
 
 

 
SOS Kinderdorpen zorgt er al 70 jaar voor dat kinderen in moeilijke familiesituaties toch kunnen opgroeien 
binnen de warmte van een gezin, in België en 135 andere landen. We helpen gezinnen om positieve 
verandering te brengen in hun situatie, zodat ze op lange termijn samen verder kunnen. En als dat niet meer 
kan, bieden we kinderen zelf de warme thuis die ze nodig hebben om gezond op te groeien.  
  
Eind 2018 gaf het Agentschap Opgroeien SOS Kinderdorpen het vertrouwen om een pilootproject op te 
starten voor de allerjongste kinderen (0 tot 3 jaar, met eventueel een oudere broer of zus tot maximaal 6 
jaar). Dit betekent dat een professionele ouderfiguur, de Simba-ouder, onder een zelfstandigenstatuut bij 
zich thuis maximaal 4 jonge kinderen opvangt.  
 
Het Simba-team van SOS Kinderdorpen bestaat uit een projectcoördinator en 3 familiebegeleiders die de 
biologische ouders en de Simba-ouders ondersteunen opdat de kinderen op korte termijn terug naar huis 
kunnen.  
 
Jouw taken als familiebegeleider 

 Je kerntaak is het participatief versterken van de biologische ouders in hun ouderrol en andere 
levensdomeinen: je helpt hen hun traject in eigen handen te nemen. Je kan doelstellingen formuleren 
en hieraan gepaste acties koppelen. Deze empowerment moet toelaten dat ouders op verschillende 
levensdomeinen (financieel, huisvesting, mentaal en fysiek welzijn, partnerrelatie) voldoende sterk staan 
opdat zij hun taken als ouder terug kunnen opnemen. Je bent hun vertrouwenspersoon. Je houdt 
telefonisch contact en gaat op wekelijkse basis op huisbezoek. Je zet daarnaast in op uitbouw, 
ondersteuning en uitbreiding van sociaal/familiaal/ professioneel netwerk. 
 

 Je werkt op de pedagogische vaardigheden van de biologische ouders; je gaat een werkalliantie aan met 
hen en hun kind(eren) om de veiligheid in hun gezin te verbeteren, de opvoedingsvaardigheden van de 
biologische ouders te vergroten en de relatie met hun kinderen te versterken. Dit alles met bedoeling 
om de thuissituatie weer veilig te maken en de ouders in staat te stellen terug goed genoeg te kunnen 
‘ouderen’.  

 

 Je initieert, bewaakt en onderhoudt de verbinding tussen biologische ouders en de Simba-ouders tijdens 
de volledige begeleidingsperiode: vanuit gedeeld ouderschap gaan zij in alliantie om samen de kinderen 
op te voeden. Je staat Simba-ouders en biologische ouders bij om elkaar te blijven ontmoeten en elkaar 
te begrijpen vanuit een niet-oordelende houding. Je stimuleert het gedeeld ouderschap en helpt beide 
gezinssystemen in het maken van goede afspraken. Je bewaakt en stuurt dit proces continu d.m.v. zowel 
individuele gesprekken met beide gezinssystemen, als cirkelgesprekken met beide systemen samen. Je 
werkt toe naar geweldloze, verbindende communicatie. De finaliteit van gezinshereniging vormt hierin 
een leidraad. 
 

 Je houdt oog op het welzijn van de kinderen. Hun mogelijkheid tot het opdoen van corrigerende 
hechtingservaringen en het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen vormen een graadmeter waartegen 
de gehele kwaliteit van dit project wordt afgezet. Indien nodig zet je extra in op hun noden, steeds in 
overleg met de biologische en Simba-ouders. Je zorgt voor duidelijkheid en transparantie op kindermaat 
en gedragenheid door beide gezinssystemen. Intense samenwerking tussen beide gezinssystemen zorgt 
dat kinderen geen loyaliteitsconflicten voelen, dat ze kind mogen zijn in elk gezinssysteem. 

Familiebegeleider (80%) 



 
 

 Je stelt doelstellingen op en verslaggeving m.b.t. de kinderen, samen met de Simba- ouder, en in 
samenspraak met de biologische ouders.  Je zorgt voor een gedragenheid waar de bezorgdheden openlijk 
bespreekbaar zijn. Je ondersteunt beide gezinssystemen tijdens ronde tafels en evaluatiegesprekken met 
de verwijzende instantie. Je zorgt dat de biologische ouders en Simba-ouders er samen kunnen staan als 
team voor de kinderen. 

 

 Je bent het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke zaken betreffende een lopende begeleiding. Ook voor 

de kinderen wanneer ze vragen hebben die voor biologische ouders of Simba-ouders moeilijk te 

beantwoorden zijn. 

 Je stelt verslagen op betreffende de begeleidingstrajecten van de gezinnen en je zet in op samenwerking 
en extern overleg met partners uit het sociale werkveld. 

 
Jouw competenties als familiebegeleider 

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting en hebt reeds 
terreinervaring kunnen opbouwen in het begeleiden van gezinnen. Je weet hoe je kan blijven staan, 
vasthouden en aanklampend werken met ouders en kinderen geconfronteerd aan gedwongen 
hulpverlening 

 Je schrikt er niet voor terug om het nodige te ondernemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen 
met gezinnen die zich van nature uit wantrouwig opstellen naar hulpverleners. Hierbij geldt dat we 
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, vanuit mildheid en met een ongebreideld geloof in het 
kunnen verwezenlijken van goed genoeg ouderschap 

 Je bent bekend met het werkveld bijzondere jeugdzorg 

 Je houdt van pionierswerk en wil dit innovatief project mee uitbouwen tot een nieuwe vorm van 
jeugdzorg 

 Je bent flexibel en telefonisch beschikbaar voor de Simba-ouders en biologische ouders in geval van 
vragen/problemen (volgens permanentiesysteem met andere collega’s) 

 Tenslotte is een rijbewijs en wagen aangewezen voor deze functie en kan je je uitdrukken in het Frans  
 

Wij bieden 

 Een contract van onbepaalde duur (80%) 

 Een primeur binnen een innovatief project, ondersteund door het agentschap Opgroeien 

 Een kleinschalig, dynamisch team met humor en zorg 

 Verloning binnen pc 319.01  

 Opstart: zo snel mogelijk 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 3 oktober 2021 naar job@sos-kinderdorpen.be. 

Meer info? Surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten/de-simbahuizen  

 

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline 

waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. 
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