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Over Timon 

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur 

is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 35 jaar op zorg voor 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met 

opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en 

perspectief. 

De motivatie en inspiratie van onze pleegouders is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere 

jongere, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon en 

haar pleegouders.



Timon werkt landelijk, maar is voornamelijk

werkzaam in de grootstedelijke regio’s

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Per regio 

en gemeente sluiten wij aan bij de lokale 

behoefte. Daardoor leveren wij maatwerk, dat 

staat bij ons voorop. 

In Amsterdam zoekt Timon de samenwerking 

op met andere pleegzorgorganisaties. 



Kinderen
Kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar die niet langer meer thuis kunnen wonen, om 
wat voor reden dan ook. Voor hen zoeken wij een passend pleeggezin. 

Het gaat om kwetsbare kinderen die soms uit een onveilige gezinssituatie komen. Dit 
vraagt van de pleegouders extra zorg en aandacht. Pleegkinderen hebben hulp nodig van 
pleegouders om zich goed te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving. De 
meest voorkomende problematiek bij pleegkinderen ligt op het gebied van trauma, 
loyaliteit, hechting en ontwikkeling.



Pleegouders
We kijken samen met u altijd welke vorm van pleegzorg het beste bij uw gezinssituatie past. 
Timon biedt verschillende vormen van pleegzorg:

• Netwerkpleegzorg
• Tienerpleegzorg
• Weekendpleegzorg
• Kortdurende pleegzorg 
• Langdurende pleegzorg 
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Op een informatieavond van Timon krijgt u meer te horen over Pleegzorg bij Timon en over de 
verschillende belangrijke thema's rond pleegzorg. Hieruit zal blijken hoe belangrijk een goed 
voorbereidingstraject voor pleegzorg is. Na de informatieavond is de volgende stap dat u zich 
aanmeldt als aspirant pleegouder. Er volgt een gezinsonderzoek waarin we kijken naar de meest 
geschikte vorm van pleegzorg voor uw gezin. We doen dit in een tweetal gesprekken waarvan er één 
gesprek bij u thuis zal plaatsvinden. Het gezinsonderzoek wordt afgesloten met de DOP 
(Deskundigheid en Opleiding Pleegouders) cursus die drie avonden omvat, met mogelijk een vierde 
avond speciaal gericht op tienerpleegzorg. 
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Het zorgteam

Het team wat om een kind heen staat het een zorgteam. Dit team bestaat uit ouders, 
pleegouders, verwijzer, pleegzorgbegeleider en andere eventuele betrokkenen zoals 
bijvoorbeeld een tante of een leraar van het kind. Soms is er al een zorgteam rondom een 
kind, in andere gevallen stelt de begeleider deze samen door zelf op zoek te gaan naar 
betrokkenen rondom het kind. Hoe vaak dit zorgteam samenkomt, verschilt per kind en per 
situatie. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind. De 
pleegzorgbegeleider van Timon is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.



Extra begeleiding en trainingen
Timon biedt naast pleegzorg ook extra gezinsbegeleiding aan huis, wat ingezet kan worden bij 
een complexe plaatsing. Daarnaast heeft de pleegzorgbegeleider een belangrijke 
verwijsfunctie. Is er bijvoorbeeld aanvullende ggz hulp nodig voor het kind, dan regelt de 
begeleider dit traject voor het pleegkind. 

Vanuit Timon worden er jaarlijks trainingen over verschillende thema’s aangeboden aan 
pleegouders. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als hechtingsproblematiek (Verbindend Gezag), 
social media, biologische ouders of seksuele opvoeding. 
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