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Samen bijdragen  
aan de bedoeling van de jeugdzorg

T
on van Rooij is met zijn partner al 38 jaar 
pleegouder. Pleegkinderen gewoon kind kunnen 
laten zijn, is zijn drijfveer. “Wij genieten ervan 
als we zien dat ze zich ontwikkelen.” De stap 

naar het voorzitterschap van de Pleegouderraad (POR) bij 
Combinatie Jeugdzorg is vanuit zijn intrinsieke motivatie 
snel gezet. “We willen duidelijk maken wat er bij pleegzorg 
komt kijken en wat belangrijk is voor pleegouders. Het is 
echt heel veel meer dan een bordje bijschuiven aan tafel.” 
David Otten stak in het recentere verleden zijn vinger 
op. Hij stapte in de oudercommissie van MKD De Mikkel 
toen zijn kind daar behandeling kreeg. “Ik wilde me breder 
informeren over de jeugdzorg en met mijn ervaring vervol-
gens andere ouders wegwijs maken. Ik had zoiets van: als 
ík het niet doe, wie dan wel? Als je capaciteit hebt, moet 
je je steentje bijdragen, vind ik. En ik krijg er positieve 
energie van.” Als voorzitter van de Cliëntenraad (CR), waar 
jongeren en ouders zitting in hebben, heeft zijn ‘steentje’ 
inmiddels fors aan gewicht gewonnen.

Wat willen ze bereiken met hun raadswerk, waar doen 
ze het voor? David: “De Cliëntenraad laat de praktijk van 
de cliënt zien: hoe is het om zorg te krijgen, wat is daarin 
belangrijk? We bestaan uit jongeren, ouders en voormalig 
cliënten met alle mogelijke leeftijden, ervaringen en 
achtergronden. Dus vanuit alle mogelijke perspectieven 
brengen we dat beeld naar voren.” “Dat geldt ook voor de 
POR,” zegt Ton. “Wij vertegenwoordigen pleegouders van 
alle pleegzorgvormen, langdurig, kortdurend, weekend/
vakantie en crisis, met de specifieke vragen en behoeften 
die er leven. In onze advisering zoeken we daar balans 
in. Dat doen we samen met Combinatie Jeugdzorg. Wat 
wij als pleegouders willen, moet voor de organisatie 
wel haalbaar zijn binnen regelgeving en budgetten.” 
Eenzelfde term bezigt David. “Cliënten kunnen soms 
boos of teleurgesteld zijn over dingen. Wij vertalen die 

emoties in vragen en adviezen waar de organisatie ook 
werkelijk iets mee kan. Verbeteren van de jeugdzorg lukt 
niet op basis van emoties, maar is wel haalbaar via een 
vertaalslag.”

Alle invalshoeken en goede uitvoering

Bestuurder Gerda Huijbregts van Combinatie Jeugdzorg is 
blij met de inbreng van de raden. “Voor mij is de waarde 
dat de raden teruggeven wat ons beleid in de praktijk 
betekent voor de cliënten en de pleegouders, en dat 
hetgeen we willen bereiken ook goed wordt uitgevoerd. 
Wie kunnen dat beter doen dan de betrokkenen zelf? 
Tegelijkertijd houden ze ons scherp bij het formuleren 
van datzelfde beleid: nemen we wel alle invalshoeken 
mee, vergeten we niets in al onze goede bedoelingen? 
Zo verhogen de raden de kwaliteit van wat Combinatie 
Jeugdzorg doet. Tegelijkertijd is het een wisselwerking. Als 
wij onze voornemens toelichten, geeft dat de raden nieuwe 
inzichten. Dus wij helpen ook hun blik te verbreden”. 

Zaadje planten en samen optrekken

De POR en de CR richten zich ook op de politiek, in 
samenspraak met Gerda. David: “In de politiek zijn het nu 
nog vooral cijfers die sturend zijn voor beleid. Maar dat 
is maar een deel van het plaatje. Wij laten de menselijke 
kant daarachter zien. De 18-/18 plus-problematiek kan 
op papier wel geregeld zijn, maar in de praktijk lopen 
jongeren in die leeftijd nog tegen veel problemen aan. 
En al kan de politiek er niet direct iets mee, je plant als 
raad toch een zaadje. Ambtenaren ervaren dat wij er 
weloverwogen mee bezig zijn, nemen ons serieus en 
gaan rekening houden met onze inbreng. Het heeft wel 
degelijk een langetermijneffect door voortdurend je stem 
te laten horen.” 

Ton geeft met de POR stem aan circa 500 pleegouders. 
“Wij zijn het het project 'Pleegouders, partners in zorg' 
gestart om met Combinatie Jeugdzorg samen op te 
trekken in de belangenbehartiging van deze pleegouders. 
We hebben immers een vrij specifieke rol. Pleegouders 
zijn geen professionals, geen cliënten en geen 
vrijwilligers. Dus we moeten nadrukkelijk investeren om 
in beeld te zijn. Samen met de organisatie klinkt onze 
stem krachtiger naar buiten toe. Bijvoorbeeld om ons 
blokkaderecht op te eisen, dat we als partij gehoord 
worden als een rechter iets wil veranderen in de situatie 
van een pleegkind. Dat is een manier om beslissingen te 
beïnvloeden.” 

Gemeenten erkennen diversiteit en complexiteit

Hoe draagt jullie raadswerk bij aan de essentie van de 
jeugdzorg? Ton en David zijn het daarover eens: “De 
essentie is dat we kinderen in de jeugdzorg en dus ook 
pleegkinderen kansen geven die anderen ook hebben. 
Zij zijn slachtoffer van de situatie waarin ze terecht zijn 
gekomen, waar problemen ook mee samenhangen. 

Die kansen krijgen ze alleen als de jeugdzorg de juiste 
hulp biedt, ook via pleegouders. En daar denken wij 
in mee door het perspectief van de cliënt en de 
pleegouder mee te geven. Goede zorg is een hele 
klus, want problemen variëren van uithuisplaatsing van 
baby’s in bijvoorbeeld pleeggezinnen tot puber- en 
gedragsproblematiek en zelfstandigheid van 17-jarigen. 
Organisaties zoals Combinatie Jeugdzorg moeten voor die 
enorme diversiteit aan problemen oplossingen hebben.” 

Gerda: “Dat betekent dat we erg moeten denken vanuit 
de bedoeling van jeugdzorg: er zijn voor de meest 
kwetsbare kinderen en hun gezinnen en iedere jongere 
binnen zijn of haar context helpen. Daar is maatwerk 
voor nodig. We moeten regelmatig buiten de lijntjes 
kleuren om ongewone oplossingen te bedenken voor 
ongewone vragen. Gelukkig zien gemeenten dit ook 
steeds beter. Ze beginnen de diversiteit en complexiteit 
van de cliënten te erkennen die om die creatieve 
oplossingen vragen en willen in toenemende mate 
meewerken aan het flexibeler inzetten van de zorg.  
Wij van onze kant denken ook zo veel mogelijk mee  
met gemeenten, hoe dit mogelijk te maken.” 

“Samen sterk dus”, knikken David en Ton. 

 
Doen wat helpt...
Natuurlijk willen we doen wat helpt. Dat is immers ons werk.  
Maar de jeugdzorg is best ingewikkeld geworden en soms lijkt de 
bedoeling ervan te ver weg, verstopt in regels en procedures. Om 
te kunnen doen wat echt helpt, is het belangrijk om goed naar het 
verhaal van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders te luisteren. 
Wat zijn hun vragen, hun dromen? Wat helpt ze? En hoe willen ze 
geholpen worden? Wat vraagt dit van ons als professionals? 
In ons jaarmagazine 2018&CO staan de verhalen van onze cliënten  
en pleegouders centraal. Zij vertellen ons hoe ze de hulp van 
Combinatie Jeugdzorg ervaren hebben. 

Doen wat helpt… De verhalen en ervaringen van kinderen en 
gezinnen helpen ons om dit nog beter in het vizier te krijgen  
en te houden! 

• V.l.n.r. David Otten, voorzitter Cliëntenraad, Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg en Ton van Rooij, voorzitter 
Pleegouderraad

Goud waard
Uit waardering voor het werk van de raden ontvingen Ton en David een 'goudklompje' van Combinatie Jeugdzorg. Gerda: 
“Goud staat symbool voor de talenten van jongeren. Talentontwikkeling is heel helpend om problemen te tackelen. Voor het 
raadswerk geldt hetzelfde. Wij hebben raden nodig om als organisatie te doen wat we moeten doen. Uiteindelijk streven 
we ernaar dat kinderen en jongeren, juist ook de meest kwetsbare, weer kunnen meedoen in de samenleving, ook in hun 
ontwikkeling als volwassenen.” 

 2 • Jaarmagazine Combinatie Jeugdzorg • 3

D
o

e
n

 w
a

t 
h

e
lp

t 
• 

s
a

m
e

n
 b

ij
d

ra
g

e
n

 a
a

n
 d

e
 b

e
d

o
e

li
n

g
 v

a
n

 d
e

 j
e

u
g

d
z

o
rg

CR en POR maken de praktijk van 
cliënt en pleegouder duidelijk
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Groei en ontwikkeling in je vak

Hanneke zou graag nog een terugkomdag aan deze 
training gekoppeld zien. “Om met elkaar te bespreken 
hoe je het houvast uit de scholing in de praktijk 
hebt toegepast. Zo kun je je deze materie nog beter 
eigen maken. Want je hebt je bagage in de vorm van 
je persoonlijkheid, ervaring en scholing, maar waar 
het om gaat is dat je die kunt omzetten in groei en 
ontwikkeling in je vak. Dat is een brug die je over 
moet. Met een terugkomdag zou je die verankering 
in de praktijk nog steviger maken. Het zou ook goed 
passen bij waar het expertisecentrum voor staat. Ik zou 
professionals met een opleidingsbudget echt aanraden 
om juist met de samenhang tussen de verschillende 
scholingsmogelijkheden hun voordeel te doen. Dat helpt 
je over de brug heen.” 

Gevraagd naar een concreet pakketadvies wijst Marianne 
op de cyclus van drie opeenvolgende trainingen 
‘Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht’, 'Moreel beraad' 
en 'Gespreksleider moreel beraad'. “Na eerstgenoemde 
training kun je in de eendaagse scholing Moreel Beraad 
je ethisch bewustzijn nog verder ontwikkelen. Je oefent 
heel praktisch hoe je via een moreel beraad dilemma’s 
met je team kunt onderzoeken om tot een besluit 
te komen. In de derde training leer je hoe je daarbij 
gespreksleider kunt zijn.” 

I
k handel bewuster en voel me zekerder omdat ik weet 
dat ik zaken grondig afweeg. Juist als er tegengestelde 
belangen spelen, brengt me dat veel. Ook voel ik de 
angst voor het tuchtrecht niet meer zo. Ik denk dat 

velen die onbewust met zich meedragen sinds we vanuit 
onze verantwoordelijkheid voor ons beroepsmatig handelen 
daar individueel aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. 
Maar na trainingen van het Expertise centrum Beroeps-
ontwikkeling weet ik dat ik kan staan voor wat ik doe.” 
Hanneke van Deurzen is Jeugd- en gezinsprofessional bij 
Centrum Jeugd en Gezin van Heeze-Leende, gedetacheerd 
vanuit Combinatie Jeugdzorg. Ze is zeer te spreken over 
het integrale aanbod dat het expertisecentrum heeft op 
het vlak van beroepsontwikkeling, met mogelijkheden voor 
professionalisering, reflectie, opleiding, innovatie, advise-
ring en ondersteuning. Ze volgde de training ‘Beroepscode, 
richtlijnen en tuchtrecht’, deed een duplotraining en heeft 
nieuwe aanvragen lopen.

“Ik ben iemand die veel vanuit gevoel en ervaring 
handelt”, zegt ze. “Wat de trainingen vooral hebben 
toegevoegd is de theoretische onderbouwing van mijn 
handelen. Ik kan veel beter beargumenteren waarom ik 
iets doe, en hoe dat past binnen het allesoverkoepelende 
belang van het kind. Ik neem ook meer de tijd om 
stapsgewijs grondige afwegingen te maken voordat ik 
handel. Vanuit mijn gevoel kan een handeling de beste 
keuze lijken, maar als ik dan alle alternatieven met 
voor- en nadelen op een rijtje zet, kom ik soms tot een 
andere beslissing. En kom ik uit bij wat mijn gevoel al 
aangaf, dan voelt zo’n keuze zekerder. Door de brede 
afwegingen werk ik ook vanzelf systeemgericht, omdat ik 
de invloeden op alle betrokkenen laat meetellen in mijn 
keuze voor een bepaalde weg. Voor mij ligt de bedoeling 
van wat ik als professional doe, in het systeemgericht 
werken: dat ik de wensen, zorgen en mogelijkheden 
van alle betrokken onderzoek en op elkaar probeer af 
te stemmen. Met als uiteindelijk doel dat we samen 
passende hulp kiezen, zodat de jeugdigde en alle 
betrokkenen optimaal tot hun recht komen”.

Trainers met voeten in de praktijk

Versterken de trainingen vooral je theoretische bagage? 
“Meer dan dat. De theorie wordt ook heel overzichtelijk 
vertaald naar de praktijk! Wat er aan de orde komt raakt 
juist de dilemma’s waar je vrijwel dagelijks voor komt 
te staan. Wat je voor de één goed doet kan nadelig zijn 
voor een ander en toch moet je een pad kiezen. Als 
je weloverwogen keuzes maakt, straal je ook rust en 
professionaliteit uit naar betrokkenen. Zeker in situaties 
waarin emoties hoog oplopen, creëer je zo een basis 
waarop je verder kunt.” 

Marianne Jacobs, programmamanager Expertisecentrum 
Beroepsontwikkeling, herkent wat Hanneke zegt. “Jeugd- 
en gezinsprofessionals zijn over het algemeen doeners. 
Wat we hen in essentie leren is om in hoogcomplexe 
zaken niet te snel in de ‘handel-modus’ te schieten, maar 
juist even achteruit te stappen: wat gebeurt hier, wie 
zijn hierbij betrokken, welke mogelijkheden liggen er 
bij wie, etcetera. En wat de praktijkgerichtheid van de 
training betreft, ben ik blij dat Hanneke dat zo ervaart. 
We werken heel bewust alleen met trainers die met hun 
voeten in het praktijkveld staan. Ze weten als geen ander 
voor welke dilemma’s de deelnemers dagelijks kunnen 
komen te staan en kunnen heel goed de vertaalslag 
maken naar de praktijk.” 

Minder angst voor het tuchtrecht

Dat Hanneke de training ‘Beroepscode, richtlijnen en 
tuchtrecht’ juist bij het Expertisecentrum Beroeps-
ontwikkeling volgde, heeft met de ‘zwaarte’ van het 
tuchtrecht te maken, zegt ze. “In het veld merkte ik dat 
professionals soms met gevoelens van onzekerheid en 
angst uit vergelijkbare trainingen kwamen, terwijl dat 
bij deze scholing helemaal niet zo was. Dat zit hem in 
de benadering en de opbouw. De training gaat eerst in 
op alle tools die je hebt om je handelen goed te kunnen 
onderbouwen en pas op het einde komt het tuchtrecht 
aan de orde. Dat gaf mij al zó veel zekerheid dat mijn 
angstgevoelens verdwenen waren, voordat we het 
hadden over wat er kan gebeuren als het toch fout gaat. 
Dit betekent niet dat een klacht bij de tuchtcommissie 
me niet heel heftig lijkt, vooral omdat je handelt vanuit 
de ‘juiste’ bedoeling. Maar ik heb nu het idee: als ik 
de beroepscode en richtlijnen hanteer, welbewust te 
werk ga en goed rapporteer, kan ik mijn handelen altijd 
onderbouwen. Dan heb ik gedaan wat ik kon.” 

• Hanneke van Deurzen, Jeugd- en gezinsprofessional Centrum voor Jeugd en Gezin Heeze-Leende (rechts) en  
Marianne Jacobs, programmamanager Expertisecentrum Beroepsontwikkeling

 ” Door alle aspecten grondig 
af te wegen werk je vanzelf 
systeemgericht •
Hanneke van Deurzen

Integraal aanbod Expertisecentrum 
Beroepsontwikkeling

‘helpt je over de brug heen’

Expertisecentrum  
Beroepsontwikkeling: 3 pijlers 

1. Professionalisering & Reflectie
Beroepsinhoud, kennisontwikkeling, positie van 
de professional in de organisatie, professionele 
verantwoordelijkheid / hoe kom je tot verantwoorde 
beslissingen bij morele vragen? 

2. Opleiden & Innoveren
Diverse trainingen en workshops; ook mogelijkheden 
voor coaching. Bijblijven op het gebied van nieuwe 
ontwikkelingen in het vak. Trainers werken zelf in de 
praktijk. 

3. Adviseren & Ondersteunen
Strategisch, tactisch, operationeel advies t.a.v. 
professionaliserings vraagstukken, producten, diensten, 
doorverwijzingen; advisering bij tuchtklachten; 
ondersteuning bij o.a. opzetten professioneel statuut; 
ondersteunende workshops over beroepsstandaarden 
voor  niet-geregistreerde professionals.

www.combinatiejeugdzorg.nl/
expertisecentrum-beroepsontwikkeling
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Maatwerk onderwijs en zorg

W
e zijn er nog niet, maar 
er is nu structuur en 
helderheid. Dat lucht 
op en geeft rust.” 

Sandra en Frank van der Zanden merken 
halverwege hun traject bij Combinatie 
Jeugdzorg dat ze meer grip hebben op 
de opvoeding van hun tweeling van 2,5 
jaar. Het Reuselse paar heeft heftige 
jaren van zorgen en stress achter de 
rug. Na een moeizame zwangerschap 
was het geen halleluja bij de geboorte 
van kleine Tim en Tess. Ze kwamen na 
ruim 27 weken prematuur ter wereld. 
Alles werd verzet om de kindjes te laten 
overleven, met een meer dan intensieve 
bijdrage van moeder. Dat lukte, maar 
Sandra en Frank kregen wel een pittige 
opgave mee. Tim en Tess hebben name-
lijk ontwikkelingsproblemen, wat veel 
voorkomt bij premature kinderen. 

“Aanvankelijk ging het goed”, zeggen 
ze, “maar na een jaar kreeg Tim enor-
me driftbuien. Hij gooide zijn hoofd 
soms keihard tegen de kast. Ook be-
gon hij in patroontjes te handelen: 
deurtje open, deurtje dicht, maar dan 
1000 keer. En als je hem wegtrok bij 
het deurtje was hij niet meer te beda-
ren. Het was ons niet duidelijk wat hij 
nodig had en ook het kinderdagver-
blijf in Arendonk kreeg daar de vinger 
niet achter. Door zijn gedrag maakte 
hij bovendien de andere kinderen on-
rustig. Tess is op haar beurt erg sen-
sitief en zoekt veel contact. Ze doet 
hierbij erg haar dingetje vanuit wat zíj 
wil. Ze kan zich niet goed aanpassen 
in een groep en is moeilijk te sturen. 
Ze heeft veel veiligheid en 1-op-1 
aandacht nodig.” Handen in het haar 
dus, in Reusel én Arendonk.

Maatwerkpakket

Het jonge echtpaar zocht hulp en 
kwam via Vroeghulp bij Combinatie 
Jeugdzorg terecht. Verblijf op het 
MKD (Multidisciplinaire kinderdag-
behandeling) lag voor de hand, maar 
de tweeling is nog zó jong, dat ze veel 
individuele nabijheid nodig hebben. 
Dus wordt de MKD-behandeling naar 
de kindjes toe gebracht, zowel thuis 
als op het kinderdag verblijf. Ambulant 
hulpverlener Hilde van Eert biedt 
systeem gerichte hulp bij de ouders 
thuis en pedagogisch medewerker 
Adriën Potters geeft zowel thuis als 
op het kinder dagverblijf praktisch 
peda gogische begeleiding. De 
gedrags wetenschapper komt langs 
waar nodig en therapeuten kijken 
mee naar de beelden die via 
video-hometraining (VHT) en • Adriën Potters, pedagogisch medewerker MKD (links) en Hilde van Eert, ambulant hulpverlener Dagbehandeling

MKD-behandeling 
thuis en op  
kinderdagverblijf

video-interactiebegeleiding (VIB) worden gemaakt. Zij zijn 
klankbord voor Hilde en Adriën en worden desgewenst 
‘ingevlogen’. De eigenaresse van het kinderdagverblijf 
zit ook bij de behandelplanbesprekingen. En zelfs oma 
Erna, de enige nabije en zeer betrokken steunpilaar voor 
Sandra en Frank, wordt binnenkort ‘meegenomen’ in 
de aanpak. Maatwerk dus in de leefwereld van de twee 
hummeltjes. 

Uitleg gedrag en adviezen omgang

Sandra en Frank: “Hilde en Adriën leggen uit waar het 
gedrag van Tim en Tess mee samenhangt en geven 
adviezen hoe we daarmee kunnen omgaan. Bijvoorbeeld 
niet meteen ‘nee’ zeggen ‘dat mag niet’ als Tim iets doet 
wat je niet wilt. Daarmee lok je juist verzet uit. Het helpt 
dan om eerst bij hem aan te sluiten door te benoemen 
wat je bij hem ziet, om van daaruit leiding te geven. 
Dan gaat hij zich ook vertrouwd voelen. Vooral bij Tim 
is taal heel essentieel. Als hij in de vrieskou buiten wil 
spelen, verbied ik dat niet meteen, maar zeg ‘koud hè, 
brrrr’. Dan zegt hij even later ‘koud hè, brrrr’ en gaat hij 
binnen spelen. En dat wil je.” Hilde en Adriën: “Sandra en 
Frank weten nu dat Tim’s gedrag samenhangt met veel 
onduidelijkheid. Hij laat alle prikkels binnenkomen en 
dat maakt zijn wereld onoverzichtelijk en onveilig. Door 
te benoemen wat ze wel willen en wat er gaat komen, 
maken ouders de wereld via woorden voorspelbaar 
voor hem. Hij pikt deze woorden op, gaat ze ook zelf 
benoemen en snapt het daardoor beter. Dat ordent zijn 
wereld en geeft hem rust.” 

Kinderdagverblijf betrokken

Sandra: “Ook videobeelden van situaties helpen erg 
goed. Soms nemen we een filmpje van een minuut op en 
kijken we het seconde voor seconde na. Onvoorstelbaar 
hoeveel je in een paar seconden aan gezichtsmimiek en 

gedrag kunt zien! Dat geeft heel veel inzicht.” Hilde en 
Adriën: “Datzelfde doen we met de groepsleidsters op 
het kinderdagverblijf. We filmen en kijken terug om de 
intentie van het gedrag van Tim en Tess te ontdekken. 
Je ziet bijvoorbeeld dat Tess na het eten de slabbetjes 
van de andere kindjes probeert af te trekken. Als je 
‘aan de buitenkant’ van het gedrag blijft, label je het 
waarschijnlijk als vervelend. Maar op de videobeelden zie 
je heel duidelijk dat Tess vooral wil helpen. Dat is juist 
haar kracht, dat ze behulpzaam is. Ze heeft daar echter 
wel sturing in nodig. 'Hé Tess, wil je helpen? Dat is lief 
van je! Jij mag lekker spelen, de juffen ruimen het op'. 
Zo'n reactie, met niet te veel taal, is helpend voor Tess. 
Door haar goede intentie te ontvangen en het gewenste 
gedrag uit te spreken, maak je het helder voor haar en 
blijft het positief.”

Goede reacties

Sandra: “Ik krijg heel goede reacties van het kinderdag-
verblijf, de videobeelden zijn een eye opener voor hen. 
Ze hebben nooit eerder zo’n vorm van hulp gehad voor 
kindjes. De leidsters voelen zich echt ondersteund.  
En dat geldt voor ons ook. We zien de meeste 
vooruitgang bij Tim. Omdat de taal nu bij hem op gang 
komt, snapt hij dingen beter en voor ons is helder 
geworden wat hij nodig heeft. Dat maakt het al minder 
pittig.” Hilde knikt: “Bij Tess moet je heel goed aanvoelen 
wat ze nodig heeft. In afzonderlijke situaties lukt dat 
al wel, maar nog niet over het geheel.” Sandra en 
Frank beseffen dat het geen ‘leien dakje’ wordt in de 
opvoeding, maar er begint ademruimte te ontstaan in 
hun leven. “En dat is heel veel waard”, zeggen ze. 

Sandra en Frank krijgen  
grip op opvoeding

• Frank en Sandra met hun tweeling Tess en Tim
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B
ezig zijn met wat je graag doet en goed kan. Er is 
geen betere motor voor ontwikkeling dan je pas-
sie volgen en je talenten gebruiken. Bij Combina-
tie Jeugdzorg denken en werken we veel vanuit 

talenten, mogelijkheden en interesses van jongeren. De 
doorontwikkeling van ons terrein in Heibloem noemen we 
ook niet voor niets Widdonck-Talentendonck. Met diverse 
partners zijn we daar een inspirerende ontwikkelomgeving 
aan het creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren. Van-
uit de wens van deze jongeren om elkaar en de mogelijkhe-
den op het terrein beter te leren kennen, ontstond in 2018 
Talent Experience als nieuw, eendaags initiatief. 

Beleidsmedewerker Beleid en Kwaliteit Maike Willunat 
is een van de initiatiefnemers. “Met Talent Experience 
willen we de jongeren via workshops laten ontdekken 
waar ze goed in zijn, wat bij hen past, waar ze 
enthousiast van worden en energie van krijgen”, laat 
ze weten. “Het beste ontdekken ze dat, als ze dingen 
ervaren. Daarom hebben we onder meer activiteiten 
aangeboden die jongeren normaal gesproken niet zo 
gemakkelijk kunnen uitproberen, zoals freerunnen, 
dj’en en graffiti spuiten. Die workshops waren steevast 
‘volgeboekt’. Maar ook koken viel in de smaak. 

Dat is voor jongeren van Intensieve dagbehandeling 
bij Combinatie Jeugdzorg en VSO De Ortolaan van 
Aloysius Stichting een bekende activiteit. Daarnaast 
kozen zelfs jongere kinderen voor deze workshop. 
Andere activiteiten waar veel belangstelling voor  bestond 
waren onder meer breakdance, voetbal, programmeren, 
haarstyling, houtbranden en virtual reality.” 

Vuur aanwakkeren

Wat is volgens jou ‘de les’ van Talent Experience?  
“Dat het een goede manier is om jongeren in aanraking 
te laten komen met (nieuwe) activiteiten waarmee 
ze kunnen experimenteren. Kwetsbare jongeren zijn 
zich niet altijd bewust van wat ze leuk vinden, waar ze 
interesse in hebben of wat hun kwaliteiten zijn.  
Ze hebben vaak een laag zelfbeeld en tonen weinig tot 
geen motivatie. Toch hebben ook zij dromen en talenten. 
Maar vuur ontstaat alleen onder de juiste omstandig-
heden. Om dit aan te wakkeren is het belangrijk om 
jongeren ongedwongen te laten kennis maken met 
verschillende activiteiten. Op onze behandel groepen 
en binnen therapieën doen we dat natuurlijk ook al wel, 
maar we kunnen daar nog verdere stappen in zetten.”

Talent Experience:
ontdekken en ervaren

• Maike Willunat, beleidsmedewerker Beleid & Kwaliteit

Aan verwachtingen voldaan

“Talent Experience heeft helemaal aan de verwachtingen 
voldaan; 130 jongeren hebben die dag heel actief 
en enthousiast aan het programma deelgenomen. Ze 
hebben activiteiten kunnen uitproberen en sommigen 
hebben iets ontdekt waar ze echt mee verder willen. 
Weer anderen hebben ervaren wat hen minder ligt. Ik 
hoorde enkelen zeggen: ‘Leuk om een keer te doen, maar 
het is niet echt mijn ding’. Of: ‘Dit wordt zeker niet mijn 
beroep’. Dat is natuurlijk ook waardevol om te weten.” 

Follow-up

En hoe ga je hier nu mee verder? Maike: “De eerste 
editie van Talent Experience is vooral uitproberen 
geweest. We zien dat het aanslaat, dus er volgt zeker 
een tweede editie. Dan willen we er nadrukkelijker een 
follow-up aan geven, zodat het aangewakkerde vuur 
ook blijft branden. Dat de jongeren bijvoorbeeld op de 
groepen of met onze medewerkers bij drama, sport en 
muziek doorgaan met wat ze bij zichzelf aan potentieel 
hebben ontdekt. Op school kan het portfolio een middel 
zijn om te kijken hoe er een vervolg gegeven kan worden 
aan de opgedane inzichten. Want bezig zijn vanuit 
talenten motiveert, geeft zelfvertrouwen en brengt 

waardering. Jongeren zijn dan eerder geneigd om de 
regie te pakken in hun ontwikkeling.” 

Talenten en behandeling verbinden

“Zo'n follow-up is een mooi voorbeeld van waar 
Combinatie Jeugdzorg organisatiebreed naartoe wil”, 
zegt Maike. “We willen nog nadrukkelijker talenten van 
jongeren verbinden met de behandeling; dat jongeren 
dus vanuit hun passie aan veerkracht werken om beter 
om te gaan met moeilijkheden in het leven. Die insteek 
hanteren we al wel, maar dat mag nog verder ingesleten 
worden. Neem een jongen die graag voetbalt, maar 
moeite heeft met sociale vaardigheden. Laat hem een 
voetbaltoernooi organiseren. Zo combineert hij zijn 
passie met wat hij op sociaal vlak moet ontwikkelen. 
En waarom zou een mentorgesprek met een jongen 
die graag vist, niet aan de waterkant gevoerd kunnen 
worden in plaats van aan een tafel? Zo zijn er nog allerlei 
mogelijkheden om in de behandeling steviger aan te 
haken bij talenten van jongeren.” 

Hoe vonden jongeren het?

Nadim (13): “Virtual reality was heel bijzonder. Ik 
zou de volgende keer wel een grotere ruimte pakken, 
dan kun je meer lopen, meer dingen doen. De 
volgende keer ga ik weer freerunnen, want dat was 
ook ontzettend gaaf. En dan wil ik graffiti spuiten 
uitproberen.” 

Stefan (14): “Koken vond ik het leukst, omdat er een 
fijne sfeer hing en het gezellig was. Bij houtbranden 
heb ik een logo gemaakt. Dat was best moeilijk, maar 
het is gelukt; ik heb het ook bewaard. Welk talent 
ik heb? Ik kan wel goed gamen. Ik hoop dat er de 
volgende keer een workshop ‘gamen’ bij zit. En graffiti 
spuiten wil ik dan ook gaan doen.” 

Dave (14): “Ik heb virtual reality, houtbranden en 
freerunnen gedaan. Dat was allemaal erg leuk. Het 
is weer eens wat anders dan vissen, mijn hobby. Een 
workshop ‘vissen’ de volgende keer? Ja, daar zou ik 
zeker aan meedoen!” 

Om privacy redenen zijn de namen van deze jongeren niet hun 
echte namen, met uitzondering van Ike.

• workshop virtual reality

• Ike (12): “Ik heb op de Talenten Experience freerunnen 
ontdekt! Dat was echt geweldig. Ik wil nu op freerunnen 
gaan, bij een club. Kickboksen doe ik al”.

• workshop wenstotems maken

 ”   Bezig zijn vanuit talenten 
motiveert, geeft zelfvertrouwen 
en brengt waardering •
Maike Willunat
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'Kinderen even onbevangen kind laten zijn'

Crisispleegzorg

W
e hebben een meisje van 8. Kan ze over een 
uur komen?” Ellis en Stephan Feijen hebben 
sinds 2007 meer van dit soort telefoontjes 
gehad. ’s Middags hebben ze nog nooit 

van Mila, Nora, Zoë of Lotte gehoord en ’s avonds eet ze al 
mee. Vier weken lang, maar in de praktijk meestal langer. 
Het kindermaatje spijkerbroek ligt eerder in het wasmachi-
ne dan dat het gezin en ‘het nieuwkomertje’ elkaar hebben 
leren kennen. Crisispleegzorg heet dat en Ellis en Stephan 
zijn crisispleegouders. “We willen de kinderen een periode 
in hun leven geven waarin ze onbevangen kind mogen zijn 
ondanks de problemen om hen heen. Daar doen we het 
voor”, zeggen ze. 

Deze pleegzorgvariant is een van de vormen van 
crisishulpverlening van Combinatie Jeugdzorg 
(zie kader). “We doen dergelijke plaatsingen als 
de jeugdbeschermingsorganisatie ziet dat de 
veiligheid van het kind acuut in gevaar is, op fysiek, 
emotioneel of pedagogisch vlak”, zegt Daniella van 
de Sande, ambulant hulpverlener Pleegzorg. “De 
jeugdbeschermingsorganisatie kijkt wel altijd eerst 

of iemand uit het netwerk het kind kan opvangen.” 
Het waarborgen van de veiligheid van kinderen staat 
bovenaan bij crisishulpverlening. Daarnaast zijn de pijlen 
gericht op het bezweren van de crisis in het gezin, het 
herstellen van communicatie, relaties en veiligheid in het 
gezin, en zo nodig het regelen van vervolghulp. Insteek 
is dat het kind zo snel mogelijk kan terugkeren, tenzij 
dit onveilig is. Daniella: “Binnen crisispleegzorg streven 
we ernaar dat binnen zes maanden duidelijk is of het 
kind terug naar huis kan of dat het elders zal opgroeien. 
Kinderen dienen hier zo snel als mogelijk helderheid 
over te krijgen. Dit vraagt echter gedegen onderzoek, 
aangezien we het kind indien mogelijk het liefst bij de 
eigen ouders zien opgroeien.” 

Regelen, plannen en organiseren

Ellis en Stephan bieden een tijdelijke, veilige plek 
aan kinderen, maar bij pleegzorg komt heel wat meer 
kijken. Ellis: “Rond een plaatsing gebeurt zóveel: je 
hebt contacten met de ouders, de school, vervoer naar 
school, medische dingen die geregeld moeten worden, 

• Daniella van de Sande (links) aan tafel bij pleegouders Ellis en Stephan Feijen

afstemming met de hulpverlening, opa’s en oma’s die 
het kind willen bezoeken, noem maar op. Al dat regelen, 
plannen en organiseren maakt het intensief, maar ik moet 
zeggen dat ik het ook wel leuk vind.” 

Goed contact met ouders

Daniella: “Bij crisispleegzorgplaatsingen houden we het 
contact tussen het kind en zijn ouder(s) zoveel mogelijk 
in stand. Het streven is dat ze wekelijks contact hebben, 
maar per situatie kijken we wat de mogelijkheden zijn van 
het kind en de ouder(s).” 

Ellis en Stephan: “Geen enkele ouder is blij met de 
situatie. Voor mij is het een   uitdaging om een positief 
contact met de ouders op te bouwen, zodat zij het goed 
vinden dat hun kind bij ons mag zijn. Ook voor het kind 
is dat belangrijk. Want het kind blijft natuurlijk altijd zijn 
loyaliteit naar zijn ouders houden.” Daniella vindt dat Ellis 
en Stephan er stevig in staan. “Ze denken echt aan kleine 
dingen die belangrijk zijn. Ze laten de pleegkinderen bij 
dergelijke bezoeken bijvoorbeeld de kleren dragen die 
ze aan hadden toen ze kwamen. Of ze laten hen een 
tekening maken voor hun ouders. Dat telt allemaal mee.” 

Gewone gezinsroutine

Wat kunnen jullie kinderen in die korte tijd meegeven? 
Ellis: “’Rust, reinheid en regelmaat’, dat is het in feite. 
Warmte, schone kleren, eten, een bed. Je kunt kinderen 
niet in een paar weken of maanden opvoeden. We 
nemen hen mee in de gewone gezinsroutine van opstaan, 
naar school, met andere kinderen spelen. Daar hebben 
ze behoefte aan.” Daniella beaamt dat: “Ze stoppen als 
het ware een positieve periode in hun rugzak.” Lukt het 
altijd om een kind dat mee te geven? Stephan: “Heel vaak 
wel, maar soms niet. Dan hebben wij ook geen antwoord 
op het gedrag van het kind.” “Alle kinderen hebben een 
rugzakje met problematische of traumatische ervaringen”, 
vult Ellis aan. “Het is sowieso al heftig als je even niet 
meer thuis kunt wonen. Wij zitten weleens met pittige 
situaties. Dan is het fijn dat we met Daniella of een 
collega van crisispleegzorg contact kunnen hebben. Dat 
is sparren en spuien, we voelen ons dan echt gehoord, 
gezien en ondersteund.” Daniella: “Het is vooral samen 

zoeken, wat werkt er, wat kunnen we het beste doen? 
Op mijn beurt heb ik altijd de mogelijkheid om intern met 
collega’s en de gedragswetenschapper af te stemmen 
om het pleeggezin, het kind of de ouders goed te 
ondersteunen en te begeleiden”.

Een brede blik

Als crisispleegzorggezin help je het kind en de ouders, 
wat haal je er voor jezelf uit? Stephan: “Het geeft 
gezelligheid en reuring, we blijven er jong bij. Door de 
verschillende achtergronden van de kinderen komen we 
ook in contact met verschillende gewoontes en culturen. 
De ene keer zie je ons in de Poolse supermarkt, dan 
bezoeken we een moskee, en een andere keer hebben 
we goede gesprekken met mensen die op een kamp 
wonen. Het geeft ons een brede blik. Ook onze eigen 
kinderen, die we er vanaf het begin nauw bij hebben 
betrokken, geven we een stuk levenswijsheid mee, 
het idee dat niet alles vanzelfsprekend is.” Ellis: “Je 
moet natuurlijk van kinderen houden, maar de meeste 
voldoening geeft het als pleegkinderen er achteraf 
positief op terugkijken. Als kinderen die we later nog 
eens ontmoeten, enthousiast praten over hun periode bij 
ons, hoe pittig de situatie destijds ook was.”

Crisishulpverlening Combinatie Jeugdzorg
• specialistische hulp aan huis vanuit SpoedvoorJeugd 
• tijdelijke opname van kinderen in een crisispleeggezin 
• tijdelijke opname van kinderen in een gezinshuis 
• tijdelijke opname van kinderen in de residentiële Opname- en Oriëntatiegroep of een andere  

Dag- en nachtbehandelgroep.

Cijfers 2018
Aantal plaatsingen crisishulpverlening

• crisispleegzorgplaatsingen: 10
• crisisplaatsingen in een gezinshuis: 1
• crisisopnames in Opname- & Oriëntatiegroep: 18
• crisisplaatsingen in Dag- en 

nachtbehandelgroepen: 3

 ” Bij crisispleegzorg plaatsingen 
houden we het contact tussen 
het kind en zijn ouders zoveel 
mogelijk in stand.
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Omgangshuis 
Jennifer (12) ziet haar vader weer

D
e ochtend dat ik papa na lange tijd weer zou 
zien, was ik gespannen blij. Het voelde net als 
naar Toverland gaan. En toen ik hem echt zag, 
was ik héél erg blij. Het was meteen knuffelen.” 

Jennifer (12) heeft, net als haar oudere zusje Melissa, weer 
contact met haar vader. Na de scheiding van haar ouders, 
waarbij vader vertrok, was dat verloren gegaan. En daar 
had vooral Jennifer, bij de scheiding 7 jaar, het zó moeilijk 
mee dat haar moeder in 2018 hulp zocht. Ze wilde een 
oplossing en kwam via de gemeente bij het Omgangshuis. 

Kindercoach Pleun de Wert en ouderschapsbegeleider 
Helma Visser waren betrokken bij deze vorm van 
Echtscheidingshulpverlening die bestaat uit gesprekken 
met de ouders, coachingsgesprekken met de kinderen en 
begeleide omgangscontacten. Pleun: “Bij conflictueuze 
scheidingen zijn ouders vaak zó op elkaar gefocust dat ze 

onbewust en ongewild het belang van hun kinderen uit 
het oog verliezen. Door het kind sterker te maken en de 
ouders de stem van het kind ook te laten horen, willen 
we die focus verleggen. Maar in deze situatie lag het 
iets anders. Moeder zocht juist hulp vanwege Jennifer 
en het bleek al gauw dat vader ook een oplossing wilde. 
‘Mijn kinderen zijn mijn ‘alles’, zegt hij altijd. Ondanks 
de aanhoudende conflicten tussen de ouders was er 
bij hen wel onderliggend respect voor elkaar. De knoop 
zat vooral in de communicatie waarbij emoties steeds 
hoog opliepen. Het is goed geweest dat ze de pijn die ze 
daarbij voelden, naar elkaar hebben kunnen uitspreken. 
Mooi is ook dat de ouders het toelieten om met Melissa 
en Jennifer verschillende trajecten te doorlopen. De 
zusjes verschillen zes jaar en hadden andere vragen 
en behoeften. Terugkijkend is het een positief traject 
geweest.”

Om het weekend naar papa

Jennifer: “Ik ben nu om het weekend bij papa, van 
vrijdagavond tot zondagavond en de vakanties delen 
papa en mama door de helft. En als ik op woensdag soms 
niks te doen heb, vraag ik of ik naar papa kan. Dat mag 
meestal. Papa woont niet zo ver weg, aan de andere kant 
van de rotonde.” En wat doe je in een weekend bij papa? 
“Spelletjes. Ik houd van andere spelletjes dan Melissa. 
Daarom gaan we niet samen, tenminste, meestal niet. 
Melissa gaat op andere momenten naar papa.” Jennifer 
slaapt nu nog op de kamer van haar vader, maar dat gaat 
veranderen. “In de zomer maakt papa een kamer voor mij 
klaar. Er moet eerst laminaat in. Daar ga ik bij helpen.” 

Jennifer regelt het

Jennifer heeft haar boekje bewaard waarin ze alles heeft 
opgeschreven en opgeplakt wat ze in het Omgangshuis 
heeft gedaan. Daarin staan onder meer de wensen die 
ze had om de situatie beter te maken en de vragen die 
ze aan papa en mama had. Ze geeft een voorbeeld. “Ik 
wilde dat papa aardiger was tegen de nieuwe vriend 
van mijn moeder. En dat is hij nu ook.” Dus papa heeft 
dingen verbeterd door jou? “Ja, dat kun je wel zeggen. 

Toen hij mij na een weekend een keer terugbracht, heb 
ik hem ook gevraagd ‘rijd een keer mee naar de deur’. 
Dat deed hij toen. Daarvóór stopte hij altijd op de hoek. 
Tegenwoordig is het nóg beter. Hij kletst vaak nog even 
met mama als hij mij thuis afzet. Ik denk dat ik het wel 
een beetje regel dat papa en mama nu beter met elkaar 
omgaan.”

Pleun moet lachen: “Jennifer is niet bang om dingen 
uit te proberen.” Dat gebeurde ook toen Jennifer een 
voorstelling had van haar dansschool. “Ik moest een 
keer meedoen aan een dansshow met een optreden 
‘s middags en ‘s avonds. Toen heb ik mama ‘s middags 
uitgenodigd en papa ‘s avonds. Dan konden ze allebei 
komen kijken. Ik dacht dan gedragen ze zich wel, haha. 
Het was alleen jammer dat papa op het laatst niet kon 
vanwege een longontsteking.”

Spreekbeurt over de hulp

Hoe vond je de hulp die je kreeg, was het uiteindelijk wat 
je wilde? “Ja. Het gebeurde ook op een leuke manier, niet 
kletsen aan tafel, maar in de gymzaal en met spelletjes. 
Ik heb Regenwormen met papa gedaan en ook Twister. 
Papa was na afloop soms helemaal kapot, zo moe was hij 
van al die spelletjes, haha”. 

Jennifer stopt het traject in het Omgangshuis helemaal 
niet weg. Integendeel. Toen ze op school een spreek-
beurt moest houden, nam ze de jeugdzorg als 
onderwerp. “Maar daar stond op de computer zó veel 
informatie over, dat ik dacht aan Combinatie Jeugdzorg, 
omdat ik daar ervaring mee had. Ik heb Pleun toen 
gebeld en die heeft een heleboel spulletjes verzameld 
om in de klas te laten zien en uit te delen. Ik heb in de 
klas verteld waarom ik daar was, liet mijn boekje zien 
waarin ik alles had bijgehouden, en heb stickervelletjes 
uitgedeeld. De spreekbeurt ging goed.”

Jennifer wil later iets doen met kinderen, ze heeft er een 
‘natuurlijke klik’ mee, ervaart ze. “Als ik op school aan het 
spelen ben met het zoontje van de nieuwe vriend van 
mama, komen alle kinderen soms om me heen staan. Ze 
willen dan meespelen en ze zeggen: ‘Kom, juf Jennifer!’, 
haha. Misschien word ik wel kinderarts of ga ik iets in de 
kinderopvang doen of zo.” 

• Jennifer samen met ambulant hulpverlener Echtscheidingshulpverlening en kindercoach Pleun de Wert

” Papa en mama gaan 
beter met elkaar om.
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I
k zocht iets leuks om te doen en vooral de omgang met kinderen sprak me 
aan. Bovendien rijd ik graag auto. Ik twijfelde alleen of ik met een bus kon 
rijden. Maar een proefrit ging me meteen goed af. Best stoer vond ik het, 
ik in zo’n grote bus.” Dat proefritje is inmiddels 15 jaar geleden. Sindsdien 

heeft Jannij Stam als vrijwilliger al zo’n 150 kinderen van Combinatie Jeugdzorg 
vervoerd, vooral vanaf De Locht in Veldhoven. Van behandelgroepen naar school 
en terug, naar vrijetijdslocaties, vakantieadressen, tussen ouders en pleegouders, 
doordeweeks, in de weekenden. Kim van der Wijst is pedagogisch medewerker 
Dag- en nachtbehandeling op locatie de Locht en aandachtsfunctionaris voor 
de vervoersvrijwilligers in regio Veldhoven/Eindhoven. Zij noemt Jannij en haar 
‘vervoerscollega's’ een essentiële schakel in de jeugdzorg. Al lijkt hun bijdrage puur 
praktisch - kinderen vervoeren - hun invloed reikt onmiskenbaar veel verder. 

Jannij zet meteen de radio aan in haar verhaal. “Als ik kinderen ‘s morgens vroeg 
naar school breng, zijn ze vaak nog niet zo aanspreekbaar. Een muziekje is dan 
gezellig. Slam FM is de zender tegenwoordig. Natuurlijk liefst zo hard mogelijk. 
Ik houd dan twee geluidsstandjes reserve om de boxen niet uit de bus te 
laten springen.” Maar vaak heeft Jannij geen bus vol. Bijvoorbeeld als er vooral 
oudere jongeren op de groep zijn die zich kunnen redden met fiets en openbaar 
vervoer. Of als mensen uit het netwerk van de kinderen zelf vervoersmogelijk-
heden hebben. Daar wordt natuurlijk eerst naar gekeken. 

Jannij: “Als ik een paar kinderen in de bus heb, doe ik wel eens een snoep-
spelletje: wie het langst met zijn winegum kan doen. Dat vinden ze altijd leuk. 
En daarmee geef ik eigenlijk ook mee: kijk eens hoe lang je met een snoepje 
kunt doen!”

Invloed reikt veel verder dan 'praktisch nut'

Inzet vrijwilligers

Vrijwilliger Jannij 
vervoert al 15 jaar 
kinderen

• Vrijwilliger Jannij Stam (rechts) en pedagogisch medewerker Dag- en nachtbehandeling Kim van der Wijst

Kim: “Het is heel waardevol voor kinderen dat ze met een 
‘neutraal persoon’ kunnen praten. Op de groep ben je met 
kinderen en groepsleiding toch intensief bij elkaar, in het 
kader van opvoeding gebeurt er van alles, moet er ook van 
alles. Met Jannij kunnen kinderen zich dan ontspannen 
op andere dingen richten. Dat zie je ook als Jannij mee-
eet op de groep na een late rit. Dan krijg je meteen 
andere gesprekken aan tafel. En doordat Jannij zegt wat 
ze van dingen vindt, krijgen kinderen ook vanuit die hoek 
onbewust normen en waarden mee.” 

Belangrijke rol vrijwilligers

Soms vragen kinderen of ze met Jannij mee mogen rijden 
als ze anderen gaat ophalen. “Dat vinden ze gezellig en dan 
zijn ze er even uit. Naar de wasstraat door de borstels heen 
is ook leuk natuurlijk.” Als het zo uitkomt, wil Jannij ook 
meekijken aan de rand van de schaatsbaan of bij het 
afzwemmen. Ze schenkt kinderen dan een stukje van haar 
vrije zondag en, letterlijk, een cadeautje voor hun 
zwemdiploma. “Eén kind vroeg me ooit of ik naar haar 
kerstviering op school wilde komen kijken. Haar ouders 
konden daar niet bij zijn. Zoiets doe ik dan. Het is voor het 
kind toch belangrijk dat iemand belangstelling toont?” Kim: 
"Kinderen voelen zich dan gezien, dat is heel waardevol. 
Natuurlijk focussen wij daar als groepsleiding op, maar 
vrijwilligers betekenen daar ook veel in.” Ze wijst op een 
jongen op de groep die niet zo veel netwerk had. “Frits, 
een collega-vrijwilliger van Jannij, bracht hem wekelijks 
naar het zwembad. Door al die ritjes met Frits had die 
jongen ook iets wat helemaal van hem was. En Frits leefde 
mee, ging kijken bij zijn afzwemmen, feliciteerde hem met 

zijn diploma’s. Zo’n jongen ervaart dan: ik mag er ook zijn, 
ik word gezien. Hij heeft zo bovendien zijn talent kunnen 
ontdekken; hij mag nu zelfs meedoen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Zwempolo voor kinderen. Dus het 
vervoer door de vrijwilligers is echt wel meer dan alleen 
praktisch nuttig. Met de ritjes helpen de vrijwilligers 
kinderen een zo normaal  mogelijk leven te leiden. Ze gaan 
naar school, oefenen  hobby's uit, ontdekken hun talenten, 
houden contacten met hun netwerk. Jannij heeft kinderen 
wel tot over de grens naar school gebracht, soms 
gecombineerd met tandartsbezoek of wat er nodig was. Zo 
heeft ze eraan bijgedragen dat deze kinderen uiteindelijk 
weer thuis konden wonen. Vrijwilligers zijn echt super 
belangrijk”.

Erg welkom op de groepen

Hoe voelt Jannij zich in haar vrijwilligersrol? “Ik voel me erg 
welkom op de groepen en word ook goed ondersteund. Ik 
kan altijd met vragen terecht en elke twee, drie maanden 
wisselen we met de vrijwilligers en Kim ervaringen uit. Dit 
vrijwilligerswerk is onderdeel van mijn leven geworden, 
van mijn sociale contacten. Inmiddels doe ik op de vrijdag 
tussen twee ritjes ook spelletjes met de kinderen op 
Boeléka (locatie voor dagbestedingsactiviteiten op de 
Locht). En aan waardering geen gebrek. Toen ik 15 jaar 
vrijwilliger was, kwam een lange tafel vol groepsleiders 
langs om het gezellig met mij te vieren. Heel leuk.” Dat 
kinderen Jannij waarderen, bleek laatst nog toen een 
jongen die jaren geleden bij haar in de bus zat, haar in een 
winkelcentrum herkende. “Hij rende op me af en gaf me 
spontaan een dikke knuffel. Mooi, hè!”

Andere gesprekken

Jannij is voor kinderen iemand met 
wie ze onbevangen en ontspannen 
kunnen praten. Een vertrouwd 
persoon, heel toegankelijk, van 
wie ze niet zo veel moeten. Lekker 
kletsen onderweg? Dat kan. Alleen 
uit het raam staren? Dat kan ook. 
Jannij: “Kinderen komen soms ook 
met persoonlijke vragen. Een meisje 
wilde bijvoorbeeld weten hoe het in 
mijn tijd zat met uitgaan en of ik een 
vriendje had. En kinderen vragen ook 
wel eens om raad als er iets gebeurd 
is, een ruzie bijvoorbeeld. Ik probeer 
altijd neutraal te blijven; ik ben dan 
vooral een luisterend oor.”
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 ” Door menselijke benadering 
komt alles op tafel en komen 
we vooruit •

E
en alleenstaande moeder zonder netwerk die 
twee bijzondere kinderen van 15 en 11 jaar moet 
grootbrengen. Zelf is ze al sinds haar 11e bekend 
met hulpverlening en haar zoon en dochter heb-

ben ook het een en ander meegekregen en meegemaakt. 
Beiden hebben onder meer een vorm van autisme. Heftig, 
maar Meriam Willemsen begint het gezin op de rit te 
krijgen, met hulp van de gezinsgerichte behandeling vanuit 
behandelgroep Akkerroos. Ze drukt het zelfs nog sterker 
uit: “We zijn aan het omschakelen van hulpeloos probleem-
gezin naar een gezin met toekomst. Dat geeft een goed 
gevoel. Want er is niets frustrerender dan kinderen  
op meerdere fronten vast te zien lopen door de gezins-
structuur.” 

Dat Meriam weer houvast voelt, zit in de menselijke, 
inzichtelijke en systeemgerichte hulp, zegt ze. Daar-
door weet ze beter hoe ze met het gedrag van haar 
kinderen kan omgaan, is ze bereid haar eigen aandeel 
in de problemen op tafel te leggen en heeft ze weer 
zicht gekregen op haar kwaliteiten. Pedagogisch 
medewerker Ingrid Lathouwers en ambulant hulpverlener 
Marieke Theunissen lichten het toe. “In de Startfase 
gezinsgerichte behandeling van vier à zes weken hebben 
we eerst een gezinsanalyse gemaakt. We schieten niet 
meteen in oplossingen, we willen weten wat er precies 
aan de hand is en welke vragen er zijn in het gezin. 
Daar sluiten we dan bij aan. De zoon zat hiervoor op 
een behandelgroep bij een andere organisatie, met 
elke twee weken een weekend thuis. Om thuis ruimte 
te creëren voor moeder, hebben we diezelfde lijn 
doorgetrokken vanuit behandelgroep Akkerroos. Daar 
ligt het accent op structuur en voorspelbaarheid, wat 
gezien zijn problematiek belangrijk is voor hem.” Ingrid is 
zijn mentor en coach. “Ik werk met hem op de groep én 
thuis. Daarnaast bespreek ik met moeder hoe autisme 
werkt bij kinderen, welk gedrag hieruit kan voortvloeien 
en hoe ze daarmee kan omgaan.” Marieke: Ik heb in het 
begin vooral gefocust op wat Meriam nodig had om als 
opvoeder overeind te blijven. Wat is in het verleden 
helpend en niet helpend geweest, waar zit haar kracht? 
Zo heeft ze aan haar zelfvertrouwen kunnen bouwen.” 
Ingrid en Marieke hebben inmiddels ook gesignaleerd dat 
de dochter aan het vastlopen was. Daar is nu, met onder 
meer school en een reeds betrokken psycholoog, gepaste 
actie op ondernomen. “We zijn echt systeemgericht 
bezig, we laten andere gezinsleden niet links liggen.”

Gezien als mens, niet als cliënt 

Door de aanpak gingen bij Meriam ‘de scherpe randjes’ 
er al snel af, zegt ze. “Ik voelde me gehoord en serieus 
genomen, ik werd gezien als mens en niet als cliënt. Die 
persoonlijke aanpak is belangrijk als je wilt dat mensen 
bereid zijn om de hand in eigen boezem te steken! Ingrid 
en Marieke zijn op de eerste plaats mens. Daarnaast 
hebben ze gestudeerd, waardoor ze mij kunnen zeggen 
hoe ik op een goede manier met het gedrag van 
mijn kinderen kan omgaan. Ze geven ook aan dat de 

Gezinsgerichte behandeling geeft Meriam ook

zicht op haar kwaliteiten

problemen niet alleen bij de kinderen zitten, maar in ons  
hele gezin. Zelf moet ik dus ook iets veranderen. Dat 
is niet altijd leuk, maar het zijn wel dingen die ik moet 
horen. Juist vanuit die menselijke benadering sta ik daar 
ook voor open. Ik kan het achterste van mijn tong laten 
zien zonder dat ik veroordeeld word en ik mag fouten 
maken. Dat heb ik nooit eerder zo ervaren. Nu ik mijn 
eigen moeilijke punten op tafel kan leggen, kan ik er ook 
iets aan veranderen en komen we verder.”

Verantwoordelijkheid als ouder in eigen hand

Meriam ervaart ook dat ze haar verantwoordelijkheid 
als ouder nadrukkelijk in handen heeft. Ingrid en 
Marieke: “Moeder houdt de regie, zij is te allen tijde 
verantwoordelijk voor de opvoeding. Wij vragen haar 
bijvoorbeeld om dingen voor haar zoon op school te 
regelen. Als ze daar moeite mee heeft ondersteunen 
we haar daarbij, maar we nemen het niet over.” Meriam: 
“Dat was ik helemaal niet meer gewend. Maar door het, 
met enige hulp, te doen, merkte ik dat ik dit soort dingen 
gewoon zelf kan. Ik ben gaan beseffen dat ik kwaliteiten 
heb en dat ik ze moet gebruiken. Door alle ellende 
was ik onzeker geworden over mijn mogelijkheden, ik 
had weinig zelfvertrouwen. Voortdurende problemen 
knagen aan je zelfbeeld. En zoiets slaat over naar je 
kinderen.” Iets wat Meriam zelf goed helpt, is mediteren. 

“Dat geeft me rust en doet me anders denken. Maar in 
de overlevingsmodus waarin ik jaren heb geleefd, had 
ik daar geen oog meer voor. Ik heb vroeger onderricht 
gehad in het gedachtegoed van de Tibetaanse lama’s. 
Kern daarvan is dat je in het hier en nu leeft en dat alles 
er mag zijn, verdriet, boosheid, blijdschap, álles. Het is 
niet helpend om daarvoor weg te lopen. En, weet je, 
Ingrid en Marieke zeggen dat ook: alle gevoelens mogen 
er zijn, ík mag er zijn. Dat voelt echt goed.” 

Meriam heeft er energie van gekregen. “We zijn er 
nog zeker niet, maar we zijn aan het opbouwen als 
gezin.” Daar hoort ook bij dat haar zoon weer wat vaker 
thuis is. Ingrid en Marieke houden daarbij rekening 
met zijn school en werk. “Er liggen ook nog vragen om 
ondersteuning op moeilijke momenten in het weekend, 
als iedereen thuis is. Dat gaan we eveneens oppakken. 
Zo sluiten we steeds maatgericht aan bij wat het gezin 
nodig heeft.”  ”  Ik voelde me gehoord en 

serieus genomen •
Meriam Willemsen

• V.l.n.r. Meriam Willemsen met hond TinTin, pedagogisch medewerker Ingrid Lathouwers en ambulant hulpverlener Marieke 
Theunissen

• Meriam schafte hondje TinTin aan als positieve factor in 
het gezinsleven. 
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Teddy werkt eraan om ook 
zichzelf te waarderen

T
eddy is net 18 geworden en heeft afscheid 
genomen van zijn voogd. Zijn verjaardag 
heeft hij op de dag- en nachtbehandelgroep 
Frankijkstraat gevierd. Via de verlengde-

jeugdzorgconstructie krijgt hij nog een tijdje hulp vanuit 
het zelfstandigheidstraject dat hij volgt. Intussen kijkt hij al 
vooruit: hij wil stapsgewijs met steeds minder begeleiding 
– via Woonbegeleiding en de DOOR-constructie – volledig 
op eigen benen komen te staan. En na een opleiding tot 
handhaver toezicht en veiligheid droomt hij ervan om op 
de deur van de politieacademie te kloppen. “Politiewerk 
is heel afwisselend en ik vind het geweldig om mensen te 
helpen. En wat actie trekt me ook, al bedoel ik dat niet 
in agressieve zin. Ik zeg altijd: het grootste wapen van de 
politie is de mond.”

Mensen helpen. Dat is iets wat Teddy heel zijn 
leven al heeft gedaan. “Misschien wel zoveel dat hij 
zichzelf vergeet”, zegt Robbert Schepers, pedagogisch 
medewerker op de Frankrijkstraat. “Teddy is erg sociaal, 
hij zorgt meer voor anderen dan voor zichzelf. Hij mag 
nog meer leren om zichzelf te waarderen en voorop 
te zetten. Het vertrouwen opbouwen dat hij zichzelf 
mag zijn.” Zijn jeugd was ook niet bepaald een periode 
om zekerheid en zelfvertrouwen te tanken. Zonder te 
weten wie zijn vader is, woonde hij tot zijn 7e bij zijn 
moeder. Financiële problemen maakten dat ze in die 
jaren tien keer verhuisden. Hij bouwde bewust geen 

band meer op met leeftijdgenootjes, want die moest 
hij toch elke keer achterlaten. Als het ‘woonhuis’ 
uiteindelijk niet meer is dan een auto, gaat Teddy naar 
een pleeggezin. Drie jaar later wordt het een besloten 
behandelgroep op het terrein van GGzE waar hij achttien 
maaanden aan zijn sociaal-emotionele ontwikkeling 
werkt. “Een behandeltraject binnen de jeugdzorg is een 
logisch verlengde”, aldus zijn gedragswetenschapper bij 
Combinatie Jeugdzorg, Susan van Gent. 

Ruimte om zich te ontwikkelen

Susan: “Bij GGzE heeft Teddy een goed therapeutisch 
traject doorlopen. Na anderhalf jaar was hij aan een 
vervolgstap toe, vond iedereen. Hij had buiten het 
GGzE-terrein een omgeving nodig met meer oefenruimte 
voor zijn sociaal-emotionele vaardigheden, waar hij met 
vallen en opstaan kan ontdekken wie hij is en wat hij 
wil. Een omgeving waar hij verder kan bouwen aan zijn 
identiteit en zelfvertrouwen om vandaaruit toe te werken 
naar zelfstandigheid. Zo kwamen we op de kleinschalige 
behandelomgeving van de Frankrijkstraat uit, waar 
pedagogisch medewerkers Teddy intensief kunnen 
begeleiden. Deze groep ligt in een gewone woonwijk en 
er verblijven kinderen van verschillende leeftijden, van 8 
tot 18 jaar, die in deeltijd op de groep aanwezig zijn. Dat 
geeft rust en ruimte voor Teddy om te landen en zich 
te ontwikkelen, terwijl hij zijn gedrag kan spiegelen aan 

Stapsgewijs steeds minder begeleiding op weg

naar zelfstandigheid

anderen. En door te oefenen met zelfstandigheid kan hij 
tevens een voorbeeld zijn voor anderen.”

Dat idee van rolmodel en leren van elkaar is een van 
de kenmerken van ‘de Frankrijkstraat’ waar zowel 
jongeren verblijven die samen met hun gezin een 
intensief gezinstraject doorlopen als jongeren die naar 
meer zelfstandigheid toewerken. Het netwerk van de 
jongeren speelt hierin een belangrijke rol. Zo zijn onder 
meer Teddy’s moeder, zijn vriendin, de moeder van 
zijn vriendin en zijn vrienden al volop over de vloer 
geweest. Robbert: “Die mix van verschillende jongeren 
en mensen uit hun netwerk geeft veel leermomenten 
en mogelijkheden om elkaar te laten zien hoe het moet. 
Teddy leert bijvoorbeeld hoe hij zich bij een bezoek als 
gastheer gedraagt, zijn vriendin ervaart wat er van een 
gast wordt verwacht en anderen zien dat dan ook. Zo 
gaat het over en weer.”

Grenzen aangeven

In Teddy’s ontwikkeling is ‘grenzen aangeven’ een 
belangrijk leerpunt. Ook het contact met zijn moeder is 
omcirkeld. Robbert: “Moeder is heel trots op Teddy, maar 
ze doet soms onbewust een groot beroep op hem. En 
Teddy heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is aan 
het stoeien tussen: wat wil ik zelf en wat is goed voor 
mijn moeder? We praten erover dat hij balans houdt en 
zich niet te veel laat beïnvloeden door anderen, zodat hij 
zijn dromen overeind houdt.” Teddy herkent dit en oefent 
er ook mee. “Als mijn moeder er bijvoorbeeld vanuit gaat 
dat ik langskom op een niet afgesproken dag, leg ik uit 
dat ze daar niet zonder meer vanuit mag gaan. Met die 

uitleg snapt ze dat en wordt ze niet boos.” 

Vertrouwen en waardering

‘Goed omgaan met geld’ is iets wat Teddy nog aan het 
leren is. Verder kan hij al veel op praktisch vlak. “In 
het pleeggezin heb ik zowat alles gedaan: tegelzetten, 
kranen aansluiten, behangen, schilderen, wassen, strijken, 
poetsen. En op de scouting heb ik gezond leren koken. 
Dat poetsen zit er trouwens al lang in bij mij. Toen ik 
vier was schopte ik al heel boos tegen de stofzuiger als 
mijn moeder mij niet liet stofzuigen, vertelde ze me. 
Het mooiste van schoonmaken is het eindresultaat. En 
dat geldt voor koken natuurlijk ook”, lacht hij. Robbert: 
“Teddy krijgt daar ook positieve reacties op. Ook op de 
praatjes die hij met andere kinderen houdt. Dat vinden ze 
fijn.” Teddy: “Dat doe ik op eigen initiatief, ik vind dat zelf 
ook leuk.” Hij kan en durft ook aan te geven wat hij wel 
en niet prettig vindt. “Robbert en de anderen sluiten daar 
heel goed op aan. Ik voel echt vertrouwen en waardering. 
Dat was ik niet zo gewend van huis uit. Ik weet dat mijn 
moeder er veel moeite mee heeft dat ik destijds uit huis 
ben geplaatst. Maar zonder deze hulp, eerst van GGzE en 
nu van Combinatie Jeugdzorg, was ik nooit zo gegroeid. 
Dat weet ik zeker.”

• Teddy (links) aan tafel met pedagogisch medewerker Robbert Schepers en gedragswetenschapper Susan van Gent
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Spoken Word 

Doen wat helpt

 ” Ik word blij van skelteren, 
skeeleren en stoepkrijten • 
 Joey (10), Boddaert

Peter (18), Woonbegeleiding

“In het diepe gegooid zonder dat me verteld is welke kant 
ik op moet. Knagende stemmen die me de verkeerde 
kant op wijzen en slechts één, als een lichtpunt, te ver 
weg. Te ver weg, maar me probeert te gidsen en te 
redden van kapotslaan op de kliffen. Slechts één stem, 
van een ander afkomstig. Zelf door de bomen het niet 
meer zien, terwijl ik, sta in het midden. En je kunt niet 
dieper het bos in dan het midden. Ik schep kiezels in de 
vorm van wijsheid door ervaringen en zoek mijn weg 
naar buiten. Het is niet makkelijk, maar zó de moeite 
waard. Het is informatie opdoen en overdragen, wat mij 
ervaringsdeskundig maakt. Misschien is dit niet dezelfde 
kant als ik het bos ben ingegaan, maar met de steun van 
anderen ben ik er wel beter voor gaan staan. Ze lieten mij 
de deur zien, maar ik ben er zelf doorheen gemoeten.”

 ” Ik vind het leuk om hier te 
spelen, en je mag veel en de 
groepsleiding is lief •   
Annika (8), Boddaert

Loes van der Wielen,  
stagiaire Dag- en  
nachtbehandeling

“Ik ben er om je te 
laten weten dat 
je er niet alleen 
voor staat. Juist de 
verschillende culturen 
en achtergronden 
triggeren mij om het 
beste uit mezelf te halen. 
Het beste uit jou te halen en het 
beste uit ons te halen. Samen werken aan de toekomst 
en het samen delen van verhalen."

 ” Ik vind het leuk dat ik mee 
mag draaien op de groep • 
 Natali (10), Boddaert

Ruud Jacobs,  
manager Dag- en 
nachtbehandeling

“Van Wingerd tot 
Opnamegroep, 
stel dat jij voor het 
eerst die trap op 
moet. Van Akkerroos 
tot Zandhagedis, je 
toekomst ligt thuis. Van 
Delhorst tot Ree, hectisch , 
ontroerend. Samen, met elkaar. 
Plezier, je bent niet alleen. Kwetsbaar. 
Resultaat kan nog even duren. Uren, dagen, jaren. Maar, 
vertrouw op jezelf. Geloof, het kan. Stel dat jij voor 
het eerst die trap op moet. Die buikpijn. Zorgen voor 
andermans kind. Hoe doe je dat ooit goed?”

 ” Ik vind het fijn als jij mij 
hoort •  Rick (8), Boddaert

 ” Ik vind het fijn als jij mij 
ziet •  Rick (8), Boddaert

Gezinshuisouder,  
Ton van Opstal

“Mijn gezinshuis. De 
jongste, een druif van 
6 jaar heeft zoveel 
moeite vertrouwen te 
hebben en te geven. 
Na twee jaar durft ze 
ruzie met mij te maken 
en kan ik haar knuffelen. 
Ook kan ze nu boos 
worden, en het weer goed 
maken. Maar soms niet. 

De middelste knul weet nog steeds niet wat hij kan en 
wil. Slingert tussen ons en zijn moeder. Zou zo graag bij 
ons horen, maar dan wel met wat achterbuurttekst. 

Een van de meiden vindt zich het eigen kind, met 
toevallig een ander kleurtje. Maar dat doet er niet toe. 
Haar zus wil hetzelfde, maar als puber gedraag je je toch 
anders. Bij wie mag ze, durft ze, ruzie te maken? Waar 
hoor ik bij, als mijn vader en mijn moeder mij niet wilden 
hebben? 

De oudste knul heeft een veilige haven binnen ons gezin. 
Altijd vrolijk, en, als hij het snapt, graag meewerkend. 
Angst bij het niet begrijpen. Onze eigen Chinees, 
compleet met rijst en stokjes. 

Daarboven hangt mijn lief. Allemaal lijntjes, korte en 
lange, dikke en dunne. Maar alles zit vast en is onder 
controle. Tegelijkertijd draait ons gezin. Bij alles horen ze 
erbij. Vreugde, verdriet, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds 
en ’s nachts, doordeweeks en in het weekend. En zelfs 
als ze er niet zijn, zijn wij verantwoordelijk.”

 ” Ik vind het leuk om met 
kinderen te spelen •   
Ralph (9), Boddaert

Terence (16), Dag- en nachtbehandeling

“Mijn leven is geen grap. Klim omhoog, stap voor stap. Het 
lijkt doelloos zoeken naar mijn lot. Leef zonder te weten, 
wanneer het stopt. Iedereen roept, ga toch naar school. 
Maar ik doe gewoon mijn eigen ding, het maakt niet uit 
wat jij verzint. Ik wil mijn moeder niet verliezen, wat dan 
ook. Maar ik durf haar niet te vertellen… dat ik rook.

D
oen wat helpt’! Maar hoe weten we nu wat 
kinderen, jongeren, ouders of pleegouders 
helpt? En wat medewerkers helpend vinden bij 
het uitvoeren van hun belangrijke werk? Het 

gesprek aangaan met elkaar ligt het meest voor de hand. 
Maar misschien gaat er nog iets aan vooraf: luisteren… 

Luisteren kan zoveel zeggen. In ons werk zijn we steeds 
op zoek naar manieren om de ander te ontmoeten 
en te horen wat hem of haar beweegt. In dat licht 
hebben we Poetry Circle 040 gevraagd bij ons een 
workshop Spoken Word te verzorgen; een vorm 
van performancekunst waarbij je jouw gedachten 
in tekst tot leven brengt. Samen met een ervaren 
woordenkunstenaar zijn cliënten en medewerkers 
van Combinatie Jeugdzorg gezamenlijk aan het 
smeden geslagen. Met een luisterrijk resultaat tot 
gevolg; een indrukwek kende video-performance op 
de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van 
Combinatie Jeugdzorg, ondersteund door het sferische 
gitaarspel van twee muzikale medewerkers vanuit team 
Pleegzorg. We delen de teksten graag met je.

O
m

 p
riv

ac
y 

re
de

ne
n 

zij
n 

de
 n

am
en

 b
ij 

de
 c

ita
te

n 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 
bi

j B
od

da
er

t n
ie

t h
un

 e
ch

te
 n

am
en

.

 20 • Jaarmagazine Combinatie Jeugdzorg • 21

D
o

e
n

 w
a

t 
h

e
lp

t 
• 

S
p

o
k

e
n

 W
o

rd



2018

Combinatie Jeugdzorg  in cijfers

Exploitatie

Het boekjaar 2018 is met een positief resultaat 
afgesloten. In onderstaande grafiek zijn de totale baten 
en lasten over 2018 weergegevens. De lasten bestaan 
voor 71% uit personele kosten.

Baten en lasten 2018 (x €1.000)

De meeste omzet wordt gegenereerd uit de categorie 
specialistische jeugdhulp.
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Baten Lasten Resultaat

Activa (x €1.000) Passiva (x €1.000)

Vaste activa 8.514 Eigen vermogen 8.126

Vlottende activa 6.315 Voorzieningen 799

Liquide 
middelen 4.667 Langlopende 

schulden 6.252

Kortlopende 
schulden 4.319

Totaal activa 19.496 Totaal passiva 19.496

Medewerkers

Op 31 december 2018 werkten 587 medewerkers bij 
Combinatie Jeugdzorg, waarvan 18% mannen en 82% 
vrouwen. Eind 2018 bedroeg het totaal aantal fte’s 
421, waarvan 33 stagiaires en 15 vrijwilligers. Een 
aantal medewerkers is gedetacheerd in het lokale veld. 
Combinatie Jeugdzorg werkt met SKJ geregistreerde 
jeugd- en gezinsprofessionals en BIG geregistreerde 
gedragswetenschappers.

Soorten functies
• pedagogisch medewerkers
• ambulant hulpverleners
• gezinshuisouders
• gedragswetenschappers
• therapeuten, verpleegkundigen, kinderarts,  

kinder- en jeugdpsychiater
• coördinatoren en mentoren AMV
• management en staf
• ondersteunend personeel
• stagiaires, vrijwilligers en werkervaringsplaatsen.

5%6%2%

1%

14%

72%

Vast
Tijdelijk
Inhuur
Inval
Stagiaires
Vrijwilligers

Cliënten 

In 2018 heeft Combinatie Jeugdzorg circa 1.772 unieke cliënten behandeld. 

Cliënten per zorgvorm Cliënten per regio

26

571

219
260

696 Ambulant
Dagbehandeling
Dag-en nachtbehandeling
Pleegzorg
Gezinshuizen

10%

90%

Regio Zuidoost Brabant
Overige regio’s

 Veiligheidsbeleving kinderen en jongeren in de 
behandelgroepen

Ieder jaar onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de 
veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die binnen 
onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle 
kinderen vanaf 8 jaar krijgen hierbij een vragenlijst waarin 
onder andere gevraagd wordt hoe kinderen de veiligheid 
binnen de groep beleven. Bijvoorbeeld als het gaat om 
het contact met groepsleiding en groepsgenootjes. Ook 
seksualiteit is hierin een belangrijk onderwerp.

Meting eind 2018

Dag- en nachtbehandelgroepen

Gemiddeld rapportcijfer 7,0

Veiligheidsbeleving 7,3

Gezinshuizen

Gemiddeld rapportcijfer 7,5

Veiligheidsbeleving 7,3

Intensieve dagbehandeling

Gemiddeld rapportcijfer 7,9

Veiligheidsbeleving 7,9

Dagbehandeling Boddaert

Gemiddeld rapportcijfer 7,8

Veiligheidsbeleving 8,1

Overall gemiddeld

Gemiddeld rapportcijfer 7,5

Veiligheidsbeleving 7,7

Tevredenheid cliënten en pleegouders

Combinatie Jeugdzorg meet tweejaarlijks de 
tevredenheid van cliënten en pleegouders. Het ene 
jaar voeren we een cliënttevredenheidsonderzoek uit 
onder ouders en jongeren van 12 jaar en ouder. Het 
andere jaar onder pleegouders, pleegjongeren vanaf 12 
jaar en ouders van pleegkinderen, de zogenaamde P&C 
(pleegouders & cliënten) toets. Daarnaast vragen we 
ouders en jongeren aan het einde van het zorgtraject 
een vragenlijst in te vullen over hoe zij de zorg hebben 
ervaren, de zogenaamde exitvragenlijst.

Rapportcijfers

P&C toets 2017

Pleegouders 7,5

Pleegjongeren 7,4

Ouders van pleegkinderen 6,7

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Ouders/verzorgers 7,6

Jongeren 7,6

Exitvragenlijsten 2018

Ouders/verzorgers 8,0

Jongeren 7,8

Cliënten in Zuidoost-Brabant per subregio
Genoemde 90% (circa 1.595 cliënten) is als volgt 
ingedeeld:

Helmond-de Peel 24%

6

136

32
71

144

Dommelvallei 10%

2

60

13
32

43

BOV-gemeenten 13%

1
50

40

25

85

Eindhoven 40%

14

197

100 77

249

Kempengemeenten 7%

1

43

5
22

44

A2-gemeenten 6%

1

37

6
15

43

Instroom cliënten per verwijzer

Soort verwijzing

Ambulant Dagbehandeling
Dag-en nachtbehandeling Pleegzorg
Gezinshuizen

4%5%

5%

45%

41% GecerYficeerde instelling
Gemeente
Huisarts
Jeugdarts
Medisch specialist

0%

25%

50%

75%

100%

49%51%

Vrijwillig
Beschermingsmaatregel
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2018

C
ombinatie Jeugdzorg behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en 
gezinnen met ingewikkelde opgroei- en opvoedproblemen. Onze 
behandeling is gezinsgericht, we werken intensief samen met en in het 
gezin en hun sociale netwerk. Samen werken we aan het oplossen of 

hanteerbaar maken van de problemen en het versterken van de eigen kracht en 
mogelijkheden. Het liefst helpen we in de eigen leefomgeving van kind en gezin. 
Maar als het nodig is, bieden we een tijdelijke of permanente opvoedingsomgeving 
in een van onze behandelgroepen, pleeggezinnen of gezinshuizen.

Ieder kind, ieder gezin is anders. Bij de start van de hulp kijken we samen met 
verwijzer, jeugdige en ouders wat de meest passende hulp is. We bieden zoveel 
als mogelijk maatwerk vanuit de volgende hulpvormen:

• Specialistische ambulante hulp bij complexe gezins- en 
opvoedingsproblematiek. Deze hulp kan enkelvoudig of in combinatie met 
Dagbehandeling of Dag- en nachtbehandeling worden ingezet. 

• Echtscheidingshulpverlening en Omgangshuis voor ouders en kinderen in 
complexe echtscheidingssituaties. Gespecialiseerde medewerkers bieden 
omgangsbemiddeling en -begeleiding, kindercoaching, consultatie en advies 
en specifieke trainingen en cursussen.

• Dagbehandeling bij MKD (Multidisciplinaire kinderdagbehandeling) en 
Boddaertcentra op een van onze hoofdlocaties of in een dagbehandelgroep 
binnen scholen in de regio.

• Intensieve dagbehandeling in samenwerking met onderwijs voor jongeren die 
tijdelijk niet naar school kunnen en specialistische hulp nodig hebben.

• Dag- en nachtbehandeling in Heibloem (de Widdonck), Veldhoven en 
Eindhoven. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar hebben we 
verschillende (o.a. kleinschalige) behandelgroepen. Kinderen en jongeren 
verblijven hier in principe tijdelijk en gaan zo snel als mogelijk terug naar huis 
of naar een pleeggezin of gezinshuis of ze gaan (begeleid) zelfstandig wonen.

• Woonbegeleiding jonge moeders biedt ondersteuning en begeleiding aan 
jonge moeders bij het zelfstandig wonen en functioneren in combinatie met 
hun opvoedingstaken.

• Gezinshuizen als kleinschalige behandelvorm voor kinderen en jongeren die 
tijdelijk of voor langere tijd niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. 
Naast de gezinshuisouders zijn pedagogisch medewerkers actief in het 
gezinshuis. 

• Pleegzorg met circa 500 pleegzorgplaatsingen in Zuidoost-Brabant. Kinderen 
en jongeren die voor korte of langere tijd niet in hun eigen gezin kunnen 
wonen, worden opgevangen en begeleid in een pleeggezin. Als er ernstige 
problematiek speelt bij het pleegkind kunnen we tijdelijk extra expertise 
inzetten in de vorm van diagnostiek en meer intensieve begeleiding.

• Spoedhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in acute crisissituaties: 
specialistische ambulante crisishulp, crisispleegzorg en crisisopname in 
behandelgroep of gezinshuis. Combinatie Jeugdzorg participeert in het 
regionale samenwerkingsverband SpoedvoorJeugd.

• Cursussen & trainingen voor kinderen, jongeren en ouders, bijvoorbeeld in 
sociale vaardigheden, agressieregulatie, leven in een nieuw samengesteld 
gezin en omgaan met ADHD. Vanuit het Expertisecentrum Beroeps-
ontwikkeling bieden we ook een aanbod op maat voor professionals in de 
jeugdhulp.

Combinatie Jeugdzorg
Postbus 1078 | 5602 BB Eindhoven
t 040 245 19 45
e centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl
w	www.combinatiejeugdzorg.nl

Toelichting
Dit publieke jaarmagazine is een 
aanvulling	op	het	officiële	jaardocument	
van	Combinatie	Jeugdzorg.	Het	
officiële		document	vind	je	op	onze	
website en kun je opvragen via 
directie@combinatiejeugdzorg.nl	

Servicepunt
Voor	informatie	over	onze	hulp,	advies	
en aanmelden kun je terecht bij ons 
Servicepunt op ma t/m vrij van 09.00 tot 
17.00 uur via: 
t 040 702 26 60 
e	 servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant
SpoedvoorJeugd is een regionaal 
samenwerkingsverband en meldpunt bij 
acute	crisis	waar	Combinatie	Jeugdzorg	
deel van uitmaakt. Het meldpunt is 24/7 
bereikbaar via tel: 088 0666 999

Colofon
Interviews:  
Pentueel I Ellen Popeyus, Eindhoven
Fotografie	cover	en	bij	interviews:	 
Maartje van Berkel.fotograaf, Roermond
Eindredactie:	Bernadet	Engels	&	Esther	
Janssen,	Combinatie	Jeugdzorg
Ontwerp en Vormgeving:
Grafidi	I	Els	Ruiters,	Eindhoven

Dit jaarmagazine is met zorg samen-
gesteld. Toch kan het voorkomen dat er 
onjuistheden in staan. Aan de inhoud van 
dit magazine kunnen geen rechten 
worden ontleend. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
schriftelijke	toestemming	van	de	 
afdeling	Communicatie	&	PR	van	 
Combinatie	Jeugdzorg	via	 
communicatie@combinatiejeugdzorg.nl.

Volg ons ook op: 

Wat doet  Combinatie Jeugdzorg?
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