
From: Combinatie Jeugdzorg <nieuwsbrief@combinatiejeugdzorg.nl>
Sent: Thursday, October 29, 2020 11:09:06 AM
To: Griffie
Cc:
Subject: Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg - oktober 2020

Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg oktober 2020

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: 19 nov online 

infoavond via webinar, 8 dec bij 

Combinatie Jeugdzorg in 

Veldhoven

28 okt t/m 4 nov: Week van de 

Pleegzorg 

17 nov: Symposium Pleegzorg 

en Gezinshuis, dit jaar zowel live 

(Congrescentrum 1931, Den 

Bosch) als online te volgen

1 t/m 29 dec: tentoonstelling 

'OPEN over depressiviteit', 

Stadhuisplein Eindhoven

Gezocht: gezinshuisouders

Ben jij of ken jij iemand die 

gezinshuisouder wil worden 

samen met zijn of haar partner? 

Lees dan het verhaal van 

gezinshuis Vos

Mededelingen

Nieuw: naast FB, LinkedIn, 

Twitter en YouTube hebben we 

nu ook een Instagram account. 

Leuk als je ons volgt!

Intensieve dagbehandeling jongere jeugd

Aanbod voor kinderen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basisonderwijs

Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor 

oudere jeugd zijn we gestart met Intensieve dagbehandeling voor 

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. Door deze trajecten in een zo 

vroeg mogelijk stadium passend, flexibel en integraal aan te bieden, 

worden zwaardere vormen van zorg op latere leeftijd voorkomen. 

Intensieve dagbehandeling jongere jeugd helpt deze kinderen samen 

met hun ouders weer op weg. Door de nadruk te leggen op wat 

kinderen wel kunnen, krijgen ze weer zelfvertrouwen en kunnen ze 

gaan bouwen aan hun toekomst. Meer informatie over dit aanbod lees 

je hier.



Hulp nodig bij het opvoeden van je pleegkind? 

Onze pedagogisch medewerkers staan voor je klaar!

Ook al begint de zorg voor een pleegkind altijd met ‘gewoon 

opvoeden’, zien we bij pleegzorg dat ‘gewoon opvoeden’ niet altijd 

volstaat. Het vraagt van pleegouders heel wat kennis en inzicht in de 

betekenis van het gedrag van het pleegkind enerzijds, maar ook veel 

geduld, rust, creativiteit en opvoedvaardigheden anderzijds, om een 

passend antwoord te bieden op de vaak complexe opvoedvraag van 

hun pleegkind. Daarom zijn we gestart met een pilot om na te gaan of 

de inzet van pedagogisch medewerkers in pleeggezinnen, pleegouders 

kan ondersteunen bij de opvoeding van het pleegkind. Inmiddels 

hebben we drie pedagogisch medewerkers die – als het even wat 

moeilijk gaat – kunnen worden ingezet om pleegouders tijdelijk te 

ondersteunen bij hun (verzwaarde) opvoedingstaak. Deze pilot is 

onderdeel van het landelijk Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Het 

doel is breakdowns en uitval van pleegouders te verminderen en zo de 

continuïteit van de pleegzorg te bevorderen. De 9 deelnemende 

pleegzorgaanbieders voeren ieder een eigen actieonderzoek uit om op 

verschillende manieren deze doelstelling te bereiken. Combinatie 

Jeugdzorg richt zich in het actieonderzoek naast de inzet van 

pedagogisch medewerkers ook op de inzet van senior pleegouders, 

beide om de draagkracht van pleegouders te vergroten. Het 

actieonderzoek loopt tot eind dit jaar. De opbrengsten worden breed 

gedeeld met alle 28 pleegzorgorganisaties in het land. Lees verder.

Garage2020: online talentenpaspoort voor jongeren

Project ‘We kick ASS’ met jongeren bij Intensieve dagbehandeling

Hoe kunnen jongeren die niet meer naar school gaan toch hun talenten 

ontwikkelen en zo aansluiting vinden bij het bedrijfsleven? In het 

project We kick ASS werkt Garage2020 Brabant samen met experts in 

de zorg en met jongeren met autisme om dit mogelijk te maken. 

Hiertoe ontwikkelen zij een online-talentenpaspoort om jongeren te 

laten zien wat voor initiatieven er zijn en om ze te helpen de initiatieven 

te vinden die bij ze passen. De focus ligt hierbij op wat wel kan in 

plaats van op wat niet kan. Zo wordt het makkelijker om, zelfs zonder 

school, toch talenten te ontwikkelen die uiteindelijk zorgen voor een 

betere aansluiting bij het bedrijfsleven. Inmiddels is er een eerste 

prototype van het talentenpaspoort. In dit filmpje zie je hoe het werkt.

Marieke Peeters, pedagogisch medewerker Intensieve dagbehandeling 

(ID), is vanuit Combinatie Jeugdzorg nauw betrokken bij het project We 

kick ASS, evenals een aantal jongeren van ID. Je leest er alles over in 

dit interview uit ons jaarmagazine.

‘Dat is toch eigenlijk hartstikke mooi werk’

Combinatie Jeugdzorg is op zoek naar gezinshuisouders

“Kinderen van anderen opvoeden? En dan ook nog eens ‘lastige’ 

pubers? Nee, mij niet gezien.” Wessel Vos zag er niets in. Zijn vrouw 

Saskia, jeugdzorgwerker in de forensische jeugdpsychiatrie met wie hij 

een jong zoontje had, droomde al langer van een gezinshuis. Door 

‘kwetsbare kinderen’ op te voeden kon ze haar maatschappelijke 

steentje bijdragen. Ze liet zich door Wessel’s hoofdschudden niet 

ontmoedigen. “Oké”, nodigde ze hem uit, “dan wil ik ten minste dat je 

weet waar je ‘nee’ tegen zegt.” Wessel beloofde zich te verdiepen in de 

materie en was al snel om. “Dat is toch eigenlijk hartstikke mooi werk”, 

vond hij. Lees het hele interview met gezinshuis Vos hier. 

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek naar gezinshuisouders 

voor uitbreiding van de gezinshuizen. Meer informatie over 

gezinshuizen vind je hier.

Is het gezinshuisouderschap iets voor jou en je partner? Bekijk dan de 

vacature.

Deelname landelijk onderzoek naar effectiviteit ‘Slapende Honden’

Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen

Op 1 juli 2020 is een langlopend onderzoek gestart naar de effectiviteit 

van de methodiek ‘Slapende Honden? Wakker maken!’ (van Arianne 

Struik, 2016). Het doel van deze behandelmethode is om 

vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk 

te helpen, zodat ze aan traumaverwerking kunnen beginnen. Vijf 

jeugdzorgorganisaties – Altra, Combinatie Jeugdzorg, Jeugdformaat, 

Rubicon en Sterk Huis – die deze methodiek in de afgelopen 10 jaar 



hebben geïmplementeerd, nemen deel aan dit onderzoek. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in 

samenwerking met deze vijf jeugdzorgorganisaties. Met dit onderzoek 

wordt bekeken of kinderen in residentiële jeugdzorg en pleegzorg, die 

niet willen of kunnen participeren in EMDR of TF-CGT, met de 

Slapende Honden methode toch kunnen gaan deelnemen aan een 

evidence-based traumabehandeling. Het onderzoek brengt de 

effectiviteit van de methode in kaart en hoe deze nog verder verbeterd 

kan worden. Binnen Combinatie Jeugdzorg is ‘Slapende honden’ als 

methode geïntegreerd in het behandelaanbod van de residentiële 

behandelgroepen op locatie de Widdonck in Heibloem. Daar zal het 

onderzoek binnen onze organisatie plaatsvinden. Meer informatie over 

Slapende Honden en het onderzoek lees je hier.

Afscheid van een deskundige, bevlogen en creatieve collega

Thomas Ruitenbeek, regiomanager Combinatie Jeugdzorg, met pensioen

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest binnen de jeugdzorg en voor 

onze organisatie, heeft Thomas Ruitenbeek per 1 september jl. 

afscheid genomen om met vervroegd pensioen te gaan. We danken 

hem van harte voor de inzet van zijn grote deskundigheid, 

bevlogenheid en creativiteit binnen Combinatie Jeugdzorg en binnen 

de regionale jeugdzorg.

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk 

gebleken om samenwerkingspartners en externe relaties van Thomas 

uit te nodigen voor een afscheidsreceptie. Namens Thomas wil ik 

iedereen bedanken voor de goede en constructieve samenwerking die 

hij vanuit zijn functie heeft mogen ervaren.

Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg

Save the date: tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ van 1 t/m 29 december

Mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar maken

'OPEN over depressiviteit' is een project van Stichting Open Mind om 

in samenwerking met een grote groep jonge ervaringsdeskundigen 

mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken. 

Persoonlijke portretten (gefotografeerd door Linelle Deunk) en verhalen 

van 30 mannen en vrouwen tussen de 18 en 35 jaar vormen de basis 

van een reizende multimediale tentoonstelling, fotokrant en podcast om 

depressiviteit onder jongeren bespreekbaar te maken. Zij vertellen hoe 

zij hun depressie ervaren, hoe ze hiermee omgaan en hoe de 

omgeving hiermee om kan gaan. Combinatie Jeugdzorg heeft samen 

met Lumens, Apanta-GGZ en GGzE deze indrukwekkende 

tentoonstelling naar Eindhoven gehaald, waar deze van 1 t/m 29 

december te zien zal zijn op het Stadhuisplein. Kom dus gerust langs 

om een kijkje te nemen!

Uiteraard houden we tijdens de tentoonstelling rekening met de dan 

geldende richtlijnen van het RIVM en rekenen we erop dat u dat ook 

doet. Lees verder.

Kwetsbare kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

Subsidie voor senior pleegouders, specialistische pleegzorg en gezinshuis Plus

Een van de belangrijkste prioriteiten van de 21 gemeenten in de regio 

Zuidoost-Brabant is het zo thuis mogelijk laten opgroeien van 

kwetsbare kinderen. Dit sluit naadloos aan bij onze missie ‘Elk kind een 

thuis en toekomst’. De gemeenten bieden extra ruimte voor de vormen 

van hulp die hiervoor zorgen, zoals pleegzorg en gezinshuizen, door 

middel van het Transformatiefonds Jeugd van 21voordejeugd. Vanuit 

dit fonds is aan Combinatie Jeugdzorg budget toegekend voor de inzet 

van senior pleegouders in pleeggezinnen, het project Specialistische 

pleegzorg en het starten van een gezinshuis Plus. Lees verder.

Stageaanbod op het Widdonckterrein verstevigd

Optimale combinatie van leren en praktijkervaring opdoen



Al lange tijd weten we dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze 

gebruik kunnen maken van een combinatie van leren en 

praktijkervaring opdoen. De werkgroep Arbeid & Stage opgericht in het 

kader van Widdonck-Talentendonck, heeft ook in coronatijd niet 

stilgezeten. Naast Combinatie Jeugdzorg en de Aloysius Stichting is 

ook PSW Werk vertegenwoordigd in de werkgroep. Zij hebben hard 

gewerkt en met resultaat! Vanaf dit schooljaar is het voor kinderen op 

het Widdonckterrein, zowel van Combinatie Jeugdzorg als van de 

scholen van de Aloysius Stichting, mogelijk om, passend bij het traject, 

praktijkervaring op te doen. Dit kan zowel individueel als in 

groepsverband. We kijken op maat wat er nodig is voor elk kind. Er zijn 

veel verschillende stagemogelijkheden op het Widdonckterrein, zoals 

catering, receptie, techniek, facilitair, groen en dierenverzorging. Ook 

zijn er stagemogelijkheden buiten het terrein en zijn wij altijd op zoek 

naar mogelijkheden om de stages uit te breiden. Heb je 

stagemogelijkheden binnen jouw organisatie? Neem dan contact op 

met Noortje Lenders, gedragswetenschapper Combinatie Jeugdzorg 

via n.lenders@combinatiejeugdzorg.nl.

Blijf op de hoogte via onze website en:

centraal.kantoor@combinatiejeugdzorg.nl ● KvK-nummer 17279214

Bekijk in browser ● Uitschrijven 

©2019, 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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