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Het eerste Simbahuis

• Gestart in 2009 - Liedekerke

• Kleine leefgroep (max 8 kinderen)  

• 0 - 6 jarigen (eerste 1000 dagen)

• met intensieve samenwerking ouders

• Sterke lokale verankering/samenwerking

→ Mooie resultaten (65% duurzame terugkeer naar
huis)

→ Maar dure opvangvorm

→ Te veel wisselende contacten voor de allerkleinsten



Waarom Simbahuizen 2.0?

• Basismodel voor werking van SOS in verschillende
Europese landen

• Geloof in kleinschalige, familiale zorg, ingebed in 
maatschappelijk weefsel

• Positieve ervaringen/resultaten buitenland

• Missie SOS: durven dingen in vraag te stellen + 
innovatieve concepten + kennis delen



De opstart was best moeilijk…

• Juridische aspecten (statuut?) 

• Vergoeding - omkadering - kwaliteit

• Zoektocht eerste Simba-ouders

• Plaats in de jeugdhulp 
(pleegzorg/consulenten/biologische ouders/…)

• Leefgroep stopzetten  
(ontgoocheling/ontslagen/kosten infrastructuur/          
de buurt en partners …)

→ Samenwerking met Nederland

→ Ondersteuning stuurgroep



Profiel Simba-ouder

We zoeken geen opvoeder, maar een Simba-ouder met een hart voor kinderen 

• Een opleiding in sociale wetenschappen en/of elders verworven competenties 
• Een gedegen kennis van of ervaring met de processen van hechting
• Een grondig beeld van de ontwikkeling van jonge kinderen
• persoonlijkheidskenmerken

- Ik-sterkte
- Empathisch en het vermogen om te mentaliseren
- Sensitief-responsief (emotioneel beschikbaar)
- Zelfstandigheid en planmatig werken
- Standvastig (ondersteunen, maar ook sturen)
- Zelfreflectie (kritisch reflecteren)
- Vermogen tot zelfzorg

• Met een veerkrachtige partnerrelatie en/of netwerk
• Bereid tot vorming en bijscholing: levend leren



Selectieproces in vier stappen



Arbeidsstatuut Simba-ouder

• Juridische drijfveer: enige mogelijke statuut gezien tewerkstelling 24/7

• Stimuleert regie over het traject/eigenaarschap

• Autonomie in het organiseren van de begeleiding/ondersteuning

• In lijn met pedagogische richtlijnen SOS Kinderdorpen



Waar staan we vandaag?

• 4 sterke Simbahuizen met betrouwbare volwassenen:

o Het Warme Nest (An): Roosdaal

o Het Knuffelhuis (Heidi): Wachtebeke

o Mimosa (Tina): Denderleeuw

o Viveca (Daniëlle): Wetteren

• Sinds maart 2019: 
o 16 kinderen opgevangen
o gezinscontexten

7 kinderen terug naar huis
3 kinderen doorverwezen naar langdurige begeleiding
6 kinderen in de Simbahuizen



Wat vinden we sterk?

• 4 sterke Simbahuizen met betrouwbare volwassenen

• Professionele zorg (tijd en vaardigheden)

• 24/24 – 7/7 - op het ritme van het eigen gezin

• Veilige hechting en ontwikkeling centraal

• Gedeeld ouderschap – zachte breuken

• Sterk team (familiebegeleiders – verbindingsbegeleider
- coördinator)

• Natuurlijke sociale inbedding



Wat zijn pijnpunten?

• Ombouw leefgroep brengt onzekerheden en extra kosten
mee - vraagt sterke voorbereiding

• Plek pleegzorg – gezinshuis

• Bekendheid concept 

• Statuut zelfstandigen vraagt aanpassing

• 4 gezinshuizen als systeem is kwetsbaar

• Simba hub een noodzaak

• Perspectief zoekend versus biedend?



Zouden we het opnieuw doen?

Ja dus!



Bedankt!

Vragen?

hilde.boeykens@sos-kinderdorpen.be

0478 39 04 39


