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Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg december 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 

1 t/m 29 dec: tentoonstelling 

'OPEN over depressiviteit', 

Stadhuisplein, Eindhoven

14 jan: Online Demodag 

Garage2020

26 jan en 11 febr: Online 

informatiebijeenkomsten 

Pleegzorg

Bedankt!

‘Onze hulp gaat door!’ dat was in 

2020 ons devies en onze 

grootste uitdaging. Dat deden we 

niet alleen. Met alles wat de 

pandemie vroeg van kinderen, 

jongeren en ouders, hebben ook 

zij zich aangepast aan deze 

nieuwe werkelijkheid. Samen met 

onze medewerkers, pleegouders 

en samenwerkingspartners is het 

gelukt om onze zorg door te laten 

gaan. Daarvoor veel dank! Op 

naar een gezond en goed 2021, 

het jaar waarin we verwachten de 

corona-pandemie achter ons te 

laten. Met dit perspectief gaan we 

met energie het nieuwe jaar in! 

Net als een van onze jongeren bij 

ID hiernaast op het dak van Elf13 

tijdens beeldende therapie thema 

fotografie!

Eerste opbrengsten pilot 'Peuters op de juiste plek'

Grote meerwaarde in deze vroegtijdige investering in het jonge kind

In 2015 zijn Kinderopvang Norlandia en Combinatie Jeugdzorg samen 

met de Zorgboog en de gemeente Someren gestart met een 5-jarige 

pilot om kinderen met een ontwikkelingsvraag binnen de reguliere 

kinderopvang te ondersteunen. Dichtbij kind, gezin en kinderopvang 

insteken op vragen van jonge kinderen die (dreigen te) stagneren in 

hun ontwikkeling, om zo weer tot een optimale ontwikkeling van het 

kind te komen, dat is wat zij met deze samenwerking wilden bereiken. 

Met de verwachting dat hierdoor voor een groep kinderen plaatsing op 

het MKD voorkomen kan worden. En dat is gelukt! Met doorlopende 

activiteiten als intervisie, coaching on the job en themabijeenkomsten is 

hierin geïnvesteerd. Ook het delen van onze (multidisciplinaire) 

expertise en het versterken van de kennis en vaardigheden van de 

pedagogisch medewerkers binnen Norlandia Kinderopvang op het 

gebied van signaleren, zorgvraag verhelderen, omgaan met kinderen 



met een zorgvraag en de samenwerking met ouders en hun netwerk, 

hebben hieraan bijgedragen. Voor de eerste opbrengsten en 

voortzetting samenwerking na de pilot lees verder.

Samen op weg naar een groene toekomst

Zonnepanelen op hoofdlocaties eerste zichtbare bijdrage aan Green Deal Zorg

Het onderwerp ‘Duurzaamheid’ staat in veel organisaties steeds hoger 

op de agenda. Ook bij Combinatie Jeugdzorg zijn we hier druk mee 

bezig. Onze organisatie heeft als focus ‘Elk kind een thuis en 

toekomst’. Het is steeds belangrijker om hierbij ook oog te hebben voor 

de huidige en toekomstige leefomgeving van kinderen en daarom 

zorgvuldig om te gaan met klimaat, energie en milieu. Inzet op deze 

thema’s helpt ons tegelijkertijd om grip te houden op de vaste lasten en 

te werken aan de landelijke energieopgave. Daarom hebben we ons, 

met een aantal andere zorgorganisaties uit de regio, aangesloten bij 

Green Deal Zorg Helmond-De Peel. Een van de eerste acties die direct 

voordeel oplevert voor onze organisatie én voor het milieu, is het 

plaatsen van 580 zonnepanelen op onze hoofdlocatie aan de 

Nuenenseweg. Het plaatsen van deze panelen en de installatie 

daarvan neemt de hele maand december in beslag. In januari volgt 

onze hoofdlocatie in Veldhoven. Ook daar worden alle panden voorzien 

van zonnepanelen, waarmee we direct een grote slag maken in het 

terugdringen van onze CO2 uitstoot. Voor meer informatie over de 

Green Deal Zorg Helmond-De Peel lees verder.

Consultatie- en interventieteam van start

Voortijdige uitplaatsing van jeugdigen voorkomen samen met behandelteam

Na een succesvolle pilot gedraaid te hebben bij de zorgvorm Dag- en 

nachtbehandeling, is binnen Combinatie Jeugdzorg het Consultatie-en 

interventieteam, kortweg het CIT genoemd, van start gegaan. In eerste 

instantie voor de behandelgroepen, waarbij we op termijn de inzet ook 

uitbreiden naar de gezinshuizen. De bedoeling van het CIT is 

voortijdige uitplaatsing van jeugdigen te voorkomen, samen met het 

behandelteam. Bij complexe, vastlopende hulpverleningsprocessen 

en/of situaties waarbij mogelijk een (tijdelijke) uitplaatsing dreigt, kan 

het behandelteam het CIT inschakelen, om samen te kijken welke 

ondersteuning vanuit diverse specialismen – binnen of buiten onze 

organisatie – ingezet kan worden. Met als doel het 

hulpverleningsproces weer vlot te trekken en de jeugdige en zijn of 

haar ouders zo goed mogelijk te blijven helpen. Met de inzet van het 

CIT beogen we de benodigde zorg en specialismen naar de cliënt te 

brengen en continuïteit van behandeling en verblijf te borgen.

Online Demodag Garage2020 op 14 januari

Stoutmoedig toekomst ontwerpen met de jeugd

Garage2020 Brabant organiseert twee keer per jaar een demodag met 

al haar partners. Deze dag is bedoeld voor betrokkenen en 

geïnteresseerden. Combinatie Jeugdzorg is een van de kernpartners in 

Garage2020 Brabant samen met de Aloysius Stichting, Fontys, Idris, 

GGZ Oost Brabant, Sterk Huis, LEV groep en de 21 gemeenten in 

Zuidoost-Brabant. Omdat we elkaar fysiek nog niet kunnen ontmoeten 

is het deze keer een online demodag op donderdag 14 januari van 

15.30 tot 17.00 uur. Tijdens deze 1,5 uur presenteren de partners van 

Garage2020 waar ze aan werken en is er ruimte om met elkaar in 

gesprek te gaan. Deze keer worden ook innovaties van de andere 

Garages uit het land gepresenteerd. Aanmelden kan via deze link. 

Samen willen ze traditionele vormen van jeugdzorg overbodig maken 

door het initiëren en ontwerpen van concrete oplossingen voor actuele 

problemen. Meer informatie vind je op de website van Garage2020.

Kinderen uit de Knel erkend door het Nederlands Jeugdinstituut

Effectief groepsprogramma voor kinderen en ouders in scheiding

‘Ik zie nu dat mijn ouders heel hard aan het werk zijn om het voor mij 

zo goed mogelijk te doen’, dat is een uitspraak van een 9-jarig meisje 

dat nu deelneemt aan het groepsprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ bij 

Combinatie Jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft op 18 

september jl. de interventie Kinderen uit de Knel erkend als Goed 

onderbouwd in de databank voor effectieve interventies. De 

erkenningscommissie oordeelt dat Kinderen uit de Knel theoretisch 



goed in elkaar zit en gebaseerd is op bestaande (empirische) kennis. 

Wij bieden dit effectieve behandelprogramma voor ouders en kinderen. 

Kenmerkend is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als 

de kinderen in een aparte ouder- en kindergroep die 8 keer 2-wekelijks 

bij elkaar komen. Doel is het de-escaleren van de strijd: ouders gaan 

op zoek naar mogelijkheden en manieren om hun kinderen weer 

centraal te stellen. Dit kan ouders helpen om zich weer meer te richten 

op het ouderschap en zo rust te brengen in een stressvolle strijd. Met 

als uiteindelijk doel dat de omgeving van de kinderen weer in balans 

komt, het weer veilig wordt, hun klachten verminderen en zij zich weer 

optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie vind je in het leaflet.

Voor elk kind een passend pleeggezin – Help jij mee?

Project pleegzorg voor kinderen met een islamitische of Poolse achtergrond 

Een thuis voor een kind dat aansluit bij de culturele achtergrond van 

het kind en zijn of haar familie, dat is wat Combinatie Jeugdzorg en 

Omnia Jeugdzorg elk kind gunnen dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen. 

Om kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond een 

passend pleeggezin te kunnen bieden, hebben wij de handen ineen 

geslagen in een gezamenlijk project. Met als doel het vergroten van het 

aantal pleeggezinnen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. 

De focus ligt hierbij op gezinnen met een islamitische 

geloofsovertuiging en gezinnen met een Poolse achtergrond, omdat 

onderzoek heeft aangetoond dat daar in de regio Zuidoost-Brabant de 

meeste behoefte aan is. Onze ambitie is om in de periode juli 2020 t/m 

december 2021 in de regio Zuidoost-Brabant tien succesvolle 

pleegzorgplaatsingen te realiseren voor deze kinderen. Bij voorkeur bij 

een gezin in de directe leefwereld (netwerk) van het kind, een 

zogenaamd netwerkpleeggezin. Als plaatsing binnen het netwerk niet 

haalbaar is, willen we beschikken over voldoende gevarieerd aanbod 

van pleeggezinnen die het kind niet kent, een zogenaamd 

bestandspleeggezin, met een culturele achtergrond passend bij die van 

het kind en zijn of haar familie. Jij kunt ons hierbij helpen. Hoe? Dat 

lees je in deze flyer.

Samen stigmatisering en taboe op praten over depressiviteit doorbreken 

Online en offline tentoonstelling OPEN over depressiviteit nu in Eindhoven

Estrella: “Op mijn 13e woonde ik met mijn ouders in het oosten van 

het land. Zij waren druk met hun onderneming. Ik zat op het 

gymnasium en wilde alleen maar tienen halen. Daar ervaarde ik voor 

het eerst gevoelens van depressie. Ik voelde me een buitenbeentje en 

zag ineens nergens het nut meer van in.”

Ozan: “Die onzekerheid over mezelf. Het is alsof je in een doos zit. Het 

is donker en je hebt alleen maar negatieve dingen in je hoofd, over 

jezelf ook. Dat is heel kenmerkend van depressiviteit voor mij, dat je 

jezelf afsluit van anderen. Ik praatte met niemand. Ik deed gewoon 

niks.”

Lola: ”Langzaam ging het in mijn koppie steeds slechter met mij en op 

mijn 14e, toen ik met mijn ouders en broertje met de auto op vakantie 

was, bereikte ik mijn dieptepunt. Totaal in paniek van alle prikkels wilde 

ik die rijdende auto uit. Ik kon niet meer.”

Dit zijn slechts statements van drie van de 30 jonge mannen en 

vrouwen die te zien en horen zijn in de offline en online tentoonstelling 

OPEN over depressiviteit(gefotografeerd door Linelle Deunk, stichting 

Open Mind). Op 1 december is de buitententoonstelling op het 

Stadhuisplein in Eindhoven geopend door Alex, een van de 

jongvolwassenen die heeft meegewerkt aan en te zien is in deze 

tentoonstelling, en Renate Richters, wethouder Zorg en Welzijn van de 

gemeente Eindhoven. Op een indrukwekkende manier gaf Alex in 

‘spoken word’ aan wat praten over haar depressieve gevoelens heeft 

betekend voor haar en hoe het haar heeft geholpen ermee om te 

kunnen gaan. De buitententoonstelling is nog t/m 29 december te zien 

in Eindhoven op het Stadhuisplein en reist daarna verder door 

Nederland. Hier een voorproefje. Benieuwd naar het online gedeelte 

van de tentoonstelling? Lees verder.

Gemeenten online op de koffie bij pleeggezinnen

Activiteiten Week van de Pleegzorg in corona-proof variant



Van 28 oktober t/m 4 november was het de landelijke Week van de 

Pleegzorg, een week om de aandacht te vestigen op het belang van 

pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Deze week staat 

bij Combinatie Jeugdzorg in het teken van waardering en behoud van 

onze huidige pleegouders, het werven van nieuwe pleegouders en 

pleegzorg extra onder de aandacht brengen bij diverse gemeenten. 

Om die reden organiseren we acties en bijeenkomsten voor bestaande 

pleegouders, geïnteresseerden in pleegzorg, pleegouders in 

voorbereiding en beleidsmakers en -uitvoerders binnen de gemeenten. 

Wethouders en beleidsambtenaren zijn door ons uitgenodigd om online 

op de koffie te gaan bij een pleeggezin in hun gemeente. Op deze 

manier kunnen zij van ‘dichtbij’ meekrijgen wat pleegzorg in het 

dagelijks leven betekent. Pleeggezinnen kunnen tijdens het gesprek 

vertellen over hun ervaringen en het belang van pleegzorg. Een fysiek 

bezoek was dit jaar helaas geen optie maar de geboden online variant 

was zeker niet minder populair. In totaal vonden er 20 bezoeken plaats 

in 15 gemeenten. Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Geldrop-Mierlo, 

Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, 

Reusel-De Mierden, Someren, Valkenswaard, Veldhoven. Voor een 

greep uit de reacties lees verder.

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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