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een stabiele plek

•

Kan uw kind in de leeftijd van 0-18 jaar niet langer thuis wonen?

•

Is er bijvoorbeeld sprake van ziekte of overlijden van een ouder?

•

Zijn er problemen met financiën of verslavingen?

•

Is er sprake van verwaarlozing of mishandeling?

...dan is pleegzorg van Timon misschien iets voor uw kind(eren).

PLEEGZORG

Wat is de procedure?
Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer
naar huis. Als terugkeer geen optie is, dan wordt uw zoon of dochter
met langdurende pleegzorg begeleid naar zelfstandig wonen en leven.
Soms kan de situatie thuis zo ernstig verstoord raken dat uw kind per
direct uit huis moet. Dat noemen we spoed- of overbruggingshulp.
Pleegouders vangen uw kind(eren) dan een beperkt aantal weken op.
Timon adviseert over passende vervolghulp. Dat kan ook langdurende
pleegzorg zijn.

Is pleegzorg iets voor ons?
Timon biedt kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen
wonen een stabiele gezinssituatie in een pleeggezin. Dit kan een gezin
zijn uit uw eigen netwerk of via Timon. Pleegouders nemen voor korte
of langere tijd de dagelijkse zorg en opvoeding voor hun rekening.

dichterbij
stabiliteit

Welke begeleiding krijgen we?
Zodra er een passend pleeggezin gevonden is, volgt een kennismaking.
Als uw kind al in een pleeggezin in het netwerk verblijft, onderzoeken
we of dit een goede en veilige plek is. U krijgt hulp om de situatie in
uw gezin te verbeteren.
Er worden goede afspraken gemaakt met alle betrokkenen, rondom
school, bezoek, veiligheid en andere onderwerpen. We streven ernaar
dat u op afstand uw ouderrol kunt vormgeven, ook al ligt de
opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders.

Pleegzorg bij Timon
Timon is er voor iedereen en wil kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet
thuis kunnen wonen een veilige en warme plek bieden. Alle
pleegouders bij Timon leven vanuit christelijke waarden en normen.
Ze tonen begrip en respect voor de waarden van u als biologische
ouder(s) en uw kind(eren).

Wie betaalt de hulp?
Pleegzorg wordt betaald door de gemeente. Er zijn voor u dus geen
kosten aan verbonden.

Meer weten?
Voor aanmelden en meer informatie:

‘U krijgt HULP om de situatie in
uw gezin te verbeteren’

Timon Toegang
0800 – 9008
toegang@timon.nl
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