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BOOST! gezinstrajecten 

een unieke vorm van gezinsbehandeling 

 

Vinden jullie het lastig om in je gezin echt met elkaar te praten, zijn er veel conflicten thuis en dreigt de 

situatie uit de hand te lopen? Is een mogelijke uithuisplaatsing aan de orde? Lijken gesprekken met 

hulpverleners niet meer te helpen? Dan kan BOOST! gezinstrajecten iets voor jullie zijn. BOOST! 

gezinstrajecten is een leer- en ervaringsprogramma voor gezinnen. Op een uitdagende en sportieve 

manier leren gezinnen om met elkaar te werken aan een goede relatie en weer echt te praten met 

elkaar, om zo het contact tussen ouder en kind te herstellen. 

 

Wat is BOOST! gezinstrajecten? 

BOOST! gezinstrajecten is een vorm van gezinsbehandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing. Het is 

een leer- en ervaringsprogramma voor gezinnen waar thuis veel conflicten zijn en ernstige opvoed- en 

opgroeiproblematiek speelt. Het traject vindt gedeeltelijk plaats op outdoor locaties. Wij werken hiervoor 

samen met gecertificeerde outdoor coaches van Back to Basic, naast de inzet van een pedagogisch 

medewerker en een systeemtherapeut/gedragswetenschapper vanuit Combinatie Jeugdzorg. We 

werken intensief samen met het lokale (wijk)team/Centrum Jeugd & Gezin van de betreffende gemeente 

en andere betrokkenen, om de hulp af te stemmen en de voortgang in de thuissituatie te borgen. 

 

Voor wie is BOOST! gezinstrajecten bedoeld? 

BOOST! gezinstrajecten is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 12 tot 18 jaar, waarbij sprake is van 

complexe opvoed- en opgroeiproblemen, jongeren dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en er 

dreiging is van een uithuisplaatsing. Voorwaarde voor het slagen van de hulp is dat het hele gezin 

deelneemt aan het traject.  

 

Hoe werkt het? 

Per BOOST! gezinstraject gaan er twee gezinnen mee. Een traject heeft 

een looptijd van 4 maanden. Alle bijeenkomsten vinden plaats op een 

outdoorlocatie in Nederland. Dit kan doordeweeks of in het weekend zijn. 

De start en de afsluiting bestaat uit een bijeenkomst van 2 dagen, daar 

tussenin zijn er twee bijeenkomsten van 1 dag. Het hele gezin wordt in dit 

traject betrokken en gaat mee naar alle bijeenkomsten. Per gezin worden 

tijdens de bijeenkomsten middelen en activiteiten op maat ingezet. 

Bijvoorbeeld een hoogteparcours waarbij je aan elkaar vastzit, zodat je als 

gezin moet samenwerken en praten met elkaar, om zo een goede 

communicatie te bevorderen.  

 

Huisbezoeken 

Tussen de bijeenkomsten vinden huisbezoeken plaats. Met alle gezins-

leden en de systeemtherapeut wordt besproken wat de individuele en 

gezamenlijke doelen zijn. Deze input gebruiken we ook om het programma 

van de volgende bijeenkomst te bepalen. De gezinsleden oefenen thuis de 

vaardigheden die ze tijdens de bijeenkomsten hebben geleerd en 

bespreken de voortgang hiervan.  
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Wat kunt u van ons verwachten? 

De medewerkers van Combinatie Jeugdzorg zijn pedagogisch geschoolde professionals. Zij zijn deskun-

dig op het gebied van opvoedingsvragen, ontwikkelingsproblemen en problemen binnen het gezins-

systeem. Bij BOOST! gezinstrajecten zetten we ook gecertificeerde outdoor coaches van Back to Basic 

in. De pedagogisch medewerker werkt met de outdoor coach samen op locatie en de systeemtherapeut 

bezoekt de gezinnen in de thuissituatie en bepaalt samen met het gezin de behandeling op maat. 

 

Wat willen we bereiken? 

Met BOOST! gezinstrajecten willen we: 

 de ouder-kindrelatie verbeteren 

 het contact tussen de gezinsleden herstellen en verstevigen 

 opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren 

 de communicatie tussen ouder(s) en kind(eren) verbeteren 

 een uithuisplaatsing van uw zoon of dochter voorkomen. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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