Dagbesteding
Zinvol bezig zijn op het gebied waar je interesse ligt bij tijdelijk geen werk of school
Met een jongere die tijdelijk geen dagbesteding heeft in de vorm van school of werk, gaan we gericht op
zoek naar de eigen kwaliteiten en interesses. Aan de hand hiervan nemen we direct actie in het vinden
van een zinvolle dagbesteding met in het vooruitzicht werk of onderwijs. Dingen doen waar je goed in
bent, waar je voor geleerd hebt of waar je aanleg voor of affiniteit mee hebt. Dat zijn de uitgangspunten
in het zoeken naar een passende dagbesteding voor de jongeren.
Snel aan de slag
Het liefst dezelfde dag nog, maar uiterlijk binnen vijf dagen gaat de jongere aan de slag. Bijvoorbeeld
binnen Combinatie Jeugdzorg bij leermeester kok Fred in onze professionele keuken. Of bij een van de
midden- en kleinbedrijven of non-profit organisaties die met ons samenwerken. De jongeren kunnen tot
school of werk weer begint, zinvol bezig zijn met hun talent op een gebied waar hun interesse ligt. Soms
kan de jongere op de stageplek blijven en starten met praktijkonderwijs of gaan werken.
Wie komen in aanmerking voor dagbesteding?
 Jongeren die tijdelijk geen dagbesteding hebben en ter
overbrugging naar school of werk een zinvolle
dagbesteding nodig hebben.
 Jongeren die geschorst zijn van school, waarbij het
wenselijk is dat ze ten tijde van de schorsing zinvol bezig
zijn en hun toekomstperspectief vergroten.
 Wanneer een jongere binnen zijn huidige vorm van
onderwijs een uitdaging wenst buiten het schoolpand of
zich wil oriënteren op de arbeidsmarkt in de vorm van een werkervaringstage.
Doel van dagbesteding
 Opdoen van positieve (werk)ervaringen
 Vergroten van een positief zelfbeeld
 Behouden van verworven vaardigheden en ontwikkelen van nieuwe arbeidsvaardigheden
 Voorkomen van verveling en hiermee samenhangend risicovol gedrag, dat kan leiden tot voortijdige
beëindiging van onderwijs en hulpverlening
 Opbouwen van een toekomst
 Oriënteren op de arbeidsmarkt
 Mogelijkheid creëren tot terugkeer naar school of werk.
Wat doet de functionaris Dagbesteding?
Hoofdtaak van de functionarissen Dagbesteding is het bemiddelen tussen
een jongere die tijdelijk zonder dagbesteding zit en een voor de jongere
geschikte en uitdagende dagbesteding. We vinden voor en samen met de
betreffende jongere een stageplek en bieden jongeren, ouders en andere
betrokkenen gedurende dit hele traject ondersteuning.
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Wat bieden we?
 Snel vinden van een dagbesteding in de vorm van
vrijwilligerswerk of stage.
 Begeleiden van jongeren in het herkennen en benutten
van hun kwaliteiten bij het vinden van een dagbesteding.
 Begeleiden van jongeren, ouders en andere
betrokkenen, zoals docenten en begeleiders, bij het
voeren van kennismakingsgesprekken en
evaluatiegesprekken.
 Aanwijzingen en advies aan directe begeleiders en/ of de ouders van de jongere ten behoeve van het
motiveren en begeleiden van de jongeren bij hun tijdelijke dagbesteding.
 Een goed onderhouden netwerk van dagbestedingsplekken, zowel intern, als bij non-profit
organisaties en het midden- en kleinbedrijf.
 Brede kennis over mogelijkheden voor jongeren wat betreft onderwijs en motivatie hiervoor.
 Waar nodig snelle doorverwijzing naar het zorgaanbod van Combinatie Jeugdzorg.
Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage
hoeven te betalen voor de jeugdhulp aan hun zoon of dochter. Of inzet van extra ondersteuning in de
vorm van bijvoorbeeld therapie of diagnostiek is inbegrepen in het zorgtraject, is afhankelijk van de
voorwaarden van de gemeente waar u woont.
Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
 Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente
 Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
 Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
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.
Combinatie Jeugdzorg: 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 hun
naaste omgeving. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie,
waar nodig gecombineerd met hulp op een van de locaties van Combinatie
Jeugdzorg. 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 Midden-Limburg. 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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