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Geslaagde Open Dag Sterk Huis in

Teteringen
Zaterdag 2 juli opende Sterk Huis in Teteringen haar deuren voor omwonenden en
andere geïnteresseerden. Het doel van de open dag was om hen te laten zien wat er
nu allemaal gebeurt op deze Sterk Huis locatie – en hiermee vooroordelen over
jeugdzorg proberen weg te nemen. De zon scheen volop en we kijken terug op een
geslaagde dag.
Buurtbewoners, wethouders en collega's uit het sociaal domein kwamen langzaam binnen
druppelen. De volwassenen konden een kijkje nemen achter de schermen bij Sterk Huis
en voor kinderen waren er leuke activiteiten. "Ik woon hier om de hoek en heb me
vaak afgevraagd wat hier gebeurt. Door deze dag heb ik kunnen praten met cliënten en
medewerkers van Sterk Huis en daardoor een transparant beeld gekregen", zei een
buurtbewoner. Ook BN De Stem was aanwezig en heeft een mooi artikel geschreven over
de Open Dag.

LEES HET ARTIKEL

Klantenbureau: het eerste belangrijke contact richting hulpverlening

Pas na meerdere ernstige incidenten en
bedreigingen juiste hulpverlening voor
slachtoffers
Als je om hulp vraagt, is één ding heel belangrijk: dat meteen de juiste mensen met

het allerbeste advies voor je klaarstaan. Bij Sterk Huis verloopt dat eerste
belangrijke contact via het Klantenbureau, de ‘voordeur’ van Sterk Huis. Het
Klantenbureau is voor iedereen bereikbaar per telefoon, e-mail of chat.
“Het eerste contact dat mensen met Sterk Huis hebben, verloopt meestal via ons”, vertelt
Leon Spenkelink, teamleider Klantenbureau Sterk Huis. “Iedereen kan ons bellen, mailen
en chatten met vragen of voor advies. Het Klantenbureau is dus zeker niet alleen bedoeld
voor verwijzers. Mensen met een hulpvraag mogen ons ook zelf benaderen.”

LEES MEER

Wat The Gate bijzonder maakt, is dat het spel aansluit bij de
belevingswereld van de jongeren.

Serious game The Gate bijna klaar voor de
start
Veel jongeren die onverwacht in een instelling terechtkomen, weten niet wat hen
overkomt. Via beveiligers, toegangspasjes, schuifdeuren en liften belanden ze in
een kamer. Daar valt de stilte. Terwijl (meestal) de moeder met een hulpverlener de
gebeurtenissen en het papierwerk doorneemt, blijft de jongere een beetje verdwaald
achter. Vanzelfsprekend krijgen jongeren ook meteen de juiste aandacht en

ondersteuning, maar dit mag veel meer aansluiten bij hun belevingswereld. Speciaal
voor hen ontwikkelt Sterk Huis daarom de serious game The Gate.
Het idee voor een serious game (een spel met een leerdoel) werd enthousiast ontvangen
en leverde Sterk Huis financiële ondersteuning op vanuit het Innovatienetwerk Jeugd,
Stichting Kinderpostzegels, Stichting Zorgzaam en Stichting Bergmansfonds. “Ook loopt er
nog een eigen crowdfundingsactie voor alle bijkomende kosten. Het draagvlak is groot.
Onlangs konden we dankzij het Tivolifonds onze laptops, koptelefoons en controllers
kopen. Verder kregen we van Stichting Kinderpostzegels nog extra budget om The Gate
ook voor andere opvangorganisaties in Nederland op te zetten en dus verder op te
schalen.”

LEES MEER

One size fits all gaat nooit op bij kinderen en gezinnen: iedereen is

anders en heeft dus andere hulp nodig.

Wonen doe je thuis: een veilige plek voor
ieder kind
Ieder kind heeft recht op een ‘zo thuis mogelijke’ omgeving. Als thuis wonen tijdelijk
niet mogelijk is vanwege problematiek van het kind of de ouders, moet een kind
krijgen wat het nodig heeft. Bij Sterk Huis weten we dat het ingewikkelde gedrag van
een kind vaak een symptoom is van de onveiligheid die hij of zij ervaren heeft in het
leven. Vanuit een veilige setting, die aansluit bij de behoefte van een kind, ontstaat
weer hoop. Sterk Huis biedt ieder kind perspectief met de overkoepelende
ontwikkeltafel Wonen doe je thuis.
Het vertrekpunt van Wonen doe je thuis is om ieder kind en gezin te bieden wat nodig is.
Als er een compleet nieuwe oplossing gewenst is, dan gebeurt dat. Sterk Huis denkt
daarom niet meer standaard in ambulant of in opname, maar kijkt samen met het gezin
naar wat er nodig is om de juiste balans te vinden. “One size fits all gaat nooit op bij
kinderen en gezinnen: iedereen is anders en heeft dus ook andere hulp nodig”, aldus Ilona
Brekelmans, hoofd inhoudelijke ontwikkeling bij Sterk Huis. “Wat wél voor ieder kind geldt,
is dat een opname op een behandelgroep zo kort, systemisch en traumasensitief mogelijk
moet worden ingericht.”
LEES VERDER

'Het plan werd een plan van en voor de ouders in plaats van vanuit de
hulpverlening.'

Ouders met een rugzak
Joyce en Lysanne werken bij Sterk Huis als ambulant medewerker binnen het team
Veiligheid Voorop (voorheen Signs of Safety). Bij Veiligheid voorop wordt er niet
alleen gekeken naar wat er niet goed gaat, maar juist ook wat wél goed gaat en waar
de krachten liggen. Dat maakt dat je samen kan werken met ouders en hun
(informele) netwerk.
"Zo hadden we laatst een casus waarbij veel problematieken samen kwamen", vertelt
Joyce. "Dit was bij een gezin met een dochter van één jaar, waarbij de spanningen thuis
soms hoog opliepen. De ouders hadden beide een flinke rugzak vanuit het verleden en
hun eigen problematieken, wat soms flink kon botsen." Het lukt de ouders niet altijd
rekening te houden met elkaar en dat zorgt voor onbegrip richting elkaar, waardoor ruzies
ontstaan. Sommige ruzies lopen hoog op en helaas is de dochter daar getuige van.
Vanwege het rugzakje van de ouders krijgen zij beide hulpverlening. Maar deze
hulpverlening is gericht op enkel de moeder of vader, maar nog niet als voor hen als gezin.
Daar brachten Joyce en Lysanne verandering in.

LEES ERVARINGSVERHAAL

Ben jij een SterkHouder!?
Wij zoeken momenteel veel nieuwe SterkHouders. Bij Sterk Huis zetten we ons met
toewijding in omdat we houden van ons vak. We zijn SterkHouders. We omarmen de
hulpvraag en laten niet meer los. We gaan voor eersteklas zorg op basis van
hoogwaardige kennis en ervaring. Vind je dat een te grote verantwoordelijkheid? Of ben je
een SterkHouder?
Hieronder een (kleine) selectie van onze vacatures:
Jeugd- en Gezinsprofessional Oudere Jeugd
Jeugd- en Gezinsprofessional Veilige opvang
Ambulant Jeugd- en Gezinsprofessional Jeugd- en Gezinsteam Heusden

ZIE VACATURES

Linkedin
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws,
ervaringsverhalen, vacatures en nog meer veel?
> Volg Sterk Huis op Linkedin

STERK magazine
Meer verhalen van sterke mensen
lees je in ons STERK Magazine
> NAAR MAGAZINE

Volg ons ook op

Vragen of reageren? communicatie@sterkhuis.nl
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