simba familiehuizen in het kort

situatie in nederland
Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide
infrastructuur voor jeugdhulp, valt er een wereld
te winnen voor kinderen zonder veilig thuis.
Zo is er een tekort aan plaatsen waar uit huis
geplaatste broertjes en zusjes samen kunnen
worden opgevangen. Naar schatting wordt vijftig
procent van de uit huis geplaatste broertjes en
zusjes niet samen geplaatst.* Ook blijft hereniging
met de eigen familie te vaak uit, ondanks dat dit
wel de inzet is van jeugdhulpverleners.

hoeveel kinderen wonen in nederland niet thuis?

409.000 kinderen kregen in 2018 jeugdhulp.
l 43 . 000 zijn in 2018 (tijdelijk) uit huis geplaatst.
l Hiervan verbleven 21 . 000 kinderen in een
pleeggezin en 6 .000 kinderen woonden in
l

een gezinsgerichte opvang.
Bron: CBS, Jeugdhulp 2018.

voor wie?

* Bron: Rapport ‘Samen,
Tenzij’, Nationaal Jeugdinstituut 2015
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hoe wil simba familiehuizen het
verschil maken?
l
l
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We houden broertjes en zusjes bij elkaar.
We plaatsen kinderen niet in een instelling,
maar in een gezin met professionele gezinshuisouders: Het Simba Familiehuis.
Kinderen blijven, indien mogelijk, in de eigen
regio wonen, zodat zij naar hun eigen school
en clubs blijven gaan en contact houden met
ouders, familie en vrienden.
We voorkomen langdurige zorg door op tijd
intensieve ondersteuning aan ouders te bieden.
Belangrijke personen in het leven van de
kinderen en ouders worden actief betrokken.
We besteden veel aandacht aan nazorg en
werken nauw samen met de hulpverleners
van het wijkteam.

l

Simba Familiehuizen zijn er voor de gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes van 0 tot
18 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Voor ouders die na een herstelperiode bereid
zijn om met ondersteuning te werken aan een
stabiele thuissituatie.
25 kinderen uit 10 families worden opgevangen
in 5 Simba Familiehuizen.

hoe gaan we werken aan terugkeer van
kinderen?
Helderheid over doel en focus
l

Gericht op familieversterking en, als het kan, terugkeer
naar huis.

Kinderen blijven verbonden met eigen omgeving
l
l
l

Broertjes en zusjes blijven bij elkaar.
Ouders blijven betrokken.
Kinderen blijven, indien mogelijk, op eigen school en
(sport)clubs.

Begeleiding van de ouders
l
l

l

Focus op wat wel kan en mogelijk is.
We activeren de kracht van het gezin en onderzoeken
de mogelijkheden in hun eigen netwerk.
Anderhalve dag vaste ondersteuning en familiebegeleiding aan de ouders en het gezin gedurende de gehele
periode.

Methodiek
l

l

l

De betrokken professionals werken systeemgericht en
traumasensitief.
De gezinshuisouders worden ondersteund door een
gedragswetenschapper.
We gaan uit van ‘de kracht van het gewone leven’:
kinderen ervaren in een Simba Familiehuis vooral een
gewoon gezin.

wie maakt simba familiehuizen mogelijk?
SOS Kinderdorpen > Initiatiefnemer
en verantwoordelijk voor de coördinatie
van het programma en de familiebegeleiding.

Stichting Jeugddorp de Glind >
Jeugdhulpaanbieder, hoofdverantwoordelijk voor de implementatie van de
zorg voor de kinderen.

Gezinshuis.com > Strategisch partner, verantwoordelijk voor de werving en
selectie van Simba Familiehuisouders.
Eigen Kracht Centrale > Verantwoordelijk voor Eigen Kracht-conferenties, gericht op het verbinden van het
netwerk van de ouders.

Nationale Postcode Loterij > In

contact
Werk je als professional in de zorg en kan het
Simba Familiehuis een passende plek zijn?

februari 2018 ontving SOS Kinderdorpen financiële steun van de Nationale
Postcode Loterij voor het programma
Simba Familiehuizen.

Gemeenten > Samen met gemeenten
Of ben je op zoek naar algemene informatie
over het Simba Familiehuizen programma?
Neem dan contact op met projectleider
Georgien Hakkert, SOS Kinderdorpen.
E-mail: simbafamiliehuizen@soskinderdorpen.nl
Mobiel: 06 153 459 06

www.simbafamiliehuizen.nl

werken we aan de transformatie van de
jeugdhulp: preventieve hulp om zwaardere zorg te voorkomen, inzetten van
de eigen kracht van het gezin en het
betrokken netwerk, gezamenlijk de hulp
en begeleiding goed afstemmen.

