
Simbahuizen: gedeeld 
ouderschap voor de 
allerkleinsten



https://www.youtube.com/watch?v=ge1XCKUYuTw



Een specifieke doelgroep

Zeer jonge kinderen (0 tot 3-6) uit een onveilige thuissituatie
Broers en zussen samen
Kinderen hebben een fragiele hechtingsgeschiedenis, emotionele- en 
gedragsproblemen
Ouders: motivatie en engagement voor duurzame verandering

Innovatief in België



Innovatief in België

Een specifieke aanpak

Kleinschalige setting van max. 4 kinderen in eigen huis

De setting is familiaal en met een continue opvang 24u/7 

dagen

Simba-ouders zijn opgeleid/ervaren 

Coaching tijdens traject cruciaal

Simba-ouders en ouders werken samen in partnerschap

Doel: gezinshereniging als duurzaam perspectief



Simbahuizen in aanbod jeugdhulp Vlaanderen

Semi-

residentieel

Dagcentrum

Pleeggezin

24/7 verblijf

Verblijf in 

weekends, 

vakanties of 

geheel

Pleegouders: 
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Simbahuis

24/7 verblijf
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Actueel

4 Simbahuizen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant:

• Denderleeuw, Borchtlombeek, Wachtebeke en Wetteren 

Sinds maart 2019: 

• 16 kinderen opgevangen

• 13 gezinscontexten

4 begeleidingen afgerond en terug naar huis

1 context doorverwezen naar langdurige begeleiding



Pedagogie van Veerkracht

• Innerlijk kompas

• Valideren van emoties

• Thema van het kind als leidraad

• Emoties begrijpen, valideren en co-reguleren

• Hechting als ultieme opstap



Gedeeld ouderschap: Actoren, interrelaties, thema en context
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Gedeeld ouderschap

• Engagement tot terugkeer van bij de start door alle actoren uitgesproken

• Vasthouden in vertrouwen en groeikansen blijven aanbieden

• Paradox in vasthouden en loslaten (vasthoudend loslaten)

• De ouder als mens blijven zien, de mens als ouder blijven zien

• Tina en gezin B



Screening en selectie



Statuut als zelfstandige

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

• Stimuleert regie over het traject/eigenaarschap

• Autonomie in het organiseren van de begeleiding/ondersteuning

• Kwaliteit bewaken adhv criteria (cfr badkamer)



Contact

Sarah.bovy@sos-kinderdorpen.be

Projectcoördinator Simbahuizen        

www.sos-kinderdorpen.be


