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Sterk Huis

Sterk Huis, voorheen Kompaan en de Bocht, is er 

voor iedereen die hulp nodig heeft. 

Wij bieden een warme en veilige omgeving waar je terechtkunt 

met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving 

waar kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen in tijden 

van crisis tot rust kunnen komen en waar we samen kunnen 

bouwen aan een veilig en zelfstandig leven. 

Onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties 

zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het 

voorkomen van grote problemen



Energizer

Stap 1 – Ga staan

Stap 2 – Zorg dat je voldoende ruimte hebt om je armen te spreiden

Stap 3 – Sluit je benen, spreid je armen

Stap 4 – Spreid je benen, sluit je armen

Stap 5 – Herhaal dit op tempo en zeg ondertussen het alfabet 

achterstevoren op



Werken met aandacht



De kracht van samen

Multidisciplinair werken

Met wie kun je 

samenwerken?



• Preventieve samenwerking 

met structurele inzet voor 

kinderen van 0 tot 6 jaar

• In opdracht van gemeente 

Goirle

• Vroegtijdig, laagdrempelig en 

juist signaleren en oppakken 

van vragen op het gebied van 

gedrag, ontwikkeling en 

veiligheid

Aandacht voor Basiskracht KomPas

• Crisisinterventie bij fors 

externaliserend probleemgedrag 

waarbij het kind dreigt uit te 

vallen op school

• Kind wordt individueel 

aangemeld bij Sterk Huis

• Kortdurende, specialistische 

behandeling en begeleiding 

gericht op kind, leerkracht en 

gezin; snel inzetbaar en intensief



‘De gouden 

driehoek’
Kind en gezin

School Zorg



In de praktijk

Eva, een meisje van 5 jaar, is de afgelopen weken erg veranderd. Waar 

ze eerst goed mee ging in de routine van de groep en positief contact 

had met andere kinderen en met jou, gaat ze nu steeds meer haar eigen 

gang, zoekt de grenzen op en luistert niet naar jou. Ze gooit met 

speelgoed, knijpt andere kinderen en loopt steeds weg als de deur van 

de klas open staat. Als je dit voor de eerste keer met ouders bespreekt, 

geven ouders aan dit niet echt te herkennen van thuis.



In de praktijk – Aandacht voor Basiskracht 

Waarnemen

• Structureel aanwezig in de klas

• Laagdrempelig

• Objectief interpreteren en 

beschrijven van gedrag

• Samenwerking met ouders

• Doorgaande lijn 



In de praktijk – Aandacht voor Basiskracht 

Begrijpen

• Formuleren zorg- of ondersteuningsvraag

• Observeren 

• In kaart brengen ondersteuningsbehoeften

• Samen met ouders beslissen over 

passende hulp



In de praktijk – Aandacht voor Basiskracht 

Plannen

• Ondersteuningsplan opstellen

• Passende begeleiding en 

ondersteuning in eigen leefomgeving

• Uitgaan van mogelijkheden

• Samenwerken met alle betrokkenen



In de praktijk – Aandacht voor Basiskracht

Realiseren

• Toepassen ondersteuningsplan en adviezen

• Erkennen en aansluiten

• Lichte opvoedondersteuning in 

thuissituatie

• Regelmatig evalueren ondersteuningsplan



Ieder kind heeft recht op 

passend onderwijs en passende zorg

We zijn ons ervan bewust dat het huidige onderwijs veel van jullie vraagt

We wensen jullie morgen veel succes met staken en hopen dat het 

uiteindelijk zal leiden tot meer ruimte voor mogelijkheden

Dank je wel voor jullie aandacht!



Alles wat je SAMEN

aandacht geeft, groeit!

https://www.sterkhuis.nl/projecten/


