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Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg september 2021

GEZOCHT: Zorgenvreters 

Actuele vragen, wensen en dromen van jongeren

• Naaimachine voor een vrijwilliger om kinderen en jongeren bij 

Intensieve dagbehandeling naailes te geven.

• iPad geschikt voor tekenprogramma Procreate voor een 

jongere bij Woonbegeleiding, zodat zij haar creatieve talent kan 

ontplooien.

• Laptop zodat een jongere op haar eigen kamer in de 

behandelgroep haar huiswerk kan maken.

• Tuingereedschap voor een jongere die zijn eerste eigen woning 

zélf op orde heeft gemaakt en nu ook zijn tuin wil aanpakken.

St. Combinatie Jeugdzorg

Nuenenseweg 4

5631 KB Eindhoven

tel: 040 245 19 45

Agenda 

11 okt. Cultuurcentrum Deurne, 

21 okt. online webinar, 4 nov. 

Eindhoven, 15 nov. online 

webinar

20 okt. Open dag Intensieve 

dagbehandeling in Heibloem

november: diverse trainingen 

voor jeugdzorgprofessionals

3 t/m 10 nov. Week van de 

Pleegzorg

Mededelingen

NIEUW: Factsheet Pleegzorg 

2020

Combinatie Jeugdzorg in de 

media: artikel in tijdschrift 

‘Positieve Pscychologie’ over het 

ontwikkelen van veerkracht bij 

jeugd in 24-uursbehandelgroepen

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.

Nieuw: Intensieve Gezinsbehandeling Thuis

Meer gezinnen thuis helpen in plaats van behandeling op een 24-uursbehandelgroep

Jongere kinderen (6 t/m 13 jaar) die aangemeld worden voor een 24-

uursbehandelgroep, toch in het gezin te kunnen helpen, dat is wat we 

beogen met ons nieuwe zorgconcept ‘Intensieve Gezinsbehandeling 

Thuis (IGT)’. Wonen doe je thuis is al jaren onze behandelvisie omdat 

we vinden dat kinderen zoveel mogelijk thuis zouden moeten kunnen 

opgroeien. Met Intensieve gezinsbehandeling thuis geven we daar een 

nog sterkere impuls aan. Met input vanuit literatuur en belangrijke 

stakeholders, zoals cliënten, medewerkers, verwijzers, gemeenten, 

collega-organisaties en scholingsinstituten, hebben we het zorgconcept 

IGT ontwikkeld. We zijn nu volop aan de slag met de verdere 

voorbereiding om daadwerkelijk 1 januari 2022 van start te kunnen 

gaan met IGT. Een van die voorbereidingen is het samenstellen van 



het team IGT. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste en gedreven 

gezinsbehandelaren. Meer weten over IGT en voor wie het bedoeld is? 

Lees verder.

Marlies van Oorschot, pionier en aanjager van cliëntenparticipatie in de jeugdzorg

Uitzonderlijke prestatie geleverd aan kinder-, jongeren,- en cliëntenparticipatie

“Marlies heeft in de afgelopen 25 jaar een uitzonderlijke bijdrage 

geleverd aan formele kinder-, jongeren- en cliëntenparticipatie op 

lokaal, regionaal en landelijk niveau. Als pionier en aanjager deed 

Marlies verkennend en baanbrekend werk voor vele coaches en 

jongerenraden in Nederland”, aldus het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). 

Het JWB reikte de eerste eremedaille uit aan Marlies van Oorschot 

(rechts op de foto), tot voor kort beleidsadviseur Participatie binnen 

Combinatie Jeugdzorg, ter ere van haar afscheid van het JWB waar zij 

mede-oprichter van is. Ook binnen Combinatie Jeugdzorg heeft Marlies 

baanbrekend werk verricht op het gebied van cliënten- en 

pleegouderparticipatie. Ze stond aan de wieg van de 

medezeggenschapsraden van Combinatie Jeugdzorg, zoals de 

Cliëntenraad, Pleegouderraad, Jongerenraad en Pleegjongerenraad. 

Ook heeft zij de Nationale Jeugdzorgprijs-winnende training 

‘Cliëntenparticipatie, mijn leven is jouw werk’ voor medewerkers in de 

jeugdzorg ontwikkeld over bejegening, waarbij ervaringsdeskundigen 

de professionals trainen. Oud-cliënten vertellen tijdens de training hun 

ervaringen, zodat deelnemers zich meer bewust worden van de manier 

waarop ze met jeugdigen en hun ouders omgaan. Daarnaast heeft ze 

zich de laatste jaren sterk gemaakt voor de inzet van 

ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdzorg, vanuit de overtuiging dat 

dit een waardevolle en extra aanvulling is naast de deskundigheid van 

professionals. Lees verder.

Rita Verdonk op de koffie bij Combinatie Jeugdzorg 

In gesprek over vermindering administratieve lastendruk bij professionals

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om de doelen van het landelijke 

programma ‘Zorg voor de Jeugd’ te realiseren? Hoe zorgen we ervoor 

dat de transformatie slaagt en de zorg voor kwetsbare jeugd en hun 

gezinnen verbetert? Een van de thema’s hierbij is het verminderen van 

de zogenaamde ‘vermijdbare administratieve lasten’. Onder het motto 

‘Snappen, schrappen en kappen’, kijkt Rita Verdonk, bijzonder adviseur 

vermindering administratieve lastendruk, overal in het land rond naar 

wat er speelt en hoe het anders kan en moet. Op 15 juli bezocht Rita 

Verdonk Combinatie Jeugdzorg voor een koffiegesprek met Gerda 

Huijbregts, bestuurder, en Kees Jonkers, manager Bedrijfsvoering. Een 

stevig gesprek over de regionale situatie met betrekking tot 

administratieve lastendruk, de wenselijkheid om administratieve 

afhandeling meer te standaardiseren en de knelpunten die hierbij 

bestaan binnen de huidige regio-indeling in Zuidoost-Brabant. Input om 

mee te nemen naar Den Haag want als het aan Rita Verdonk ligt, wordt 

het in de toekomst administratief een stuk eenvoudiger!

Open dag Intensieve dagbehandeling in Heibloem op 20 oktober a.s.

Voor leerkrachten, leerplicht ambtenaren, verwijzers en jeugdzorgprofessionals

Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school, thuis en/of in hun 

vrije tijd biedt Combinatie Jeugdzorg onder andere in Heibloem 

Intensieve dagbehandeling. Deze vorm van behandeling is bedoeld 

voor schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen en jongeren tussen 

de 6 en 18 jaar die als gevolg van opgroei- en opvoed-problemen 

vastlopen op verschillende gebieden. Vaak uit zich dit in motivatie- en 

gedragsproblemen. Ouders en andere volwassenen, zoals 

leerkrachten, ervaren problemen in de opvoeding, aansturing en 

communicatie. Meestal is het wederzijds begrip ernstig verstoord. Heb 

jij kinderen in je klas, caseload of omgeving in deze situatie? Ontdek 

wat Intensieve dagbehandeling voor hen, hun gezinnen en directe 

omgeving kan betekenen! Meer informatie lees je in deze uitnodiging. 

Lees verder.

Op vraag vanuit de praktijk ontwikkelde training ‘Samen op 1 Lijn’

Interprofessionele samenwerking in de jeugdhulpverlening

De zorg voor onze jeugd, met een of meerdere zorgvragen, wordt 

steeds complexer. Ook zijn er steeds meer verschillende disciplines bij 

betrokken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de professionals dit 

altijd in goede afstemming en samenwerking doen. Een van de 



grootste hindernissen voor de samenwerking tussen professionals in 

de jeugdhulpverlening vormt onderlinge spanning veroorzaakt door 

bijvoorbeeld ervaren onveiligheid, machtsverschillen en conflicten. 

Goede, cliëntgerichte zorg vraagt competenties op het gebied van 

interprofessionele samenwerking. De 1-daagse training ‘Samen op 1 

Lijn’ is op vraag vanuit de praktijk ontwikkeld door het expertisecentrum 

Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg samen met 

Jeugdbescherming Brabant, om jeugdzorgprofessionals te 

ondersteunen bij interprofessioneel samenwerken. In deze training 

verwerf je kennis en inzicht in de bedoeling, toepassing en 

consequenties van (interprofessioneel) samenwerken. Naast 

ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk staat tijdens deze training 

bewustwording centraal en worden handvatten aangereikt om de 

samenwerking te optimaliseren. De training is door het SKJ 

geaccrediteerd met 10 punten. Meer informatie en hoe je je kunt 

aanmelden, vind je in het leaflet.

Sociaal inclusief ondernemen kunnen we niet alleen

‘Samen zoeken naar duurzame kansen en oplossingen denkend vanuit mogelijkheden’

Meedoen, erbij horen, gezien worden, ertoe doen. Daar wordt ieder 

mens blij van. Combinatie Jeugdzorg vindt sociaal inclusief 

ondernemen een belangrijk thema. Meer kwetsbare mensen die 

duurzaam meedoen in het arbeidsproces past bij wat we als 

organisatie in de kern doen. Dit kun je als organisatie niet alleen. Ook 

gemeenten vragen een bijdrage aan ons voor het behalen van sociale 

doelstellingen: de social returnverplichting. Het doel van social return is 

ervoor zorgen dat een investering door de overheid ook een sociale 

winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid voor 

mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere 

afstand tot de arbeidsmarkt. “Ergon is hierin voor ons een prettige, 

professionele en betrouwbare samenwerkingspartner op diverse 

gebieden. Samen vinden we mooie, duurzame kansen en oplossingen 

waarbij we denken vanuit mogelijkheden” aldus Tessy van Gurp, HR 

adviseur bij Combinatie Jeugdzorg. “Zo hebben we na een jarenlange 

detachering een aantal huismeesters via de Ergon in dienst genomen, 

geeft Ergon jobcoaching indien gewenst en brainstormen we samen 

over mogelijke functies en de invulling daarvan.”

'Ik huilde de hele dag en mijn baby huilde mee'

Baby Extra, als er geen roze wolk is na de bevalling

“In het laatste trimester van mijn zwangerschap dacht ik veel na over 

hoe het leven met een jonge baby zou zijn. Ik wist heus wel dat 

sommige dingen zwaar zouden zijn; de slapeloze nachten, weinig tijd 

voor mezelf, herstellen van de bevalling, en de grote verandering in 

mijn leven verwerken. Weten is echter absoluut niet hetzelfde als de 

ervaring, kan ik wel zeggen. Het moederschap is intens. Het brengt 

hevige emoties met zich mee. Bevallen is lang niet altijd de mooiste 

ervaring van je leven, en ook de kraamperiode hoeft niet altijd die roze 

wolk te zijn. Het is geen zonde om die eerste periode gewoon heel erg 

zwaar te vinden. Voor mij was het puur overleven. Pas na 4 maanden 

kon ik eindelijk weer wat ademhalen. Toen pas waren we als gezin in 

een fijne routine beland en kreeg het geluksgevoel meer ruimte. En de 

hulp die we kregen van Baby Extra had daar een grote rol in. Marion 

Mertens, coördinator bij Baby Extra, maakte een filmpje van de 

interactie tussen mij en mijn dochter. De filmpjes lieten zien hoe goed 

ik eigenlijk zelf al luisterde naar ons meisje, en hoe goed zij daarop 

reageerde. Het heeft mij geholpen om goed naar mijn baby te kijken en 

met haar mee te bewegen, waardoor het aanhoudende huilen stopte. 

Ik ging me daardoor veel sterker en gezonder voelen in mijn rol als 

moeder.” Aldus de moeder die haar ervaringsverhaal deelt op de 

website van Baby Extra (zijn niet de moeder en baby op de foto). Lees 

verder.

Nog plekken vrij in november bij fysieke trainingen voor professionals

Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals 

Het expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg 

biedt een breed scala aan geaccrediteerde scholing voor 

jeugdzorgprofessionals. We zijn blij dat we de trainingen nu ook weer 

fysiek kunnen geven. In november hebben we nog enkele plekken vrij 

voor de volgende trainingen, dus grijp je kans en schrijf je in:



• 1 november: Beroepscode voor de gedragswetenschapper: 

1-daagse training van 09.30 uur tot 15.30 uur

• 24 november: Beroepsstandaarden: 1-daagse training van 

09.30 tot 15.30 uur

• 25 november: Horen, zien en schrijven - doeltreffend 

rapporteren. 1-daagse training van 09.30 tot 16.30 uur

• 29 november: Moreel beraad: 1-daagse training van 09.30 tot 

15.30 uur.

Alle trainingen vinden plaats bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in 

Veldhoven, hal Boeléka.

Blijf op de hoogte via onze website en:

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

Bekijk in browser ● Uitschrijven 
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