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Psychotraumacentrum Sterk Huis 

“Laat je verleden niet je toekomst bepalen” 
 

Sterk Huis heeft al vijf jaar een eigen psychotraumacentrum. Bij het psychotraumacentrum 

is alle hulp onder één dak aanwezig: behandeling, opvang en ondersteuning bij trauma’s 

https://mailchi.mp/5031e508f8f8/nieuwsbrief-van-sterk-huis-4261229?e=5cadc08de3


 

die kunnen ontstaan door huiselijk geweld, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, 

vluchtelingenproblematiek en kindermishandeling. Het psychotraumacentrum heeft 

hoogspecialistische kennis over de impact van geweld en gaat gezinsgericht te werk. 

Daarbij staat een krachtenbundeling van jeugdzorg en vrouwenhulpverlening centraal. De 

deuren van het psychotraumacentrum staan open voor iedereen: ook voor wie steeds 

wegloopt voor de confrontatie. Wij houden vast en geven niet op.  

 

LEES VERDER 

 

 

 

 

Eerste digitale editie Inspiratieplein 

Inspiratieplein Smart Start 
 

Kansengelijkheid voor alle kinderen; het is actueler dan ooit. Het afgelopen jaar is het extra 

duidelijk geworden dat het uitmaakt waar je wieg staat, wat je postcode is. Met de Smart 

Start-projecten willen we dit veranderen. Niet alleen met de lopende en geplande 

projecten, maar zeker ook door Smart Start-denken – innovaties voor jeugdvraagstukken 

op basis van data, kennis en design thinking - op andere manieren toe te passen.  

 

 

We kunnen er veel over vertellen en zouden dat het liefst weer live doen, tijdens een van 

https://www.sterkhuis.nl/bij-mij-zal-het-anders-gaan-2/
https://www.youtube.com/watch?v=f86eCM0-gbk


 

onze Inspiratiesessies. Maar die moeten nog even wachten. Daarom hebben we het 

Inspiratieplein ontwikkeld. Geen webinar of online congres. Maar een plein met een o.a. 

Smart Start-animatie, een Talk over armoede, verhalen van onze ‘Smart Students’ en een 

tweegesprek waarin twee werelden samenkomen; die van Smart Start en UMC Utrecht. 

We nodigen je uit het Inspiratieplein te bezoeken. 

   

 

BEZOEK HET INSPIRATIEPLEIN  

 

 

  

 

Jouw Ingebrachte Mentor 

Jongeren met problemen kiezen zelf hun 

mentor: JIM 
 

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En voorkomen we 

daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die 

vragen spelen in veel gemeenten. In Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-

aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Sterk huis is onderdeel van deze pilot, 

die in de zomer van 2021 start, samen met drie andere zorgaanbieders, twee wijkteams en 

Jeugdbescherming Brabant.  

   

 

https://programmasmartstart.nl/inspiratieplein/


LEES VERDER 

 

 

  

 

Eric zocht hulp bij de mannenopvang van Sterk Huis  

“Ze haalde me naar beneden” 
 

Eric (37) had vijf jaar een relatie met een vrouw. De eerste twee jaar waren goed, maar 

daarna ging het snel bergafwaarts. “Aan het eind van de relatie had ze me helemaal naar 

beneden gehaald. Ze sloot me volledig buiten en nam alles af wat ik had. Achteraf denk je, 

wat ben ik een idioot geweest. Maar toen zag ik het niet. Of ik wilde het niet zien, vanuit 

trots, ego en schaamte. Zoiets overkomt een man toch niet.”  

 

LEES VERDER 

 

 

https://www.sterkhuis.nl/bij-mij-zal-het-anders-gaan-2-2-2/
https://www.sterkhuis.nl/bij-mij-zal-het-anders-gaan-2-2/


  

 

Nour Nasser (23) over zijn toekomst als kunstenaar  

“Bij mij zal het anders gaan” 
 

Nour Nasser (23) tekent al zo lang als hij zich kan herinneren. In Syrië had hij alleen een 

potlood en een blauwe pen, maar dat weerhield hem er niet van de meest spectaculaire 

tekeningen op papier te zetten. Dragons met leeuwenkoppen of andere fantasiewezens uit 

Japanse tekenfilms. Nour denkt het talent van zijn vader te hebben, maar hij stippelt zijn 

eigen weg uit. 

   

 

LEES VERDER 

 

 

https://www.sterkhuis.nl/bij-mij-zal-het-anders-gaan/


 

 

Live! met Sterk Huis 

Veilig na negen 
 

Maandag 8, 15 en 22 maart gingen we 

live via de Instagram van Sterk Huis! 

Samen met de Gemeente Tilburg, Veilig 

Thuis en het Crisis Interventie Team 

deden we de oproep: Blijf niet binnen bij 

huiselijk geweld. In navolging op deze 

oproep zijn we, via Instagram Live, met 

experts in gesprek over het thema 

veiligheid.   
 

 

Wat zien we tijdens deze corona periode achter de voordeur gebeuren? Wat is de eerste 

stap bij huiselijk geweld? En verwachten we een 'vierde golf'? Moeten we ons daar als 

maatschappij op voorbereiden? Live! Met Sterk Huis is ook terug te zien via onze 

instagram.  

   

 

INSTAGRAM STERK HUIS  

 

 

  

https://www.instagram.com/sterkhuis/


 

Jongerencoach Menno Hamelink ziet extra struggles van jongeren en ouders in 
coronatijd 

It takes a village to raise a child 
 

Toen zaterdagavond 23 januari de avondklok begon te tikken, ging dat niet zonder slag of 

stoot. Nog datzelfde weekend liepen demonstraties tegen de coronamaatregelen uit op 

gewelddadige confrontaties tussen de betogers en politie, waarbij rellen, plunderingen, 

traangas en arrestaties de boventoon voerden. De maatschappelijke verontwaardiging was 

groot: wie waren deze rellende kinderen en jongeren, hadden ze niets beters te doen én 

waar waren hun ouders? 

   

 

LEES VERDER 

 

 

  

 

Interview tussen pleegouder en biologische ouder:  

"Het is geen schande om hulp te vragen" 

Denk je aan pleegzorg, dan denk je niet meteen aan co-ouderschap. Toch is het een 

mooie combinatie, bewijzen moeder Alette en pleegmoeder Ilja. Samen zorgen zij voor de 

eeneiige tweeling van Alette, twee jongens van zeven jaar met een verstandelijke 

beperking. 

 

https://www.sterkhuis.nl/it-takes-a-village-to-raise-a-child/


LEES VERDER 

 

 

 

 

STERK magazine 
 

Meer verhalen van sterke mensen  

lees je in STERK Magazine 

 

> NAAR MAGAZINE  

 

 

 

Volg ons ook op 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vragen of reageren? communicatie@sterkhuis.nl 
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Op een andere manier onze nieuwsbrieven ontvangen? Je kunt hier je profiel bewerken of je uitschrijven. 
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