
FAMILIEZORG

simba familiezorg in het kort

Hoewel Nederland een uitgebreid aanbod heeft 
aan jeugdhulp, valt er een wereld te winnen voor 
kinderen zonder veilig thuis. Zo is er een groot 
tekort aan plekken waar uithuisgeplaatste 
broertjes en zusjes uit één gezin samen kunnen 
verblijven. Naar schatting de helft van hen wordt 
daardoor gescheiden opgevangen. Ook hereni-
ging met de eigen familie lukt vaak niet, ondanks 
alle inspanningen van jeugdhulpverleners.

* Bron: Rapport ‘Samen, 
tenzij’, Nationaal Jeugd-
instituut 2015

  Broertjes en zusjes uit één gezin blijven na een 
uithuisplaatsing bij elkaar.

  Kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of 
kleinschalig gezinshuis.

  Opvang gebeurt zo veel mogelijk in de 
vertrouwde omgeving van de kinderen.

  Door ouders intensief te ondersteunen is 
herstel van de thuissituatie een reële mogelijk-
heid en dat voorkomt langdurige, zware zorg.

  Vertrouwde mensen uit de omgeving van het 
gezin ondersteunen de ouders en kinderen.  

  Het Simba team besteedt veel aandacht aan 
nazorg en werkt nauw samen met het wijkteam.

te weinig opvangplekken

hoe kan simba familiezorg
gezinnen versterken?

  Simba Familiezorg is er voor gezinnen met 
kinderen tot 18 jaar waar geen stabiele, veilige 
thuissituatie is, bijvoorbeeld vanwege relatie-
problemen, een (v)echtscheiding of het wegval-
len van een of beide ouders door psychische 
problemen. Deze problemen zijn zo ernstig dat 
de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

  Zowel de ouders als de kinderen krijgen inten- 
sieve begeleiding om herstel van de familierela-
ties mogelijk te maken. Het doel is dat de kinde-
ren uiteindelijk teruggaan naar huis, als ze daar 
veilig kunnen opgroeien. Dat vraagt bereidheid 
van de ouders om samen te werken met een 
professionele familiebegeleider en met mensen 
uit hun eigen netwerk.

voor wie?

  409.000 kinderen kregen in 2018 jeugdhulp. 

  43.000 zijn in 2018 uit huis geplaatst.

  21.000 van de uithuisgeplaatste kinderen

woonden in een pleeggezin, 6.000 kinderen 

woonden in een gezinsgerichte opvang. 

Bron: CBS, Jeugdhulp 2018

hoeveel kinderen wonen in 
nederland niet thuis?



contact

Wil je samen met het Simba team onderzoeken 
of Simba Familiezorg een passende oplossing 
kan zijn voor een gezin? Of ben je op zoek naar 
algemene informatie over het project? 

Neem dan contact op met projectleider 
Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen 
E  georgien@soskinderdorpen.nl
T   06 153 459 06

www.simbafamiliezorg.nl

Doel
  De zorg is gericht op familieversterking en terugkeer van

de kinderen naar huis, als het daar weer veilig voor ze is.

Begeleiding van de kinderen
  Broertjes en zusjes blijven samen, zodat zij steun 

hebben aan elkaar.
  De kinderen ervaren in het pleeggezin of gezinshuis 

een alledaags gezinsleven.
  De (professionele) opvoeders in het pleeggezin of

gezinshuis begeleiden kinderen bij het verwerken van 
hun ervaringen.

  De ouders blijven zo nauw mogelijk betrokken bij hun 
kinderen in de periode waarin zij niet thuis wonen.

Begeleiding van de ouders 
  De ouders krijgen 1,5 tot 2 jaar 12 uur per week onder-

steuning van een professionele familiebegeleider. 
  In overleg met de ouders en kinderen onderzoekt het 

Simba team welke mensen uit de bekendenkring (familie, 
buren, vrienden) het gezin actief kunnen ondersteunen, 
ook op de lange termijn.

Werkwijze
  De familiebegeleiders en gedragswetenschappers uit het

Simba team werken systeemgericht en traumasensitief.
  De (professionele) opvoeders krijgen ondersteuning bij 

de opvoeding en verzorging van een gedragsweten-
schapper.

  Het Simba team werkt nauw samen met alle partijen die
betrokken zijn bij het gezin.

de simba familiezorg methodiek

Simba Familiezorg is een initiatief 
van SOS Kinderdorpen Nederland in 
samenwerking met Gezinshuis.com, 
de Eigen Kracht Centrale en jeugdzorg-
organisaties. Het project is fi nancieel 
mogelijk gemaakt dankzij steun van de 
Nationale Postcode Loterij.

SOS Kinderdorpen is, ook in Europa, 
de grootste organisatie op het gebied 
van familiegerichte zorg voor kinderen 
die de ouderlijke zorg zijn verloren of 
dreigen te verliezen. De organisatie 
werkt vanuit de visie dat ieder kind een 
liefdevolle, veilige familie nodig heeft. 
Dat doen wij door families te versterken 
in de zorg en opvoeding en broertjes 
en zusjes zo veel mogelijk samen op te 
vangen. SOS Kinderdorpen is actief in 
136 landen en gebieden.

wie zijn erbij betrokken?




