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Bij Sterk Huis doen we er alles aan om geen wachtlijsten te hebben. We kunnen je 

vertellen dat er momenteel geen wachtlijsten zijn voor een aantal van onze hulpvormen. 

Het gaat om de volgende producten: 

 

Ambulante jongerenhulpverlening 

Jongerenhulpverlening is er voor jongeren van 15 jaar tot 18+ die hulp kunnen gebruiken 

bij onderwerpen zoals zelfstandig worden, jezelf leren kennen, omgaan met anderen, 

omgaan met moeilijke situaties, geldzaken, voor jezelf opkomen en/of het zoeken van 

werk, vrijetijdsbesteding of school. 

 

Intensieve Gezinsbehandeling (IGB) 

Ambulante hulpverlening waarbij de hulpverlener de ouders ondersteunt met betrekking tot 

de opvoeding waarbij sprake kan zijn van verschillende hulpvragen. Intensieve 

gezinsbegeleiding is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het doel 

is om samen in het gezin iets te veranderen, waardoor het thuis beter gaat. 

 

Behandelgroep 13+ 

De behandelgroepen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar waarbij de 

ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt. Dit kan te maken hebben 

met ingrijpende gebeurtenissen, invloeden vanuit de omgeving, de gezinssituatie, 

problemen van het kind zelf óf een combinatie hiervan. Het betreft hier 24 uurs 

begeleiding. 

 

Kamertrainingcentrum 16+ 

Individuele en gefaseerde behandeling en verblijf voor jongeren vanaf 16 jaar. De jongere 

ontwikkelt stapsgewijs zelfstandigheid en leert zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen in 

het alledaagse leven. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van praktische en 

sociaal-emotionele vaardigheden. 

 

Veiligheid voorop 

Is er (mogelijk) sprake van kindermishandeling in een gezin? Veiligheid voorop helpt bij het 

creëren van veiligheid voor kind en het gezin. Samen met het gezin en hun netwerk wordt 

in kaart gebracht waar er zorgen om zijn, wat de krachten van het gezin zijn en hoe we 

kunnen komen tot een veilige leefsituatie. Zodat het kind weer veilig kan opgroeien in een 

warm en fijn thuis. 

 

Team Veilig Verder 



 

Ambulante hulpverlening bij huiselijk geweld voor mannen en vrouwen. 

 

Multi Systeem Therapie (MST) 

MST richt zich op het voorkomen van uithuisplaatsing van een jongere met 

probleemgedrag en op competentievergroting van het gezin. Ouders leren om hun kind 

succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en in de vrije tijd. 

 

Dichtbij in de klas 

Begeleiding en extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren 

op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

   

 
Bij acuut gevaar of crisis bieden wij altijd hulp en/of een veilige 
plek. 
 

 

Heb je hier vragen over of wil je een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met het 

Klantenbureau 013 543 30 73. 

   

 

BEKIJK WACHTTIJDEN 

 

 

  

 

Bijeenkomst Ik zie jou 
 

tel:+31135433073
https://www.sterkhuis.nl/wachttijden/


 

Maak jij je zorgen om kinderen in je omgeving, ken je iemand die zich zorgen maakt of 

maak je je soms zorgen om hoe je zelf reageert? Iedere ouder heeft de intentie om een 

goede ouder te zijn en iedere ouder ervaart ook wel eens dat het niet gaat zoals hij of zij 

graag zou willen dat het gaat. Op deze avond nemen drie ervaringsdeskundigen, twee 

slachtoffers en een pleger je mee in hun verhaal vanuit verschillende perspectieven. Hoe 

is het om de onmacht te voelen als pleger en als slachtoffer? Hoe gaan zij om met 

stigma’s, veroordeling, vergeving, schuld en schaamte? 

  

Datum: woensdag 17 november 

Tijd: 19.00 – 21.15 uur 

Locatie: Sterk Huis 

Aanmelden: via communicatie@sterkhuis.nl  

 

 
 

 

 

Training Bespreekbaar maken huiselijk 

geweld  

 

 

 

De training Bespreekbaar maken van huiselijk geweld gaat niet óver plegers, maar wordt 

gegeven mét plegers. Tijdens de training zullen drie plegers hun verhaal doen. Over hoe 

het zover kan komen. Over hoe agressie zich op kan hopen, over onmacht. Maar ook over 

bange slachtoffers en goede hulpverleners. Een training waarbij professionals 

geconfronteerd worden met het perspectief van de plegers. 

 

Datum : 17 februari en 31 maart 

Tijd: 9.30 tot 16.00 uur 

Locatie: Sterk Huis 

Kosten: €195,- per persoon 

Aanmelden: via info@coordinatiepunttrainingen.nl 

 

 

 

Volg ons ook op 
 

mailto:communicatie@sterkhuis.nl
mailto:info@coordinatiepunttrainingen.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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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