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FAMILIEZORG

zorg voor gezinnen
Simba Familiezorg is een nieuwe vorm van familieversterkende zorg in Nederland voor
gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Na een
uithuisplaatsing verblijven broertjes en zusjes samen in een pleeggezin of gezinshuis.
Zo kunnen zij en hun ouders tot rust komen na een heftige tijd. Intussen start een traject
van familieversterking, met als doel dat de kinderen uiteindelijk teruggaan naar huis.

Voor wie?
Onze zorg richt zich op gezinnen met kinderen
tot 18 jaar waar geen stabiele, veilige thuissituatie is, bijvoorbeeld vanwege relatieproblemen,
een (v)echtscheiding of het wegvallen van een
of beide ouders door psychische problemen.
Zowel de ouders als de kinderen krijgen intensieve begeleiding om herstel van de familierelaties mogelijk te maken.

altijd iemand om op terug te vallen.
In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt het
Simba team nauw samen met de voor het gezin
belangrijke partijen. Het Simba team bestaat uit
de pleeg- of gezinshuisouders, familiebegeleiders en gedragswetenschappers.

hoe wil simba familiehuizen
het verschil maken?

Bij elkaar blijven
Omdat broertjes en zusjes veel steun hebben
aan elkaar, gaat speciale aandacht naar het
samen plaatsen van de kinderen in één pleeggezin of gezinshuis. De ouders blijven ook nauw
betrokken tijdens de periode die hun kinderen
buiten het gezin doorbrengen. Bovendien heeft
het gezin een duidelijke stem in alle behandelen herstelplannen.
In overleg met de ouders en kinderen, professionele hulpverleners en andere betrokkenen
kijken we welke mensen uit de bekendenkring
– familie, buren, vrienden – het gezin actief
kunnen ondersteunen, ook op de lange termijn.
Op die manier hebben de ouders en kinderen
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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 mogelijkheid en dat voorkomt langdurige, zware zorg.
Vertrouwde mensen uit de omgeving van het
gezin ondersteunen de ouders en kinderen,
ook op de lange termijn.
Het Simba team besteedt veel aandacht aan
nazorg en werkt nauw samen met het wijkteam.

FAMILIEZORG

Zo gewoon mogelijk

SOS Kinderdorpen

In het pleeggezin of gezinshuis ervaren de
kinderen de huiselijkheid van een alledaags
gezinsleven, met een vader of moeder die eten
kookt en ze naar bed brengt. Tegelijkertijd
ondersteunen de (professionele) opvoeders
hen bij het verwerken van ervaringen, waardoor
er weer ruimte ontstaat voor groei. De zorg
vindt zo veel mogelijk plaats in de vertrouwde
omgeving van het gezin. Als het kan gaan de
kinderen naar hun eigen school en (sport)club
en hebben ze vaak contact met hun familie en
vriend(innen).

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

Familieversterkende zorg houdt in dat de ouders
12 uur per week professionele ondersteuning
krijgen van een familiebegeleider, voor een
periode van 1,5 tot 2 jaar. Het Simba team biedt
ook intensieve ondersteuning in de fase waarin
de kinderen terugkeren naar huis en een warme overdracht naar het wijkteam voor verdere
nazorg.

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 door broertjes en zusjes zo veel mogelijk samen op te vangen. SOS Kinderdorpen is actief
in 136 landen en gebieden, waarvan 30 binnen
Europa.

meer weten?
Wil je samen met het Simba team onderzoeken of Simba Familiezorg een passende oplossing kan zijn voor een gezin?
Neem dan contact op met projectleider
Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen
E georgien@soskinderdorpen.nl
T 06 153 459 06

www.simbafamiliezorg.nl

