
Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg juni 2019

Jouw gegevens staan bij ons in een bestand dat we gebruiken om jou 4 tot 6 keer per 

jaar onze nieuwsbrief toe te sturen om je op de hoogte te stellen van activiteiten, 

ontwikkelingen en nieuws bij Combinatie Jeugdzorg. Mocht je geen prijs stellen op 

toezending van deze nieuwsbrieven, dan kan je jezelf hier uitschrijven.

St. Combinatie Jeugdzorg

Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven

tel: 040 245 19 45

Agenda

• 25 juni: Thema-avond ‘Leven in 

een nieuw samengesteld gezin’

• 26 sept. (Nuenen), 29 okt. 

(Veldhoven) en 20 nov. (Oirschot) 

Pleegzorginformatiebijeenkomsten

• 27 aug: start behandelprogramma 

Kinderen uit de Knel 

• 7 sept: Pleeggezinnenfestival

• 31 okt: Start training Kids’ Skills

Mededelingen

NIEUW: Jaarmagazine 2018&CO en 

Factsheet 2018

Van 3 tot en met 7 juni 2019 was de landelijke Actieweek Thuiszitters. 

Deze week is bedoeld om extra aandacht te vragen voor thuiszitters, 

die natuurlijk allemaal een passende onderwijsplek verdienen mét 

passende hulp. Gelukkig zijn er ook succesverhalen. Zoals dat van 

Renso (15). Na Intensieve dagbehandeling door Combinatie 

Jeugdzorg op locatie de Widdonck gaat hij nu weer volledig naar 

school. De belangrijkste succesfactor? De goede samenwerking 

tussen Renso, zijn ouders, de pedagogisch medewerkers en zijn 

mentor. Lees hier zijn verhaal.

De 17-jarige Martje kwam na een jaar thuiszitten terecht bij Intensieve 

dagbehandeling van Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven. Zij hebben 

haar zo goed geholpen dat zij graag haar verhaal wilde doen, om 

andere jongeren te inspireren ook hulp te zoeken. Dat deed ze in een 

interview met Studio040 (zie foto) dat is uitgezonden in de 

nieuwsuitzending van vrijdag 7 juni om 18.00 uur. Terugkijken? Klik 

hier.

Woon je in een nieuw samengesteld gezin? Dan ervaar je, naast het 

positieve dat het met zich meebrengt, wellicht ook de complexiteit 

van het samenzijn met alle gezinsleden. Want ieder gezinslid heeft 

eigen verwachtingen en behoeftes die zijn ontstaan vanuit een eigen 

voorgeschiedenis met gewoontes en vanzelfsprekendheden. En dat 

kan spanningen, ruzies en teleurstellingen veroorzaken. Om je 

hierbij te helpen, organiseren wij op dinsdag 25 juni van 19.30 tot 

21.30 uur een thema-avond over ‘Leven in een nieuw samengesteld 

gezin’. Locatie: bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in 

Eindhoven. Tijdens deze avond geven wij je inzichten om anders 

met situaties om te gaan. Aan deelname zijn geen kosten 
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Verhaal van twee thuiszitters over hun traject bij Intensieve dagbehandeling

Terugblik landelijke Actieweek Thuiszitters

Thema-avond ‘Leven in een nieuw samengesteld gezin’

Op dinsdag 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur 



verbonden. Graag aanmelden bij ons Servicepunt via 

Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl of telefonisch 040 702 2660. 

Werk je met kinderen in de basisschoolleeftijd en wil je graag jouw 

oplossingsgerichte vaardigheden vergroten en leren hoe je de Kids’ 

Skills methode kan toepassen in de praktijk? Dan kun je je nu 

inschrijven voor de praktische 2-daagse training ‘Oplossingsgericht 

werken met Kids’ Skills’. De training vindt plaats op donderdag 31 

oktober (10.00 tot 15.00 uur) en donderdag 28 november (09.30 tot 

13.30 uur) bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. De 

training biedt veel afwisseling tussen theorie en oefeningen en geeft 

je tools om direct in je werkpraktijk te kunnen toepassen. Deze 

training is voor geregistreerde jeugdzorgwerkers geaccrediteerd met 

10 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Kosten: 

individuele deelname € 348,-, prijs in company training op aanvraag. 

Voor meer informatie bekijk het leaflet.

Samen met gemeenten, verwijzers en het Rijk zijn we 

verantwoordelijk om kinderen, jongeren en hun gezinnen de hulp te 

geven die nodig is en past. In de afgelopen periode hebben we 

verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd om met 

elkaar in gesprek te raken hierover. Stuk voor stuk inspirerende 

bijeenkomsten!!

Voor een korte terugblik per bijeenkomst lees meer.

In december 2018 is de Garage2020 in regio Brabant gestart in 

navolging van de garages in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en 

Twente. Naast Combinatie Jeugdzorg zijn de Aloysius Stichting, 

Fontys, Idris, GGZ Oost Brabant, Sterk Huis, LEV groep en 21 

gemeenten partners in de Brabantse Garage. Wij willen traditionele 

vormen van jeugdzorg overbodig maken door het initiëren en 

ontwerpen van concrete oplossingen voor actuele problemen. 

Vanuit Garage2020 Brabant zijn inmiddels drie design trajecten 

gestart met als onderwerpen: Preventie met data, Positieve 

gezondheid en Harde feiten. Op de Demodag Garage2020 Brabant 

op 23 mei jl. tijdens de Dutch Technology Week zijn deze drie 

thema’s opgepakt in de workshop Design Thinking. Aansluitend 

pitchten de drie design teams van Garage2020 Brabant hun ideeën 

voor een divers publiek in een volgepakte Skybar in het Microlab. 

De aanwezigen hebben meegedacht over de concepten en zijn er 

nieuwe kansen en verbindingen gevormd. De opbrengsten hiervan 

zijn verwerkt in deze drie posters: Preventie met data, Positieve 

gezondheid en Harde feiten. De komende tijd gaat Garage2020 

Brabant hard aan de slag om de ideeën en prototypes verder uit te 

werken en te ontwikkelen.

Start vernieuwde training Oplossingsgericht werken met Kids Skills

Vanuit positieve psychologie kinderen regie geven in vaardigheden leren

Combinatie Jeugdzorg midden in de samenleving

Samen met gemeenten, verwijzers en het Rijk sterk voor jeugd

Eerste opbrengsten Garage2020 Brabant 

Geslaagde Demodag op 23 mei jl. 

Ken jij ouders die in heftige echtscheidingsconflicten vastzitten?

Nog plekken vrij bij 'Kinderen uit de Knel' voor ouders en kinderen



Opgeven voor deelname aan behandelprogramma ‘Kinderen uit de 

Knel’ (KUK) kan nog! De eerste bijeenkomst is op dinsdag 27 

augustus a.s. Doel van het programma is het de-escaleren van de 

strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Gedurende vier 

maanden werken de ouders en hun kinderen in parallelgroepen 

samen en zoeken zij andere wegen dan de weg van het conflict. Meer 

informatie vind je in dit stuk over het behandelprogramma Kinderen uit 

de Knel. Daarin staat ook een link naar het leaflet. Met vragen en voor 

het aanmelden van deelnemers kun je terecht bij het Servicepunt van 

Combinatie Jeugdzorg.

Passend onderwijs is niet voor elk kind passend. Er zijn leerlingen die 

ondanks alle extra aandacht toch dreigen af te haken. Ze zijn te druk 

of in zichzelf teruggetrokken. Om te voorkomen dat deze leerlingen 

met werkhouding-, zelfbeeld- of gedragsproblemen uitvallen, is de 

Impulsklas opgericht. Twaalf weken lang komen de kinderen bij 

elkaar, met steeds één van hun ouders of opvoeders erbij. Kinderen 

en ouders worden begeleid door pedagogisch medewerker Carlijn 

Oosterbosch van Combinatie Jeugdzorg en leerkracht Yvon Gerrits 

van Zuiderbos (speciaal onderwijs). ,,Wij leggen de nadruk op wat 

deze kinderen goed doen. Om ze op een positieve wijze te 

stimuleren", zegt Oosterbosch. Lees het hele artikel in het Eindhovens 

Dagblad hier. 

Foto: Carlijn Oosterbosch (l) en Yvon Gerrits doen een afsluitend 

spelletje met de kinderen van de Impulsklas. FotoMeulenhof 

De studiedag van ‘Ouderschap blijft’ startte met een eigen ervaring 

van de dagvoorzitter Frenk van der Linden. In zijn jeugd heeft hij 

een brief geschreven aan de rechter met het verzoek bij zijn vader 

te mogen wonen en zijn moeder niet meer te zien. Achteraf vraagt 

hij zich af of zijn stem destijds niet TE serieus is genomen. Met 

verstrekkende gevolgen… Hij heeft zijn moeder 10 jaar niet meer 

gezien. ‘Wat wist ik er toen eigenlijk van? Ik kon de gevolgen van 

mijn verzoek niet overzien. Was het anders gelopen als dit niet 

klakkeloos was overgenomen?‘ Interessante vragen die meteen het 

belang aangeven van een heldere visie over spreken met kinderen 

bij complexe scheidingen. In de workshop ‘Wat zegt het kind?’ 

hebben vanuit Combinatie Jeugdzorg ambulant hulpverleners 

Echtscheidingshulpverlening Helma Visser en Olga Meulenbroeks 

deelnemers mee laten denken over praktijkvoorbeelden. Lees meer.

Combinatie Jeugdzorg in de media

Duwtje in de rug: Met pa of ma in de Impulsklas in Helmond

Workshop ‘Wat zegt het kind?’ – Kinderen een stem geven

Terugblik landelijk congres ‘Het kind centraal bij conflictscheidingen’ op 25 maart

Blijf op de hoogte via onze website en:

centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl KvK-nummer 17279214

Bekijk in browser Gegevens wijzigen Uitschrijven

2015, Stichting Combinatie Jeugdzorg – Alle rechten voorbehouden.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je persoonlijk of zakelijk betrokken bent bij Combinatie Jeugdzorg of 
in het verleden belangstelling hebt getoond voor de activiteiten van Combinatie Jeugdzorg. 

Stel je hier geen prijs op dan kun je je via de link hierboven uitschrijven.
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