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‘Ik kan weer aan een toekomst ‘Citaat’
denken’

‘Ik kan weer aan een toekomst denken’
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:

Opvang en begeleiding AMV

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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Stichting Nidos
Nidos is de landelijke stichting die
zich door uitoefening van de voogdij
ontfermt over deze minderjarigen
met een status. Daarnaast fungeert
Nidos als opdrachtgever en financier
van daartoe gecontracteerde organisaties die de opvang en begeleiding in een bepaalde regio bieden.
Combinatie Jeugdzorg doet dit voor
Zuidoost-Brabant.

Combinatie Jeugdzorg

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons 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.

‘Ik leer Nederlands en
volg een opleiding’
Onder de grote groep vluchtelingen
die in Nederland asiel zoeken, bevinden zich alleenstaande minder
jarigen 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.

Wat is opvang en begeleiding AMV?
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. 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.

Hoe werkt het?
Combinatie Jeugdzorg vangt deze
jongeren op in zogeheten klein
schalige wooneenheden (KWE’s).
Dit zijn woningen of appartementen
in het stedelijk gebied van ZuidoostBrabant waar 4 tot 6 jongeren
wonen. Hiervoor is gekozen om de
jongeren zo natuurlijk mogelijk te
laten integreren in de Nederlandse
maatschappij. Ze leiden een alledaags leven, waar onderwijs, een
sociaal netwerk, sport en werk
onderdeel van zijn. Overdag gaan
ze naar school. Ze starten in een
internationale schakelklas waar
ze de Nederlandse taal leren. Als
de jongeren op A2-niveau zitten,
kunnen ze instromen in het regulier
onderwijs. Vervolgens kunnen ze, al
naargelang hun mogelijkheden en
niveau, een vervolgopleiding kiezen
of gaan werken.

Begeleiding
Per woning zijn er drie tot vier
vaste mentoren van Combinatie
Jeugdzorg. Zij begeleiden de jongeren afwisselend een aantal uren per
dag. De mentoren regelen dat de
jongeren naar school gaan en zoeken naar ontspanningsmogelijkheden in de omgeving, zoals sporten.
Ze houden tevens contact met de
buren. Verder regelen ze medische
voorzieningen, zoals een huisarts
en tandarts, en helpen met praktische zaken zoals koken, wassen
en poetsen. De mentoren houden
daarnaast goed in de gaten of een
jongere meer zorg nodig heeft.
Velen hebben immers traumatische
gebeurtenissen meegemaakt in hun
thuisland of tijdens hun vlucht. Met
de begeleiding willen we bereiken
dat jongeren zich bewust worden
van hun kracht, hun talenten ontwikkelen en zowel emotionele weerbaarheid als een steunend netwerk
opbouwen.

Hulpverleningsplan
Iedere minderjarige volgt een indivi
dueel programma. Samen met de
voogd en de mentor legt de jongere
afspraken en doelen vast in een
plan. De begeleiding is erop gericht
om de jongere te helpen zijn of haar
doelen te bereiken. Dit plan bespreken we regelmatig met de jongere,
zijn of haar voogd en mogelijke
andere betrokkenen, zoals school.
Zo is voor iedereen duidelijk hoe de
begeleiding verloopt en welke resultaten er zijn bereikt.
Samenwerking in de regio
Om deze jongeren zelfstandig te laten functioneren in de Nederlandse
samenleving, werken we nauw
samen met gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties,
zoals onderwijsinstellingen, GGzE,
Neos, partners in het lokale veld,
wijkteams, vrijwilligersorganisaties
en Vluchtelingenwerk.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze mentoren zijn pedagogisch
geschoolde professionals. Ze zijn
deskundig op het terrein van opvoeding, ontwikkeling en zelfstandigheidsbegeleiding van jongeren
en het handelen vanuit een interculturele pedagogische visie. Waar
nodig worden ze ondersteund door
gedragswetenschappers.

Wat willen we bereiken?
De opvang en begeleiding zijn gericht op zelfstandigheid, integratie
en het opbouwen van een steunend
netwerk. Met als doel dat de jongere in staat is om een zelfstandig leven te leiden, toekomstperspectief
heeft en dat hij of zij bekenden om
zich heen heeft die kunnen helpen
als dat nodig is.
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Voor wie is het bedoeld?
De opvang en begeleiding zijn bedoeld voor alleenstaande minder
jarige vluchtelingen. Dit zijn jongeren
van 15 tot 18 jaar met een tijdelijke
verblijfstatus van vijf jaar die in
Nederland een toekomst gaan opbouwen. Ze komen voor het merendeel uit Syrië of Eritrea. De jongeren
staan onder voogdij van Stichting
Nidos.

