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

Zoë | 10 jaar

Zoë &

‘Hier leer ik minder snel ruzie‘Citaat’
maken’

‘Hier leer ik minder snel ruzie maken’
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.

Zoë | 10 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:

Dagbehandeling Boddaert

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

Dagbehandeling Boddaert

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.

Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft in zijn of haar
ontwikkeling, kan dagbehandeling
Boddaert worden ingezet. Uw kind
woont thuis en gaat meteen na
schooltijd een paar uur per dag naar
een Boddaert-centrum op een van
onze hoofdlocaties of naar een van
onze Boddaert-groepen binnen een
bestaande school.

Wat is Boddaert?
Boddaert is een vorm van naschoolse dagbehandeling voor kinderen
met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij wie problemen in de
opvoeding zijn ontstaan. De behandeling richt zich op het hele gezin
en de omgeving, zoals de school
en de buurt. Onderdelen van de
behandeling zijn groepsactiviteiten,
individuele begeleiding van uw kind,
trainingen en gezinsbegeleiding.
Door nauwe samenwerking met
u als ouders en de school van uw
kind, willen we bereiken dat u zo
snel mogelijk weer samen verder
kunt.

Hoe werkt het?
Kinderen komen na school naar
Boddaert en gaan tussen 18.30 en
19.00 uur weer naar huis. Bij de
start van de hulp spreken we samen
met u af op welke dagen uw kind
aanwezig is. Ieder kind heeft een
mentor als persoonlijk begeleider
en verblijft in een groep van circa
8 kinderen.
Individueel traject
Naast het groepsprogramma biedt
Boddaert diverse activiteiten die
gericht zijn op de individuele ontwikkeling en doelen van uw kind.
Het gaat bijvoorbeeld om sociale
vaardigheidstrainingen, mentorgesprekken, alleenspel, samenspel
en sportzorgtrajecten. Een vaste
dagstructuur en het geven van positieve aandacht vormen de basis

van het pedagogisch klimaat binnen
de groep. Positief gedrag van kinderen wordt erkend, gestimuleerd en
beloond.

hulpverleners of school. Zo is voor
iedereen duidelijk hoe de behandeling verloopt en welke resultaten er
zijn bereikt.

Thuisbegeleiding
Vast onderdeel van de behandeling
is thuisbegeleiding door de mentor
van uw kind of een ambulant hulpverlener van Combinatie Jeugdzorg.
Hij of zij:
•• biedt u ondersteuning bij de
opvoeding
•• geeft inzicht in de problematiek
van uw kind
•• ondersteunt de onderlinge gezinsrelaties en de communicatie in uw
gezin.

Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolde professionals.
Ze zijn deskundig op het terrein van
opvoedingsvragen, ontwikkelingsstoornissen en problemen binnen
het gezinssysteem. Ze worden
ondersteund door een gedragswetenschapper en kunnen zo nodig de
hulp inschakelen van andere deskundigen in onze organisatie.

Hulpverleningsplan
Samen met u en uw zoon of dochter maken wij een duidelijk plan.
Daarin staan afspraken over de doelen en de voortgang van de hulp.
Ook staat beschreven welke begeleiding en behandeling worden ingezet, thuis en in de groep. Dit plan
bespreken we regelmatig met u, uw
kind en eventuele andere betrokkenen, bijvoorbeeld familie, andere

Wat willen we bereiken?
We richten ons op een gemiddelde
behandelduur van 10 maanden. Met
de behandeling willen we bereiken
dat het gezin in zijn geheel weer beter functioneert. Dit houdt in dat u
zich als ouders sterker en vaardiger
voelt om de opvoeding van uw kind
weer zonder hulp van buitenaf op
te pakken. En dat uw kind zich beter
voelt en beter functioneert in het
gezin, op school en in zijn of haar
sociale omgeving.
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‘Hier kan ik na school
al mijn energie kwijt’

Voor wie is Boddaert bedoeld?
Boddaert is bedoeld voor kinderen
van 6 tot 14 jaar en hun gezin, bij
wie ernstige problemen zijn
ontstaan in de ontwikkeling en/of
opvoeding. Ouders hebben vaak
veel vragen over de ontwikkeling
en het functioneren van het kind
(druk gedrag, veel ruzie maken,
emotionele problemen, weinig zelfvertrouwen), over de opvoeding, de
onderlinge relaties in het gezin of
de relatie met de omgeving, zoals
school en buurt. Meestal spelen er
problemen op meerdere gebieden.

