussen alle gezinsleden en het versterken van de (opvoedings)vaardigheden van u en uw kinderen. Hierbij
gaan we uit van de eigen kracht en
mogelijkheden van uw gezin. Het
uiteindelijke doel is dat de situatie
verbetert en dat u als gezin weer op
eigen kracht verder kunt.
Hulpverleningsplan
Samen met u en uw kind maken wij
een duidelijk plan met afspraken
over de doelen en voortgang van
de hulp en de soort begeleiding en
behandeling die daarbij worden ingezet. Dit plan bespreken we regelmatig met u, uw kind en eventuele
andere betrokkenen, bijvoorbeeld
familie, andere hulpverleners of
school. Zo is voor iedereen duidelijk
hoe de behandeling verloopt en welke resultaten er zijn bereikt.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolde professionals. Ze
zijn deskundig op het gebied van
opvoedingsvragen, ontwikkelingsstoornissen en problemen binnen
het hele gezinssysteem. Ze worden
ondersteund door een gedragswetenschapper en kunnen de hulp inschakelen van andere professionals
in onze organisatie.

Wat willen we bereiken?
Met Specialistische ambulante hulp
willen we bereiken dat u weer zelfstandig verder kunt met uw leven:
dat uw problemen zijn opgelost
of dat het voor u duidelijk is hoe u
met de problemen kunt omgaan.
Bijvoorbeeld:
•• dat u en uw kinderen weer plezier en vertrouwen hebben in de
opvoeding
•• dat u de problematiek van uw kind
kunt begrijpen en accepteren
•• dat uw zoon of dochter de weg
gevonden heeft naar een zinvolle
dagbesteding.

Specialistische ambulante hulp

‘Hulp op de plekken
waar wij zijn’

Vormen van Specialistische
ambulante hulp
•• Gezinsbegeleiding en individuele
begeleiding van jongeren
•• Echtscheidingshulpverlening,
bijvoorbeeld in het Omgangs
huis (begeleide omgang
voor ouder en kind bij
echtscheidingsproblematiek)
•• Korte intensieve begeleiding in de
thuis- en schoolsituatie voor kind/
leerling, ouders en leerkrachten in
het basisschoolonderwijs (SNOZ:
Snijvlak Onderwijs en Zorg)
•• Intensieve pedagogische begeleiding thuis met logeermogelijkheid
in een behandelgroep (Drieblad)
•• Integrale ondersteuning voor
gezinnen waarvan meerdere gezinsleden in behandeling zijn en bij
wie bij één of meer van hen psychiatrische problematiek speelt
(Gezinspoli met GGzE en Opsy)
•• Ondersteuningsaanbod voor aanstaande ouders en ouders met
een baby (tot 1 jaar) gericht op
het contact tussen ouder en kind
en het bevorderen van gezonde
hechting met gebruikmaking van
video-interactiebegeleiding (Baby
Extra met GGzE en ZuidZorg)
•• Multisysteemtherapie (MST) van
Oosterpoort in combinatie met
Intensieve dagbehandeling en/of
een time-out in een dag- en nachtbehandelgroep bij Combinatie
Jeugdzorg (Perspectief Thuis)
•• Trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren en ouders.

