In 2021 kregen 2.931 unieke
kinderen, jongeren en hun ouders
hulp van Timon, via 3.680
trajecten, onderverdeeld naar de
volgende zorgsoorten. Sommige
cliënten ontvingen hulp binnen
meerdere zorgsoorten. Want we
bieden elke cliënt maatwerk,
integraal en in een doorlopende
zorglijn (18-/18+) waar nodig.
*

2021 IN BEELD
DICHTERBIJ HOOP, HERSTEL EN PERSPECTIEF

(Zie onder)

Specialistisch Ambulant

1699

Kleinschalig Wonen
met begeleiding

372

• PerspectiefHuis Zelfstandigheidsfase 58
• Begeleid Wonen jongvolwassenen 183
waarvan 141 bij locaties voor jonge
moeders/vrouwen
• Timon Noodopvang 58
• Timon Woongroep 73

Waaronder:
• Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 564
ook aanvullend bij o.a. pleegzorg
• MDFT Gezinsbehandeling 343
waarvan zo’n 170 trajecten binnen Onderwijs
Zorg arrangementen in Utrecht West
• Hulp bij (v)echtscheiding 135
• Verbindend Gezag 36
• Voor- en natraject ambulant 81
• Ambulante begeleiding tot zelfredzaamheid
(Wmo) 540
waarvan 172 jonge gezinnen

Nieuwe plekken gerealiseerd voor
dak- en thuisloze jongeren in o.a.
Dordrecht (Zuid Holland Zuid)

• PerspectiefHuis Verblijf en behandeling 114
• Tienermoeders (Jeugdhulp: 18-) 27
• Jonge moeders/vrouwen ((W)MO: 18+) 59
• Tienermeiden met seksespecifieke 		
problematiek 35

79

• Onderwijs Zorg Centrum Odijk 48
• Zorg Onderwijs Centrum Rijnmond 31

Kleinschalig Wonen met
behandeling (24-uurs)

235

Onderwijs en Zorg

Pleegzorg

Crisishulp

168

1127
Deeltijd pleegzorg 287
Voltijd pleegzorg 840

• Ambulante Spoedhulp 82
• Crisisopvang 86

*Het aantal trajecten ligt daarom hoger dan het unieke aantal cliënten dat in 2021 bij Timon is geholpen

Pleegzorg in 2021
Aanvragen informatiepakket

Geaccepteerde gezinnen

1055

123

Jonge moeders
en gezinnen
172

Jonge gezinnen Ambulant (Wmo)

27

Tienermoeders (Jeugdhulp)

Jonge moeders/vrouwen bij Kleinschalig Wonen

117

met behandeling: 24/7 (Wmo/MO)
Unieke kinderen/
jongeren in pleegzorg

Waarvan netwerkpleegzorg

820
37,3%

waarvan 58 in Noodopvang Amsterdam
Jonge moeders/vrouwen bij

141

Kleinschalig Wonen met begeleiding (Wmo/MO)

457

Totaal

12,4% van het totaal aantal trajecten bij Timon

Oma wordt
pleegmoeder
Rowencia over haar zoontje Jeremaya als hij tijdelijk
niet bij haar kan wonen. “Je raakt alles kwijt. Ik
schaamde me. Ik mocht zelf kiezen waar hij naartoe
ging en gelukkig mocht mijn moeder pleegmoeder
zijn bij Timon. Vanuit de Surinaamse cultuur kijken
we naar pleegzorg als de boeman. Die pakken je
kinderen af, maar door pleegzorgbegeleider Mariël
leerden we dat je pleegzorg ook kunt inschakelen als
het even niet goed gaat. Daardoor krijgen ouders weer
ademruimte.
Het boemanverhaal in mijn hoofd veranderde. Ik ben
zo blij dat mijn moeder me dit heeft gegund. In die
maanden dat Jeremaya bij mijn moeder woonde, ben
ik echt gegroeid. Ik heb een keuze gemaakt: ik wilde
moeder zijn. Ik had de tijd om te werken aan mezelf.”

timon.nl

Giften

Gulle giftgevers
maken het onder

Giften uit de achterban (particulieren en kerken)

€ 405.421

Fondsen t.b.v. grote projecten		

€ 378.133

Fondsen t.b.v. individuele jongeren

€ 187.412

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

€ 15.329

8% groei t.o.v. 2020

meer mogelijk dat
Timon vrijwilligers
kan werven, trainen
en coachen.

Samenwerking
en transformatie
Timon werkt integraal en lokaal nauw samen met ggz- en
lvb-partners en het voorveld binnen het sociaal domein.
Samen met gemeenten en deze partners leveren we een
belangrijke bijdrage aan de transformatie van zorg: van
Zwolle tot Goes, van Amsterdam tot Apeldoorn, en van
Utrecht tot Rotterdam. Mooie voorbeelden daarvan zijn:

•
•

Als partner in Spoor030 voegen we onze
specialistische jeugdhulp expertise toe aan de
buurtteams in Utrechtse wijken.
Met onze partners in TIM Stichtse Vecht geven
we hulp dichtbij vorm: met één aanspreekpunt
voor lokale hulp van het wijkteam en aanvullende
specialistische hulp waar nodig. Deze opdracht is

•

ons in 2021 gegund.
Met zes andere organisaties werken we samen in
stichting JA! binnen jeugdzorg Amsterdam: van
dagbehandeling, ontwikkelingsproblemen, ggz tot

•

gezinstherapie.
In Rotterdam Rijnmond zetten we sinds 2021 nu
ook onze expertise rond kleinschalig wonen in,
ten behoeve van jongeren met een forensische
achtergrond. Dit in opdracht van de Dienst Justitiële
Inrichtingen.

In 2021 sloten we in Rijnmond ook twee projecten af
waarin we met partners een transformatiebeweging
realiseerden als het gaat om:

•
•

doorlopende zorg voor, tijdens en na detentie
verbetering van de overgang van gesloten naar
open jeugdhulp

timon.nl

Inzet
Kinderen, jongeren en ouders kunnen
bij Timon rekenen op de inzet van:
698
1.073
257

Medewerkers
= 14,5% groei t.o.v. 2020
Pleeggezinnen
= Met en zonder plaatsing
Vrijwilligers , waarvan 221
als goede buur in of naast onze
kleinschalige voorzieningen wonen

Een welkom thuis bij
onze PerspectiefHuizen
“Gélúkkig! Geen blauwe gymzaalvloer. Mijn collega
kan een grote grijns nauwelijks onderdrukken”, vertelt
teamleider Christa Doornenbal. “Het is de eerste
uitroep van een jongere die ze
net heeft verwelkomd in ons
nieuwe PerspectiefHuis in

Goede buren
“De tafelgesprekken met die gasten gaan alle kanten op:
van serieus tot flauwe grapjes.” Goede buur Lisanne (26)
vertelt lachend over de wekelijkse maaltijden met de
jongeren. Met echtgenoot Marc (30) deelt ze de voordeur

Amersfoort.”

met 13 jongeren van 14 tot 19 jaar in het PerspectiefHuis

Christa begrijpt de

van een jongere weten wij niks, alleen wanneer ze het ons

hartenkreet maar al te
goed. “Heel vaak liggen
bij jeugdzorg locaties van
die lekker praktische, maar
ongezellige blauwe vloeren. Maar niet bij
ons. Er is veel aandacht voor huiselijke gezelligheid in dit
huis en daarom ook een vloer met een hout look. Dat is
niet toevallig: we doen met elkaar erg ons best voor een
thuisgevoel.”
Niet alleen de inrichting, maar ook de omwonende goede
buren bij de PerspectiefHuizen van Timon dragen bij aan
dat thuisgevoel.

in Vlaardingen. Lisanne: “Over de persoonlijke achtergrond
zelf vertellen.” Marc: “Soms voelt het alsof je niet zoveel
doet, maar achteraf horen we regelmatig dat de impact
van wat we doen groter is dan we zelf denken.”
*De jongeren en begeleiders op onderstaande foto zijn niet
dezelfde personen als in dit verhaal

