Sterk Huis

Ieder mens verdient een veilig en zelfstandig leven

Dit is Sterk Huis – januari 2021

Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een
moeilijke periode of in een bedreigende situatie. Omdat we geloven dat je met
specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden mensen
veerkracht in zichzelf kunt laten vinden. Door het inzetten van onze 125 jaar
ervaring, kunnen we in veel gevallen zorgen dat ernstige problemen worden
voorkomen of uit de hand lopen.

Zo doorbreken we patronen, maken we mensen zelfredzaam en helpen we ze een
stabielere toekomst voor henzelf en hun gezin te vinden. Ons doel is om mensen
steeds sterker om te laten gaan met hun omstandigheden, persoonlijkheid en de
zaken die ze ontmoeten op hun levenspad.
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DIT IS STERK HUIS
Sterk Huis helpt sterkte en veerkracht te ontwikkelen, zodat je beter
opgewassen bent tegen de uitdagingen van het leven. Zo heb je meer kans
op een veilig en zelfredzaam bestaan én bouw je aan een betere toekomst.
Sterk Huis is gebaseerd op twee pijlers.

Pijler 1:
Opvang en behandeling
Bij complexe problemen op het gebied
van veiligheid en ontwikkeling.
Warme en veilige opvang bij ernstige veiligheidsdreiging
Bij ernstige bedreiging van veiligheid is een warme en veilige
plek van levensbelang. Bij Sterk Huis kunnen kinderen,
vrouwen, mannen en gezinnen op adem komen in een
gastvrije omgeving. Van daaruit werken we aan écht betere
kansen voor jou om mee te doen in de samenleving.
Deskundige en innovatieve behandeling
Sta je stil in je ontwikkeling? Is je veiligheid in het geding?
Dan is deskundige, innovatieve en specialistische behandeling
noodzakelijk voor een veilige en zelfstandige toekomst. De
behandeling is altijd gericht op het blijvend aanpakken van
problemen die al generaties kunnen voortduren.
Sterk in werk en leren
Sterk Huis helpt jou (weer) aan de slag te gaan met een
opleiding of begeleidt je naar een baan. Samen werken we
aan jouw financiële en geestelijke vrijheid. Leren en werk
helpen jou weer vooruit.

Pijler 2:
Eerder signaleren en voorkomen
We adviseren of helpen graag
voordat het uit de hand loopt.
Voorkomen is stukken beter dan genezen
De kinderen van vandaag zijn de opvoeders van de toekomst.
Als het mis dreigt te gaan in een gezin, is het belangrijk dat
we er zo snel mogelijk bij zijn. Dat voorkomt een hoop
problemen.
Problemen ontstaan nooit zomaar
Ernstige problemen binnen een gezin ontstaan niet van de
ene op de andere dag. We zien dat huiselijk geweld en
kindermishandeling bijna altijd uitingen zijn van ellende die
al veel eerder te signaleren en soms al te voorspellen is.
Samen staan we sterker
Vanuit onze kennis van complexe problemen en kwetsbare
situaties investeren we in het voorkomen en tijdig signaleren
van grote problemen en risico’s. Dat gebeurt in nauwe
samenwerking met het onderwijs, gemeenten, huisartsen,
partners in zorg en vrienden van Sterk Huis.
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ONTWIKKELING
& GEDRAG

leerachterstand, ADHD, autisme,
sexting, jeugdzorg, spijbelen

OPVOEDING
& OUDERSCHAP
problemen in het gezin, ruzie thuis,
tienermoeder, kind luistert niet

HUISELIJK GEWELD
& KINDERMISHANDELING
vrouwen en mannen in nood,
eergerelateerd geweld, verwaarlozing

SEKSUEEL MISBRUIK
schokkende gebeurtenis, verkrachting,
PTSS, trauma, loverboys

COMPLEXE SCHEIDINGEN
vechtscheiding, complexe scheiding,
ruzie, uit elkaar, wijzerscheiden

STERK HUIS
IS ER VOOR
IEDEREEN DIE
HULP NODIG
HEEFT
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LEREN & WERK
geldproblemen, werkloosheid
gezinsbegeleiding, armoede

PLEEGZORG
kinderbescherming, pleegouders
vervangende gezinshuizen

KINDEREN, JONGEREN,
VROUWEN, MANNEN EN
GEZINNEN WERKEN BIJ
STERK HUIS AAN:
Veerkracht vergroten
We helpen kinderen, jongeren en
volwassenen om veerkracht te ontwikkelen,
dat is onze Steeds Sterker aanpak. Veerkracht
helpt om de uitdagingen van het leven aan
te kunnenen om tegenslagen en verdriet te
verwerken. Dat is nodig om een veilig en
zelfstandig leven te leiden en om te groeien
en te ontwikkelen.
Versterken wat goed gaat
Elke ouder wil het beste voor zijn kind.
Daar zijn wij van overtuigd. We zien ook dat
het ouders niet altijd lukt om te doen wat
voor hun kind het beste is. Vaak heeft dat
te maken met problemen die een ouder
heeft of met wat hij of zij zelf heeft meegemaakt. Daarover gaan we met ouders in

Sterk Huis voor veerkracht,
veiligheid, ontwikkeling en
zelfstandigheid.

gesprek. Altijd is ons uitgangspunt: Wat
gaat er goed? Hoe kan dat worden versterkt?
Wie kan erbij helpen?
Patronen doorbreken
Sommige problemen kunnen hardnekkig zijn
en steeds terugkeren, op een nieuwe school,
bij een nieuwe partner, in de volgende
generatie. Vaak komt dat doordat mensen
vroeger veel en herhaalde nare dingen
hebben meegemaakt. Daardoor kan een
trauma ontstaan. Wij behandelen trauma
omdat dat nodig is om echt tot verandering
te komen in gedrag en je leven.
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VOOR VRAGEN OVER ONZE HULP KUN
JE TERECHT BIJ HET KLANTENBUREAU
VAN STERK HUIS. BEREIKBAAR IN DE
OCHTEND VAN 9.00 TOT 13.00 UUR.

(013) 543 30 73

Op onze website staat meer informatie over
het werk van sterk huis en uitgebreidere
informatie over de verschillende hulpvormen.

www.sterkhuis.nl

