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Combinatie Jeugdzorg

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij complexe vragen 
op het gebied van opvoeden en opgroeien. Veiligheid staat hierbij voorop. Afhankelijk van 
de hulpvraag bieden we behandeling in het gezin of op een van onze locaties. Ook is 
opvang en begeleiding mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg. 
Combinatie Jeugdzorg gunt elk kind een thuis & toekomst. Samen met het gezin zoeken we 
naar oplossingen die een stevige basis vormen om samen verder te gaan, nu en in de 
toekomst.
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Pleegzorg
28 regionale pleegzorgorganisaties voeren pleegzorg in Nederland uit. Combinatie 
Jeugdzorg biedt pleegzorg in Zuidoost-Brabant. Pleegzorg betekent dat een kind voor korte 
of langere tijd in een ander gezin verblijft, omdat wonen bij de eigen ouders door 
omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Als er in een gezin met kinderen opvoed- of 
opgroeiproblemen zijn, kijken we altijd eerst of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, 
dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke 
gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg 
centraal.



Ons werkgebied is Zuidoost-Brabant. Onze 
zoektocht naar meer pleegouders wordt 
gesteund door alle 21 gemeenten in deze 
regio: 

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek, Nuenen-Gerwen-Nederwetten, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren
Son en Breugel, Valkenswaard,  Veldhoven 
en Waalre.



Pleegkinderen

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes tussen de 0 en 21 jaar. Het zijn gewone kinderen, 

maar wel kinderen die veel hebben meegemaakt. Ze hebben aandacht, rust en stabiliteit 

nodig. Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend.

Pleeggezinnen

Als pleeggezin sta je er niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning van een 

pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg.
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Combinatie Jeugdzorg hanteert de volgende voorwaarden voor pleegouders:
• Leeftijd van minimaal 21 jaar.
• Een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming, op basis van een VOG.
• Woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant.
• Bereid zijn een screenings- en trainingsprogramma voor aspirant pleegouders (VESP) te volgen.
• Pleegouders voldoen aan de pleegzorgcriteria.
• Bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen bij de uitvoering van het hulpverleningsplan en 

openstaan voor begeleiding door Combinatie Jeugdzorg.
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Je volgt de 

voorbereiding en 
screening  voor 

pleegouders
(VESP)

1
Je vraagt een 

informatiepakket
aan en bezoekt

een 
informatieavond

5
We kijken of de 

vraag van een kind 
op de wachtlijst

matcht met jouw
aanbod.

4
Vesp succesvol 
voltooid? Dan 

nemen wij je op in 
ons 

pleegouderbestand.
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Je meldt je aan en 

wij ontvangen
jouw verklaring

van goed gedrag
(VOG)



Pleegzorgbegeleider

Binnen Combinatie Jeugdzorg worden de pleeggezinnen door een vaste medewerker 

begeleid, de zogenaamde pleegzorgbegeleider. Deze pleegzorgbegeleider blijft het eerste 

aanspreekpunt voor het pleeggezin. Met elkaar worden er afspraken gemaakt met 

betrekking tot de ondersteuning en begeleiding van en samenwerking met het pleegkind 

en het pleeggezin.



Begeleiding

De begeleiding richt zich op de invloed van de komst van het pleegkind op het pleeggezin, 

samenwerken met de ouders en instanties en is ondersteunend ten aanzien van de 

ontwikkelingsvragen die het pleegkind aan het pleeggezin stelt. De pleegzorgbegeleider 

voert ook regelmatig individuele gesprekken met het pleegkind.



Combinatie Jeugdzorg

Nuenenseweg 4

Eindhoven

pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl

040  245 1945

www.combinatiejeugdzorg.nl
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