De beste jeugdhulp op de juiste plek
Zorgen dat kinderen en jongeren veilig
en onbekommerd kunnen opgroeien.
Dat is waar jeugdhulp voor staat.
Jeugdhulpverleners bieden uitkomst in
situaties waarin ouders weinig grip
meer hebben op de thuissituatie,
kinderen grenzen overschrijden of
jongeren zich niet begrepen voelen.
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Wie zijn wij?
Combinatie Jeugdzorg is specialist in
jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren
en hun gezinnen bij complexe vragen
over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. Onze organisatie werkt
vooral in de regio’s 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.
Wie kunnen wij helpen?
Kinderen, jongeren en ouders met
vragen en problemen op het gebied van
opvoeden en opgroeien, kunnen bij ons
terecht. Bijvoorbeeld als gedrags- of
ontwikkelingsproblemen of verstoorde
onderlinge relaties het plezier binnen het
gezin en in de opvoeding naar de achtergrond hebben gedrongen. Onze medewerkers, specialisten op het gebied van
opvoeden, opgroeien en problemen
binnen het gezinssysteem, helpen
graag.
Hulp thuis en bij Combinatie Jeugdzorg
Onze hulp is gericht op het hele gezin,
we helpen hen bij het oplossen of

Samen op weg naar een oplossing

hanteerbaar maken van de problemen
die zij ervaren. Samen maken we een
plan op maat. Belangrijke personen voor
kind en gezin zoals familie en vrienden
kunnen hier ook een rol in spelen. We
bieden onze hulp zoveel als mogelijk in
de eigen omgeving: thuis, op school, in
de buurt. Als het nodig is, combineren
we dit met behandeling op een van onze
locaties. Bijvoorbeeld door een tijdelijk
(deeltijd)verblijf in een van onze specialistische behandelgroepen. Of we zoeken naar een pleeggezin of gezinshuis
voor opvang en begeleiding voor korte
of langere tijd.
Inzet diagnostiek
Tijdens de behandeling kunnen we als
het nodig is diagnostiek inzetten om
gerichter te kunnen behandelen en de
behandelduur te verkorten. Voor inzet
van diagnostiek buiten een bestaand
behandeltraject zijn wij aangesloten bij
Keinder, een samenwerkingsverband
voor diagnostiek van verschillende
jeugdhulporganisaties.
Krachten bundelen
In onze hulpverlening sluiten we aan bij
de vragen en problemen die kinderen,
jongeren en hun gezinnen ervaren én bij
hun krachten en mogelijkheden. Als
problemen overheersen, kunnen deze
krachten soms uit beeld zijn geraakt. We
helpen gezinnen de eigen mogelijkheden
weer te zien en te benutten. Zo werken
we samen aan het herstel van het
plezier in opvoeden en aan een positief
perspectief voor kinderen en jongeren.
Zodat gezinnen zo snel mogelijk weer
op eigen kracht verder kunnen.

‘Papa en mama praten weer met elkaar’

Ieder kind heeft recht op een goed contact met beide ouders. Ook al gaan partners uit
elkaar, het ouderschap kan niet worden beëindigd maar verandert wel ingrijpend. Het
is dan een hele klus voor partners om het ouderschap anders te organiseren, zeker als
ex-partners in conflict zijn met elkaar.

Specialistische
ambulante hulp
Jovani | 13 jaar

Echtscheidingshulpverlening van Combinatie Jeugdzorg is erop gericht dat de strijd
tussen ex-partners niet verergert en dat zij als ouders een goede manier vinden om
over het welzijn van hun kind te communiceren. We hebben meerdere hulpverleningsvarianten voor kinderen en ouders die te maken hebben met de negatieve gevolgen
van een scheiding. Bij alle vormen van hulp staat het belang van het kind centraal.
Vormen van Echtscheidingshulpverlening
Het Omganghuis: ouderschapsbemiddeling en -begeleiding bij contactherstel tussen
ouder en kind, gericht op kinderen en ouders bij wie sprake is van een contactregeling die niet (meer) wordt uitgevoerd.
• Echtscheidingshulpverlening: om ouders te helpen hun ouderschap zodanig vorm te
geven dat het kind weer voorop komt te staan.
• Kindercoaching: voor kinderen en hun ouders waarbij er na een (echt)scheiding strijd
en conflicten zijn, waardoor het kind klem is komen te zitten tussen zijn ouders.
• Groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ voor ouders en kinderen betrokken bij een
problematische scheiding met een oudergroep en een kindergroep (met GGzE).
• Cursus ‘Leven in een nieuw samengesteld gezin’ voor ouders en hun nieuwe partners.

•
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‘Het is thuis weer relaxed’

Alle kinderen stellen hun ouders voor opvoedingsvragen. Meestal kunnen ouders dit
zelf oplossen of met de hulp van anderen. Soms zijn de problemen zó groot en complex, dat er specialistische hulp nodig is.
Specialistische ambulante hulp richt zich meestal op het hele gezin. Bij deze vorm van
hulp komt een hulpverlener naar het gezin. Afhankelijk van de vragen die er zijn, vinden
er gesprekken plaats met ouders, kinderen en andere betrokkenen, zoals familie,
vrienden en leerkrachten. De hulpverlener zoekt samen met het gezin of de jongere
naar oplossingen die bij hen passen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door opvoedingsvaardigheden te oefenen of weer positief met elkaar te leren omgaan.
Vormen van Specialistische ambulante hulp
• Gezinsbegeleiding en individuele begeleiding jongeren
• Intensieve pedagogische begeleiding thuis met logeermogelijkheid in behandelgroep
• Korte intensieve begeleiding in de thuis- en schoolsituatie voor kind/leerling, ouders
en leerkrachten in het basisschoolonderwijs (SNOZ: Snijvlak Onderwijs en Zorg)
• Integrale ondersteuning voor gezinnen waarbij psychiatrische problematiek speelt
(Gezinspoli samen met GGzE en Opsy)
• Ondersteuningsaanbod voor (aanstaande) ouders met een baby, gericht op het
bevorderen van gezonde hechting, met gebruik van video-interactiebegeleiding (Baby
Extra samen met GGzE en ZuidZorg)
• Multisysteemtherapie (MST) van Oosterpoort samen met Intensieve dagbehandeling
of Dag- en nachtbehandeling van Combinatie Jeugdzorg (Perspectief Thuis)

Echtscheidingshulpverlening
Sophie | 8 jaar
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‘Ik ben op de groep, maar ik woon thuis’

Soms zijn er in een gezin zoveel problemen dat het beter is dat een kind of jongere
even uit huis gaat. Dat kan zijn omdat de opvoeding te veel vraagt van de ouders,
omdat de situatie thuis niet meer veilig genoeg is voor het kind of omdat een tijdelijk
verblijf in een van onze behandelgroepen op dat moment de beste optie is om sommige problemen op te lossen.

Dagbehandeling
Jesse | 4 jaar
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Bij de behandeling en begeleiding op de groep werken we intensief samen met ouders
en omgeving. Elk kind heeft een mentor ter ondersteuning. Deze helpt en stimuleert
het kind in de ontwikkeling en bij het oplossen van problemen. We bekijken hoe problemen het beste kunnen worden opgelost en hoe u als gezin beter kunt omgaan met
moeilijkheden en spanningen. Door het hele gezin te begeleiden, willen we bereiken
dat kinderen weer thuis of zelfstandig kunnen wonen en het gezin of de jongere op
eigen kracht verder kan.
Vormen van Dag- en nachtbehandeling
We hebben verschillende behandelgroepen met een specifiek leefklimaat dat aansluit
bij de problematiek en hulpbehoefte van de kinderen. Binnen de groepen bieden we
meerdere specialisaties zoals behandeling van hechting- en traumaproblematiek,
ontwikkelings- en gedragsproblemen in combinatie met opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme), ernstige gedragsproblemen en de 3-leefsferenbehandeling (thuis, school, vrije tijd). De groepen bevinden zich bij onze hoofdvestigingen in
Veldhoven en Heibloem en in woonhuizen in verschillende wijken in Veldhoven en
Eindhoven.

‘Ik leer hier samen spelen’

Als de ontwikkeling van een kind of jongere extra ondersteuning nodig heeft, kan
dagbehandeling worden ingezet. Het kind woont thuis en gaat een paar uur per dag
naar het dagbehandelingscentrum. Groepsactiviteiten en individuele begeleiding
maken deel uit van het programma. Elk kind heeft een mentor ter ondersteuning. Deze
helpt en stimuleert het kind in de ontwikkeling en bij het oplossen van problemen.
Bij Boddaert komen kinderen na schooltijd op het centrum. Bij MKD maakt (speciaal)
onderwijs deel uit van het programma. Intensieve dagbehandeling biedt jongeren een
dagprogramma op maat, waaraan werkstages of onderwijs kunnen worden toegevoegd. Binnen alle dagbehandelingsvormen werken we onder andere aan omgaan met
elkaar, omgaan met agressie en het versterken van de eigen identiteit, afgestemd op
de leeftijd van de kinderen en jongeren.

Dag- en
nachtbehandeling
Mila | 15 jaar

We werken in de behandeling nauw samen met ouders, omgeving, werk of school,
zodat kind en gezin zo snel mogelijk weer samen verder kunnen.
Vormen van Dagbehandeling
MKD: multidisciplinaire kinderdagbehandeling voor kinderen van 2 tot 7 jaar
Boddaertcentrum voor schoolgaande kinderen van 6 tot 14 jaar
Intensieve dagbehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar

•
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‘Ik kan nu even niet thuis wonen’

Kinderen en jongeren hebben recht op een gezinsleven. Als het door omstandigheden
niet mogelijk is om bij de eigen ouders te wonen, bijvoorbeeld als de opvoeding te
zwaar is geworden of het niet meer lukt om een kind voldoende veiligheid te bieden,
dan zoeken wij als het even kan een pleeggezin. Soms voor korte tijd maar als het
nodig is voor langere tijd. In sommige gevallen totdat het kind meerderjarig is en zelfstandig gaat wonen. Een kind kan zeven dagen per week in het pleeggezin wonen maar
er zijn ook kinderen die af en toe in weekenden of vakanties bij een pleeggezin zijn.

Woonbegeleiding
To m a s z | 1 8 j a a r
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Er zijn twee soorten pleegzorg: netwerk- en bestandspleegzorg. Bij netwerkpleegzorg
woont het kind in het gezin van familie of bekenden uit het eigen netwerk. Bij bestandspleegzorg komt het kind in een ‘onbekend’ gezin. Natuurlijk kijken wij vooraf
heel goed of kind en pleeggezin bij elkaar passen. Een ambulant hulpverlener begeleidt
het kind en de pleegouders bij alle vragen die er zijn. Uiteraard is daarbij ook aandacht
voor het contact met de eigen ouders. Als het kind na verloop van tijd weer in het
eigen gezin kan gaan wonen, dan begeleiden wij dit zorgvuldig.
Vormen van Pleegzorg
• Crisispleegzorg (maximaal 28 dagen)
• Kortdurende pleegzorg (enkele maanden tot een jaar)
• Langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
• Weekend-/vakantiepleegzorg
Bij langdurige pleegzorg kan specialistische pleegzorg worden ingezet: een intensieve
variant van pleegzorg die tijdelijk wordt ingezet voor kinderen met een speciale zorgbehoefte.

‘Met wat hulp op mezelf wonen’

Leren om zelfstandig te wonen is een hele opgave voor de meeste jongeren. Het
vereist praktische vaardigheden, zoals voor jezelf en je omgeving kunnen zorgen, je
financiën op orde houden en sociaal functioneren. Soms is daar extra hulp en ondersteuning bij nodig. Wij bieden Woonbegeleiding in de vorm van verschillende zelfstandigheidstrajecten voor jongeren van 17 tot en met 23 jaar.
Jongeren wonen in een eigen kamer in een van onze woonbegeleidingspanden, samen
met enkele leeftijdsgenoten. Een mentor geeft begeleiding bij allerlei zaken die van
belang zijn om op eigen benen te staan, zoals omgaan met geld, koken en andere
huishoudelijke taken, dagbesteding in de vorm van school of werk, sociale omgang
met vrienden en familie en vrijetijdsbesteding. Afhankelijk van wat een jongere nodig
heeft, is de begeleiding meer of minder intensief.
Vormen van Woonbegeleiding
• Woonbegeleidingspanden in Eindhoven en Veldhoven
• Woonbegeleiding jonge moeders

Pleegzorg
Julia | 12 jaar
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‘Thuis snappen ze nu wat ADHD voor mij is’

Opvoeden is een hele klus, elke fase vraagt weer om andere dingen. Zo vergt het
opvoeden van een puber onderhandelingsvaardigheden. Ouders van kinderen met
ontwikkelingsproblemen worden nog meer uitgedaagd. Het ‘gewone’ opvoeden is
dan niet altijd genoeg, er is méér nodig. Combinatie Jeugdzorg biedt cursussen en
trainingen die zich richten op informatieoverdracht (bijvoorbeeld over autisme of
hechtingsstoornissen) en het aanleren van bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld
positief opvoeden of onderhandelen).

Gezinshuizen
Emma | 14 jaar
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Ons cursusaanbod wisselt op basis van de vragen die ons gesteld worden en is dus
maatwerk. Vaste onderdelen zijn de sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en
jongeren, agressieregulatie-trainingen voor jongeren, oudercursussen over omgaan
met autisme of ADHD en cursussen voor ouderschap na echtscheiding.
Ook voor andere professionals die zich bezighouden met opvoeden, bieden wij verschillende trainingen. Een greep uit ons aanbod: Sociale netwerkstrategieën (SNS),
Kids’ Skills, Video-interactiebegeleiding en hechting, Omgaan met ouders en kinderen
in conflict na (echt)scheiding en de training Beroepscode, werken met richtlijnen en
tuchtrecht. Onze trainingen voor professionals zijn geaccrediteerd door de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

‘Fijn dat ik hier een tijd kan blijven’

Soms is het beter als een kind of jongere een tijd ergens anders gaat wonen. Omdat
de situatie thuis wel erg lastig is geworden. Of omdat de begeleiding die het kind
nodig heeft, te veel vraagt van zijn of haar omgeving. Als duidelijk is dat een kind niet
thuis kan wonen, zoeken we een vervangende gezinssituatie, zoals een gezinshuis.
Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die om uiteenlopende
redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Vaak spelen er problemen op meerdere gebieden: in het gezin, in de opvoeding en bij het kind zelf, bijvoorbeeld gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.
In een gezinshuis worden maximaal vier kinderen of jongeren opgevangen. Meestal
wonen er nog eigen kinderen van het gezin. Gezinshuisouders zorgen voor ondersteuning en begeleiding. Een van hen is een professionele jeugdhulpverlener in dienst van
Combinatie Jeugdzorg. Hij/zij is onderdeel van het behandelteam samen met een
pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener en gedragswetenschapper van
Combinatie Jeugdzorg. Samen zorgen zij ervoor dat uw kind de hulp krijgt die nodig is.

Cursussen
en trainingen
Kevin | 11 jaar
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Uw rechten en belangen

Opvang en
begeleiding AMV
Aziz | 17 jaar
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‘Ik kan weer aan een toekomst denken’

Onder de grote groep vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minderjarige jongeren die hun ouders en familie achter hebben moeten laten
of verloren hebben. Deze jongeren komen voor het merendeel uit Syrië of Eritrea.
Velen van hen hebben oorlogsgeweld meegemaakt en zijn al langere tijd van huis en
haard verdreven.
Combinatie Jeugdzorg is in Zuidoost-Brabant verantwoordelijk voor de opvang en
begeleiding van zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV), in
opdracht van voogdij-instelling Stichting Nidos. Dit zijn jongeren van 15 tot 18 jaar
met een tijdelijke verblijfstatus van vijf jaar die in Nederland een toekomst gaan opbouwen. Ze verblijven met 4 tot 6 jongeren in woningen of appartementen in het
stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant. Ze leiden een alledaags leven, waar onderwijs,
een sociaal netwerk, sport en werk onderdeel van zijn. Per woning zijn er 3 of 4 vaste
mentoren die de jongeren afwisselend een aantal uren per dag begeleiden.
Wonen, een dak boven je hoofd in een veilige omgeving, is een belangrijke basis in het
leven voor iedereen. Wij bieden deze jongeren daarom een nieuw (t)huis. Dit, in combinatie met een goede begeleiding en onderwijs, geeft deze jongeren meer kansen om
zich optimaal te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel zelfstandig functioneren in de
Nederlandse samenleving.

Plan op maat
Omdat ieder kind en elke situatie
uniek is, is onze hulp voor iedereen
anders. Daarom maken we samen
met ouders en jongeren bij de start
van de hulp een plan op maat. We
spreken af welke soort behandeling
en begeleiding we inzetten en wat we
samen willen bereiken. We maken ook
een inschatting hoe lang de hulp gaat
duren en hoe intensief deze zal zijn.
Op deze manier is voor iedereen
duidelijk waar we aan werken. Dit
leggen we vast in een dossier.
Privacy
U praat met ons over dingen die thuis
niet goed gaan. Daarom wilt u er
zeker van zijn dat er zorgvuldig met
uw gegevens wordt omgegaan. Ook
wij vinden dat vanzelfsprekend en
belangrijk. In ons privacyreglement
staat hoe we met deze persoonlijke
informatie omgaan. Bij bevestiging
van uw aanmelding ontvangt u hierover informatie.
Belangenbehartiging
Als uw kind of pleegkind bij ons
verblijft of een behandeling krijgt,
willen u en uw (pleeg)kind meepraten.
Dat vinden we logisch. De cliëntenraad, kinderraad en jongerenraden
vertegenwoordigen de kinderen,
jongeren en ouders die cliënt zijn bij
Combinatie Jeugdzorg. Zij komen
regelmatig bij elkaar om te praten
over wat hen bezighoudt, waar ze
vragen over hebben en wat ze graag
willen veranderen. Ook hebben ze
contact met elkaar, om zo de
krachten te bundelen.
De pleegouderraad (POR) en de
pleegjongerenraad vormen de vertegenwoordiging van alle pleegouders
en pleegjongeren binnen Combinatie

Jeugdzorg. Ze behartigen de belangen van alle pleeggezinnen en hun
pleegkinderen.
Alle raden praten mee over diverse
(beleids)zaken en geven gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur
van Combinatie Jeugdzorg.
Klachten
Stel u bent niet tevreden over onze
hulp, ook niet na een gesprek met uw
hulpverlener. Dan is het mogelijk een
klacht in te dienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie. Als u met iemand
buiten Combinatie Jeugdzorg wilt
praten over onze hulpverlening, dan
kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij bevestiging van uw
aanmelding ontvangt u informatie
over onze klachtenregeling.
Tevredenheidsonderzoek
We vragen regelmatig aan ouders,
pleegouders en jongeren wat zij
vinden van onze hulpverlening. Op
deze manier kunnen we onze hulp en
alles wat daarmee samenhangt, waar
nodig, aanpassen en verbeteren.
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.
Meer informatie
Meer informatie en folders en leaflets
van alle hulpvormen en trainingen die
wij bieden, zijn te vinden op onze
website: www.combinatiejeugdzorg.nl.

Servicepunt

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

Servicepunt Combinatie Jeugdzorg
Voor informatie, consultatie en advies over onze hulp en
aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij ons Servicepunt.
Bereikbaar op ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur via:
telefoon: 040 702 26 60
e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.

•
•

Combinatie Jeugdzorg
Postbus 1078
5602 BB Eindhoven
Bezoekadres centraal kantoor:
Nuenenseweg 4
5631 KB Eindhoven
t 040 245 19 45

SpoedvoorJeugd: regionaal meldpunt bij acute crisis

e centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl

Combinatie Jeugdzorg maakt deel uit van het regionaal
samenwerkingsverband SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant.
Het meldpunt is 24/7 bereikbaar via tel: 088 0666 999.

w www.combinatiejeugdzorg.nl
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Informatie, consultatie, advies en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
• Centrum voor Jeugd en Gezin of lokale teams van gemeenten
• Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
• Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

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 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.
Combinatie Jeugdzorg 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.

versie april 2018

Volg ons ook op:

