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Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg december 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 

Informatiebijeenkomsten 

Pleegzorg

• 20 januari (gemeentehuis 

Gemert-Bakel)

• 11 februari (Nuenenseweg 

Eindhoven)

• 12 maart (Eindhoven) 

Mededelingen

• NIEUWE landelijke 

pleegzorgcampagne Open

• Je WereldNieuwste clip K3 met 

pleegouders en -kinderen

Groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs

Pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeugd

Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor 

oudere jeugd starten we met een pilot Intensieve dagbehandeling 

jongere jeugd. Reden hiervoor is het groeiend aantal (dreigende) 

thuiszitters binnen het basisonderwijs. Hiermee willen we een passend, 

flexibel aanbod leveren voor kinderen en hun gezinnen die (dreigen) uit 

(te) vallen binnen het basisonderwijs. In de trajecten staat het zichzelf 

weer kunnen handhaven en reguleren in een groepssituatie centraal; 

we willen kinderen en jongeren vaardigheden meegeven, waardoor het 

hen weer lukt om naar school te gaan en onderwijs te volgen. 

Daarnaast willen we insteken op de interactie met ouders en 

leerkracht, zodat zij de kinderen beter gaan begrijpen. Dit doen we 

door het contact en de communicatie tussen hen te verbeteren, wat de 

ontwikkeling van het kind stimuleert. Het uiteindelijke doel is dat het 

gezin en de leerkracht (school) op eigen kracht verder kunnen, samen 

met hun sociaal netwerk. De pilot vindt plaats op locatie de Widdonck 

in Heibloem. Is de aanpak effectief, dan zullen we het aanbod 

uitbreiden naar andere locaties.

Hoge ambities, groot draagvlak en veel enthousiasme

Week van de Pleegzorg 2019

Van 30 oktober tot en met 6 november was de Week van de 

Pleegzorg. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland 

aandacht voor het belang van pleegzorg. Combinatie Jeugdzorg 

organiseerde verschillende activiteiten rondom deze week op het 

gebied van werving van nieuwe pleegouders, behoud van bestaande 

pleegouders en activiteiten met en voor gemeenten. Nieuw dit jaar was 

de Pleegzorgcarrousel, normaliter een vast onderdeel in het 

voorbereidingstraject van aspirant pleegouders. Nu was deze 

bijeenkomst speciaal georganiseerd voor wethouders, 

beleidsmedewerkers van gemeenten en gedragswetenschappers en 

zorgmanagers vanuit de lokale gemeenteteams. Zo konden zij op een 

interactieve manier ontdekken wat pleegzorg inhoudt en wat er 

allemaal bij komt kijken. ”Zij waren oprecht geïnteresseerd en stelden 

eigenlijk dezelfde vragen die aspirant-pleegouders stellen tijdens de 

carrousel van de VESP training. Toen bij de afsluiting een van de 

wethouders aangaf geraakt te zijn door de verhalen en zeker dingen 



mee te nemen, had ik het gevoel dat deze ochtend zéker niet voor 

niets was geweest. Nu maar hopen dat dat gevoel klopt!” aldus een 

van de aanwezige pleegouders. Lees verder.

‘Elk mens heeft een netwerk, alleen dat al in kaart brengen is vaak heel versterkend!’

Training Sociale netwerkstrategieën voor professionals

• De training is doordacht opgebouwd; per dagdeel leer je alles 

over een waardevol instrument dat je zo kunt toevoegen aan je 

deskundigheid.

• Het is een training met een kop en een staart onder begeleiding 

van deskundige en bevlogen trainers.

• Samen oefenen van alle stappen is zo waardevol! Het zelf 

ervaren wat een oefening kan doen is heel nuttig en leerzaam.

• Het geleerde uit de training kan ik meteen toepassen in mijn 

werk.

Dit zijn een aantal reacties van deelnemers aan de training Sociale 

netwerkstrategieën (SNS). Deze training is bedoeld voor professionals 

die gezinnen begeleiden met complexe opvoedproblematiek en 

geaccrediteerd met 27 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 

(SKJ). Bij werken vanuit SNS ligt de regie bij ouders en hun netwerk. 

Dit vraagt om een samenwerking gebaseerd op oprechte 

nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt en het vertrouwen in de 

kracht en oplossingsvermogen van de ander. Lees verder.

Gezinshuizen: een normaal leven in combinatie met behandeling

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

“Hoe mooi is het om een kind binnen te zien komen met een doffe blik 

in de ogen, wantrouwend en bang en het gedurende de tijd op te zien 

bloeien, weer kind kunnen zijn. Contact te blijven houden met een kind 

dat twee jaar bij ons heeft gewoond. Foto’s te krijgen van een dankbare 

moeder. Dat kinderen weer thuis kunnen gaan wonen en dat dat ook 

goed blijft gaan. Dat zijn slechts een aantal redenen waarom we dit 

doen en we, op dit moment, niks anders zouden willen", aldus 

gezinshuisouder José Bombeeck die samen met haar man kortdurende 

opvang en behandeling biedt in hun gezinshuis. Een gezinshuis biedt 

een normaal gezinsleven in combinatie met behandeling. Een van de 

gezinshuisouders is namelijk een jeugd- en gezinsprofessional in 

dienst van Combinatie Jeugdzorg. We zien een gezinshuis als het 

beste alternatief voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis of in een 

pleeggezin kunnen wonen vanwege complexe ontwikkelings- en 

opvoedingsvragen of een ingewikkelde thuissituatie. Lees verder.

In gesprek met Combinatie Jeugdzorg

Bijeenkomst voor en met gemeenteraadsleden

Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog gaan 

over actuele thema’s en dilemma’s uit de jeugdzorg. Dat is de opzet 

van de bijeenkomsten die Combinatie Jeugdzorg dit jaar heeft 

georganiseerd voor raadsleden uit de regio’s Noordoost- en Zuidoost-

Brabant. Ook voor de tweede bijeenkomst op 6 november was grote 

belangstelling vanuit de regio’s. In een levendige en interactieve avond 

is er gesproken over het belang van samenwerking tussen zorg en 

onderwijs en de knelpunten die hierbij optreden. Wat kunnen jeugdzorg 

en onderwijs doen om de schotten te beslechten en welke rol kan de 

politiek hierbij innemen? In het tweede deel van de avond is de 

discussie gevoerd over actuele thema’s en dilemma’s in de jeugdzorg. 

Wat gaat er goed en wat kan beter? Veel is aan de orde geweest: 

administratieve regeldruk, uiteenlopende verantwoordingseisen, 

voldoende financiële middelen voor jeugdzorg versus 

kostenbeheersing, ruimte voor de professional en werk maken van 

transformatie… Met alle problemen die nog om een oplossing vragen, 

is er zeker sprake van gezamenlijk commitment om ervoor te zorgen 

dat jeugdigen en gezinnen in onze regio’s de hulp krijgen die ze nodig 

hebben!

Als raadslid interesse om ook in gesprek te gaan met Combinatie 

Jeugdzorg? In 2020 zullen we opnieuw een gespreksavond 

organiseren. De uitnodiging hiervoor komt via de griffies binnen.

Nieuwe impulsen voor toezicht op Combinatie Jeugdzorg

Wisseling voorzitter Raad van Toezicht



Nederland kent gelukkig een code voor goed bestuur in de zorg. Dat 

impliceert dat leden van de Raad van Toezicht maximaal 2 maal 4 jaar 

benoemd kunnen worden. Dat is goed want het zorgt dat het toezicht 

op de organisatie regelmatig nieuwe impulsen krijgt. Per 1 oktober is 

Gijs van Rozendaal aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad 

van Toezicht van Combinatie Jeugdzorg. Hij vervangt Hans Gilissen 

die afscheid neemt als voorzitter. “Namens de voltallige nieuwe Raad 

van Toezicht spreek ik onze waardering uit voor het werk dat de 

vertrekkende leden hebben gedaan. Ik vind het een eer dat ik Hans 

Gilissen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht mag opvolger. 

Combinatie Jeugdzorg is een organisatie om trots op te zijn. Het is een 

stabiele organisatie, met een hoge kwaliteit van zorg. Een organisatie 

die daadwerkelijk een helpende hand uitsteekt naar heel veel kinderen, 

jongeren en gezinnen”, aldus Gijs. “Tegelijkertijd liggen er ook enorme 

uitdagingen.” Lees verder.

Ontdekkingstocht Widdonckterrein voor inwoners Heibloem

Duurzame ontwikkeling van dorp Heibloem en Widdonckterrein

Voor alle inwoners van Heibloem organiseerde coöperatie HELD 

(Heibloem Energiek, Leefbaar en Duurzaam) in samenwerking met 

Combinatie Jeugdzorg, de Widdonckschool en De Ortolaan (scholen 

voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting) op 23 november een 

ontdekkingstocht voor een (hernieuwde) kennismaking met het 

Widdonckterrein en haar ‘bewoners’. HELD wil de onderlinge 

samenwerking en solidariteit tussen de inwoners van Heibloem 

bevorderen en een verbindende factor zijn in het streven naar een 

leefbaar en duurzaam dorp, nu en in de toekomst. HELD en de 

partners op het Widdonckterrein onderzoeken samen de 

mogelijkheden om te komen tot een duurzame ontwikkeling van dorp 

en terrein, zoals een nieuw te bouwen gezamenlijke multifunctionele 

accommodatie (MFA) voor Heibloem, Combinatie Jeugdzorg en de 

Aloysius Stichting, gelegen op het Widdonckterrein. Twee studenten 

van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) lieten inwoners 

meedenken over de invulling hiervan als onderdeel van de uitvoering 

van hun stage-opdracht waarvoor HELD de onderzoeksvragen heeft 

geformuleerd (foto Maartje van Berkel). Ook kennismaken met de 

‘bewoners’ van het Widdonckterrein? Lees verder.

Blijf op de hoogte via onze website en:
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