
Kracht van het gewone leven

Wil jij graag meewerken aan een innovatief project in de Nederlandse jeugd-
hulp? Wil jij samen met SOS Kinderdorpen bijdragen aan familieversterking 
en, als het kan, veilige terugkeer van kinderen naar hun eigen ouder(s)? 

Simba Familiehuizen is een innovatief, nieuw programma in de Nederlandse 
jeugdhulp, gericht op familieversterking en het bijeenhouden van broertjes 
en zusjes van 0 tot 18 jaar. Wanneer er thuis problemen zijn, kunnen broer-
tjes en zusjes in een Simba Familiehuis wonen, bij voorkeur in eigen regio. 
Dit geeft ouders en kinderen eerst de rust en ruimte om bij te komen van een 
heftige periode. Vervolgens krijgen de ouders intensieve ondersteuning om 
met hun netwerk te werken aan familieversterking. Het doel is dat, als het 
kan, de kinderen na maximaal anderhalf tot twee jaar veilig terugkeren naar 
de ouder(s).

familiehuisouder zijn in een simba familiehuis

In het door jou en je partner gestarte 
Simba Familiehuis krijgen de kinde-
ren de persoonlijke aandacht en de 
professionele ondersteuning die ze 
nodig hebben. Door jullie zorg en 
begeleiding komen de kinderen tot 
rust en ervaren zij het leven in een 
gewoon gezin. 

Informatie voor 
gezinshuisouders



Ze krijgen structuur, veiligheid en ge-
borgenheid en gaan om met andere 
kinderen die deel uitmaken van het 
gezin. Het dagelijkse leven van de 
kinderen wordt hierbij zoveel moge-
lijk in stand gehouden. Zo blijven ze 
bij voorkeur naar hun eigen school 
en (sport)clubs gaan en blijven 
contact houden met ouders, familie 
en vrienden.

Als Simba Familiehuisouders zijn 
jullie verantwoordelijk voor de da-
gelijkse begeleiding van de kinde-
ren. Jullie bieden de kinderen een 
stabiele en vertrouwde omgeving 
en coördineren en organiseren het 
alledaagse leven en de verzorging. 

Jullie stimuleren de kinderen om hun 
sociale vaardigheden te versterken 
en talenten te ontwikkelen, waar-
door ze meer zelfvertrouwen krijgen. 
Hierdoor komen de kinderen steviger 
in hun schoenen te staan.

wat bieden wij?

●  veel ruimte voor eigen initiatief en invulling
●  professionele begeleiding door ons 

pedagogisch team
●  ondersteuning vanuit Gezinshuis.com bij

de start van je gezinshuis en de dagelijkse 
praktijk

●  de mogelijkheid om extra scholing te krijgen.

Familieversterking
Essentieel in de werkwijze van het 
Simba Familiehuis Programma is 
het werken aan herstel van de band 
tussen de kinderen, hun ouders en 
het netwerk. Vanaf het begin van 
de uithuisplaatsing krijgt het gezin 
intensieve systeemgerichte onder-
steuning (familieversterking) van 
een familiebegeleider, gedurende 
anderhalve dag per week. 

Om een loyaliteitsconflict bij de kin-
deren te voorkomen, is het belangrijk 
dat het contact en de samenwerking 
tussen jullie en de eigen ouders van 
de kinderen goed verloopt. Daarbij 
is het belangrijk dat de ouders zich 
erkend voelen. Ook een goede sa-
menwerking met de hulpverlener(s), 
zoals de familiebegeleider, is van 
belang.



interesse?

We zijn op zoek naar zorgprofessionals die als zelfstandig 
ondernemer vanuit hun eigen (gezins)huis een Simba Familie-
huis willen beginnen en op die manier willen meewerken aan 
dit innovatieve programma. 

Gezinshuis.com verzorgt de werving en selectie van de 
Simba Familiehuisouders. Neem contact op via 0345 450253 
of stuur een e-mail naar info@gezinshuis.com.

Ben je op zoek naar algemene informatie over het Simba 
Familiehuizen programma? Neem dan contact op met project-
leider Georgien Hakkert, SOS Kinderdorpen. 
E-mail: georgien@soskinderdorpen.nl

Als Simba Familiehuisouder ben je 
de stabiele, veilige basis voor een 
kind. Je bent op een sensitieve, res-
ponsieve en positieve wijze bezig met 
het opvoeden en opbouwen van een 
relatie met het kind. 

Tegelijkertijd ben je in staat om het 
ouderschap te ‘delen’ met de ouders 
en help je hen om er opnieuw te zijn 
voor de kinderen.

Jouw rol als Simba Familiehuisouder



waarom?

Hoewel Nederland beschikt over een uitgebreide infrastructuur 
voor jeugdhulp, valt er een wereld te winnen voor kinderen 
zonder veilig thuis. Zo is er een groot 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 opgevangen. Ook blijft 
hereniging met de eigen familie vaak uit, ondanks dat dit wel de 
inzet is van jeugdhulpverleners.

www.simbafamiliehuizen.nl

Wie zijn er betrokken?
Simba Familiehuizen is een initiatief 
van SOS Kinderdorpen in samen-
werking met Stichting Jeugddorp 
De Glind, Gezinshuis.com en met 
financiele steun van de Nationale 
Postcode Loterij. 
In alle stadia van een uithuisplaat-
sing werkt Simba Familiehuizen 
nauw samen met de voor het gezin 
belangrijke partijen. Dat is allereerst 
het eigen netwerk van de ouders, de 
professionals die al betrokken zijn bij 
het gezin en de professionals uit het 
Simba-team, waaronder de Simba 
Familiehuisouders.

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is, ook in Euro-
pa, de grootste organisatie op het 
gebied van familiegerichte zorg voor 
kinderen die ouderlijke zorg zijn ver-
loren of dreigen te verliezen. 
De organisatie werkt vanuit de visie 
dat ieder kind een liefdevolle en vei-
lige familie nodig heeft. Dat doen ze 
door families te versterken in de zorg 
en opvoeding van hun kinderen en 
broertjes en zusjes zoveel mogelijk 
samen op te vangen. 
SOS Kinderdorpen is actief in 
135 landen en gebieden, waarvan 
30 binnen Europa.




