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DICHTERBIJ
een stabiele plek

•

Is er ruimte in jullie gezin?

•	Willen jullie iets betekenen voor kinderen die (tijdelijk) niet in huis kunnen wonen?
•

Willen jullie de dagelijkse zorg en opvoeding van een of meerdere pleegkinderen op je nemen?

• 	Willen jullie aansluiten bij de opvoeding van de ouders?

...dan is Pleegzorg bij Timon iets voor jullie!

TIMON
PLEEGZORG

Wat is de procedure?
Nadat een kind is aangemeld, gaan we op zoek naar een passend
pleeggezin: bij voorkeur in het eigen netwerk of via het pleegouderbestand van Timon. Pleegouders uit het eigen netwerk worden
gescreend tijdens de plaatsing. Aspirant pleegouders van Timon
worden intensief gescreend en getraind vóórdat ze daadwerkelijk een
kind in hun gezin opnemen. Pleegouders sluiten een contract af met
Timon voor vergoeding en begeleiding.

Wat is pleegzorg precies?
Pleegzorg bij Timon, biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen
de 0 en 18 jaar, kort- of langdurend. Vanuit een pleeggezin wordt, waar
mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Als terugkeer geen optie is,
dan worden jongeren begeleid naar zelfstandig wonen en leven. We
streven ernaar dat biologische ouders hun ouderrol op afstand kunnen
vormgeven, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

dichterbij
stabiliteit

Welke begeleiding is er?
Een pleegkind brengt een eigen verleden mee. Als pleegouder help je
het kind of de jongere om alles wat er is gebeurd een plek te geven. Je
wordt daarbij ondersteund door hulpverleners van Timon. Bij aanvang
van de plaatsing maakt de pleegzorgbegeleider afspraken rondom o.a.
school, bezoek en veiligheid.

Pleegzorg bij Timon
Voor zowel kinderen als tieners kent Timon verschillende vormen van
pleegzorg, bijvoorbeeld: crisispleegzorg, weekendpleegzorg of
pleegzorg voor langere duur, zie ook: timon.nl/pleegzorg.
Alle pleegouders van Timon leven vanuit christelijke waarden en
normen. Ze tonen begrip en respect voor de waarden van het
biologische gezin van het pleegkind en sluiten -waar van toepassingaan bij de (geloofs)opvoeding van de ouders. Timon vangt niet alleen
christelijke kinderen en jongeren op: we zijn er voor iedereen. Als
jullie belangstelling hebben voor reguliere pleegzorg, kunnen jullie dat
aangeven bij de pleegzorgbegeleiders.

Meer weten?
Denken jullie erover na om pleeggezin te worden? Kom dan naar een
informatieavond bij jullie in de buurt of neem voor meer informatie en
aanmelden contact op met:

‘We SLUITEN AAN aan bij de
(geloofs)overtuiging van ouders’

030 - 694 00 70
pleegzorg@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij
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