Intensieve dagbehandeling
Jongeren die door opgroei- en opvoedingsproblemen dreigen vast te lopen, het gevoel hebben niet
meer vooruit te komen en steeds meer in conflict raken met hun omgeving, voelen zich vaak
teleurgesteld, negatief en boos. Met als gevolg dat ze moeite hebben om zich te motiveren en geen
toekomstmogelijkheden meer zien. Sommigen zijn gepest en hebben daardoor weinig zelfvertrouwen.
Anderen hebben ruzie met hun ouders, moeite met gezag accepteren of moeite met zich
concentreren en functioneren op school. Intensieve dagbehandeling helpt deze jongeren weer op pad
samen met hun ouders. Door de nadruk te leggen op wat jongeren wel kunnen, krijgen ze weer
zelfvertrouwen en gaan ze bouwen aan hun toekomst.
Voor wie is Intensieve dagbehandeling bedoeld?
Intensieve dagbehandeling is bedoeld voor schoolgaande en niet-schoolgaande
jongeren tussen de 12 en 18 jaar die als gevolg van opgroei- en opvoedingsproblemen vastlopen op verschillende gebieden, thuis, op school en in hun vrije tijd.
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. Ook het gezin en andere
belangrijke personen rondom de jongere betrekken we actief in het traject.
Wat willen we bereiken?
 Dat uw zoon of dochter weer op een goede manier kan opgroeien en functioneren
in uw gezin, op school of werk en in zijn sociale omgeving.
 Dat uw kind een vorm van onderwijs volgt, werkt of een andere zinvolle
dagbesteding heeft.
 Dat u zich sterker en vaardiger voelt om de opvoeding weer zelfstandig op te
pakken.
Hoe werkt het?
Samen met uw zoon of dochter maken we een programma op maat, dat bij zijn of haar
kwaliteiten en mogelijkheden past. Het programma start met individuele begeleiding door
de persoonlijke mentor. Daaraan kunnen groepsactiviteiten, trainingen, werkstages en
onderwijs op maat worden toegevoegd. Op deze manier leren jongeren de nodige
vaardigheden en ontdekken ze gaandeweg waar ze goed in zijn en wat bij hen past.
We werken aan het oplossen van de problemen door onder andere:
 het aanleren van nieuwe vaardigheden
 het verkrijgen van inzicht in je problematiek en hier goed mee leren omgaan
 het verkrijgen van meer zelfvertrouwen
 het zoeken naar waar je goed in bent
 het bezig zijn met waar je interesses liggen
 het bereiken van je doelen.
Combinatie Jeugdzorg kan dit niet alleen. We werken hiervoor samen met veel
verschillende organisaties die met jongeren werken op het gebied van sport, onderwijs
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(onderwijspartners en samenwerkingsverband), werk en hulpverlening. Hierdoor kunnen we een
breed pakket gerichte activiteiten aanbieden die bij de jongeren en hun vragen passen.
Werkervaringsplekken en onderwijs
Uw zoon of dochter kan vaardigheden in de praktijk oefenen door gebruik te maken van werkervaringsplekken binnen Combinatie Jeugdzorg of door stage te lopen bij een van onze partners met
ondersteuning van Combinatie Jeugdzorg. Ook kan een jongere die niet meer naar school gaat
binnen Intensieve dagbehandeling weer onderwijs op zijn of haar eigen niveau gaan volgen,
individueel of in een kleine groep.
Thuisbegeleiding
Om de behandeling voor uw zoon of dochter goed te laten verlopen, is
het belangrijk dat uw gezin intensief betrokken is bij het traject. Onderdeel
van de behandeling is thuisbegeleiding door de mentor van uw kind of
door een ambulant hulpverlener van Combinatie Jeugdzorg of een van
onze samenwerkingspartners.
Toekomstplan
Samen met u en uw zoon of dochter maken wij een toekomstplan waarbij
we kijken welke begeleiding nodig is. Het doel is dat uw kind weer mee
kan draaien in de maatschappij en een eigen toekomst heeft. In het plan
staan de doelen van de hulp en de begeleiding en activiteiten die worden
ingezet. Dit plan bespreken we regelmatig met u en uw kind en andere
betrokkenen (zoals school of werk), zodat voor iedereen duidelijk is hoe
de hulpverlening verloopt en welke resultaten er zijn bereikt.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolde professionals. Zij zijn deskundig op het gebied van
opvoedingsvragen en ontwikkelingsproblemen. Zij worden ondersteund door een gedragswetenschapper en kunnen de hulp inschakelen van andere professionals. Intensieve dagbehandeling is een
samenwerking tussen meerdere organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, werk en
vrijetijdsbesteding. We bieden deze vorm van hulp op onze locaties in Eindhoven en Heibloem.
Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
 Centra voor Jeugd- en Gezin of wijkteams gemeenten
 Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
 Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij het Servicepunt.
Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur via:
 telefoon: 040 702 26 60
 e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.
Meer informatie vindt u ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.

Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze tekst ook verzorgers en pleegouders.
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