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Informatie voor gezinshuis- en pleegouders

FAMILIEZORG

een veilig thuis
Wil jij graag meewerken aan een innovatief project in de Nederlandse
jeugdhulp? Ben je een (professionele) opvoeder die denkt in mogelijkheden en goed kan samenwerken? En wil jij echt de tijd krijgen om een
gezin te ondersteunen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Simba Familiezorg is een nieuwe vorm van familieversterkende zorg in
Nederland, gericht op gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet veilig
kunnen opgroeien bij hun ouders. Na een uithuisplaatsing wonen de broertjes
en zusjes bij elkaar in een kleinschalig gezinshuis of pleeggezin.
In de tijd die de kinderen buiten hun eigen gezin verblijven, kunnen zij en hun
ouders bijkomen van een heftige periode. Vervolgens gaat het gezin, samen
met mensen uit het netwerk en met professionele ondersteuning, werken aan
familieversterking. Dit traject heeft als doel de kans te vergroten dat de kinderen uiteindelijk teruggaan naar huis, als het daar weer veilig voor ze is.

De kracht van het netwerk
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Vanaf het begin vragen we mensen
uit de omgeving van het gezin
– familie, buren, vrienden – bij te
dragen aan herstel van de thuissituatie. Samen met de ouders en
kinderen onderzoeken we wie uit de
kring van bekenden ondersteuning
wil bieden, ook op de lange termijn.
Zo heeft het gezin altijd mensen om
op terug te vallen.

wat mag je verwachten?
l Veel ruimte voor eigen initiatief in je rol als

(professionele) opvoeder
l Deskundige ondersteuning van ons
pedagogisch team
l De mogelijkheid tot extra scholing

Jouw rol als opvoeder

Familieversterking

In jouw gezinshuis of pleeggezin
krijgen kinderen de huiselijkheid van
een alledaags gezinsleven mee.
Vanuit je rol als (professionele) opvoeder ondersteun je ze ook bij het
verwerken van hun ervaringen.
In de periode waarin je de broertjes
en zusje opvangt ben je 24 uur per
dag verantwoordelijk voor de opvoeding. Dat betekent dat je kinderen
een stabiele, liefdevolle omgeving
biedt en hun dagelijks leven coördineert. Geborgenheid staat centraal,
zodat zij kunnen herstellen en er
weer ruimte komt voor groei. Daarnaast stimuleer je hun sociale vaardigheden en moedig je ze aan hun
talenten te ontwikkelen, waardoor ze
meer zelfvertrouwen krijgen.

Essentieel in onze werkwijze is de
inzet op het behoud van de band
tussen kinderen, ouders en hun
netwerk. Op die manier kunnen de
kinderen, als het thuis weer veilig is,
binnen hun eigen familie opgroeien.
Om dat mogelijk te maken krijgen de
ouders intensieve ondersteuning van
een professionele familiebegeleider
(12 uur per week voor een periode
van 1,5 tot 2 jaar).

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
ouders, familie en vriend(innen).

In de periode die de kinderen in
het gezinshuis of pleeggezin
wonen, houden ze contact met hun
ouders. Daarom is het belangrijk
dat de samenwerking tussen jou
(en je eventuele partner) en de
ouders goed verloopt. We gaan
ervanuit dat je intensiever met hen
gaat samenwerken dan wanneer
er geen terugkeerdoel is. Ook een
soepele samenwerking met de
hulpverlener(s) is van belang om
het traject te laten slagen.
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Het project is financieel mogelijk
gemaakt met steun van de Nationale
Postcode Loterij.

Wie zijn erbij betrokken?
Simba Familiezorg is een initiatief
van SOS Kinderdorpen Nederland in
samenwerking met Gezinshuis.com
en diverse jeugdzorgorganisaties.

In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiezorg nauw
samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Daarbij horen het
netwerk van de ouders en kinderen
en de professionals die al betrokken
zijn bij het gezin.

interesse?
Gezinshuis.com verzorgt de werving en selectie van
gezinshuisouders voor Simba Familiezorg. Je aanmelden
als kandidaat kan via 0345 450 253 of door een mail te
sturen met je cv en motivatie naar info@gezinshuis.com.
Voor algemene informatie over Simba Familiezorg kun je
contact opnemen met projectleider Georgien Hakkert van
SOS Kinderdorpen, E georgien@soskinderdorpen.nl,
T 06 153 459 06
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SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is 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.

waarom simba familiezorg?
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.
Daardoor wordt naar schatting de helft van hen gescheiden
opgevangen. Ook hereniging met de eigen familie lukt vaak
niet, ondanks alle inspanningen van hulpverleners.
Met Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen eraan bijdragen
dat meer kinderen terug kunnen naar huis, omdat gezinnen
dan meestal minder intensieve zorg nodig hebben. En, veel
belangrijker, we willen kinderen en ouders de kans bieden op
een gelukkiger bestaan.

www.simbafamiliezorg.nl

