
Omdat je 
soms een ander 
nodig hebt om 
sterker te zijn



Sterker sociaal werk

Wij zijn Sterker sociaal werk. Wij zijn er voor je op het 
moment dat je het - in je eentje of met een ander - even 
niet redt. Wij geloven dat elk mens in zo’n situatie in 
staat is om uiteindelijk (weer) sterker te staan.

Je kunt vastlopen om allerlei redenen. Wij helpen je 
weer vooruit te kijken.
Zodat je jezelf - thuis, op school, op het werk of in je 
contacten met anderen - weer sterker voelt en beter 
kunt functioneren.

Sterker sociaal werk helpt je vooruit

Sterker sociaal werk biedt mensen het voor- 
uitzicht om (weer) sterker te worden. We on- 
dersteunen je bij het zoeken naar oplossingen 
én we komen voor je op wanneer je dat zelf 
niet kunt. Of het nu gaat over opgroeien, op- 
voeding, school, je gezondheid, uitdagingen 
bij het ouder worden, werk, school, relaties, 
een scheiding, wonen, een buurtruzie, schul- 
den of vragen op het gebied van seksualiteit: 
onze sociale professionals en betrokken vrij- 
willigers helpen je graag om stappen vooruit 
te zetten. Zij weten de weg als je snel goede 
hulp nodig hebt. Zodat je uiteindelijk weer zelf 
vooruit kunt op de manier die bij je past.

Swon en NIM zijn samen Sterker

Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fu-
sie tussen NIM Maatschappelijk   Werk en 
Swon het seniorennetwerk. We bieden hulp 
en ondersteuning aan mensen van nul tot 
honderd-plus. In de vorm van bijvoorbeeld 
(school)maatschappelijk werk, praktische 
(vrijwilligers)diensten, ouderenadvies, mantel-
zorgondersteuning en dagbesteding. 
Sterker is er voor mensen in de gemeenten 
Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, West Maas en Waal en voor Buurt- 
bemiddeling ook in Lingewaard en Overbetu-
we. Ons aanbod verschilt per gemeente. 
Bij Sterker werken zo’n 250 sociale professio- 
nals. Daarnaast zijn er ongeveer zeshonderd 
vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van 
ons werk. Denk hierbij aan maatjes, bood-
schappenhulpen, buurtbemiddelaars, hulpen 
bij de administratie, chauffeurs, maaltijdbe-
zorgers, klussers en gastvrouwen en -heren.

Je hoeft niet 
sterk te zijn 
om sterker 
te worden



Soms heb
je een ander 
nodig om 
alle ballen in 
de lucht te 
houden

Sterker in opvoeden
Sterker helpt bij opvoeden. We ondersteunen 
gezinnen wanneer het opvoeden niet vanzelf 
gaat. Professionele hulpverleners bieden snel 
en concreet hulp aan gezinnen met kinderen 
in de basisschoolleeftijd met wie het niet goed 
gaat. 
Zo biedt Sterker coaching, gespreksgroepen, 
sociale vaardigheidstrainingen, advies en on-
dersteuning. Als er meer aan de hand is, stellen 
we soms een gezinscoach aan. Deze helpt bij 
alles wat nodig is om het gezin weer op de rails 
te krijgen. De coach praat met ouders, kinderen 
en school, werkt met hen samen, helpt bij prak-
tische zaken, bezoekt samen met de ouders in-
stanties en ondersteunt waar dat nodig is.

Sterker in opgroeien

Sterker helpt kinderen en jongeren die om uiteenlopende re-
denen extra hulp en aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld 
omdat je een beperking hebt, gepest wordt, onzeker bent of 
problemen thuis hebt. Of omdat je bijvoorbeeld veel moet 
zorgen voor je vader, moeder, broer of zus. Onze deskundi-
ge maatschappelijk werkers en vrijwilligers bieden een luis-
terend oor, informatie, training, advies en hulp. Professionals 
van Sterker kunnen bovendien voorzieningen toekennen in 
het kader van de Jeugdwet. Daarnaast helpen en adviseren 
we ouders en leerkrachten als zij vragen hebben of zich zor-
gen maken over een kind. Met als doel het kind te helpen zich 
sterker te voelen en beter te functioneren

‘Ik was zestien toen ik 
zwanger raakte en had 
geen idee wat me te 
wachten stond. Mijn be-
geleider gaf me houvast in 
een verwar- rende tijd. Het 
is nog steeds iemand die ik 
vertrouw en waar ik met 
mijn vragen terecht kan.’

‘Naar buiten gaan is voor 
onze dochter geen kwes-
tie van jas aan, voordeur 
open en gaan. Met extra 
voor- zieningen zoals onze 
duofiets voelt ze zich zelf-
standiger en vrijer.’



Sterker in opvoeden
Sterker helpt bij opvoeden. We ondersteunen 
gezinnen wanneer het opvoeden niet vanzelf 
gaat. Professionele hulpverleners bieden snel 
en concreet hulp aan gezinnen met kinderen 
in de basisschoolleeftijd met wie het niet goed 
gaat. 
Zo biedt Sterker coaching, gespreksgroepen, 
sociale vaardigheidstrainin- gen, advies en on-
dersteuning. Als er meer aan de hand is, stellen 
we soms een gezinscoach aan. Deze helpt bij 
alles wat nodig is om het gezin weer op de rails 
te krijgen. De coach praat met ouders, kinderen 
en school, werkt met hen samen, helpt bij prak-
tische zaken, bezoekt samen met de ouders in-
stanties en ondersteunt waar dat nodig is.

Soms heb
je een ander 
nodig om 
elkaar te
begrijpen

Sterker na een scheiding

Het lukt niet altijd om tijdens of na een scheiding op een rusti-
ge manier met elkaar om te gaan. Alles ligt gevoelig en emo-
ties kunnen hoog oplopen. Je komt er met z’n tweeën niet 
altijd uit. Als je kinderen hebt, komen die soms klem te zitten.
Je voelt je schuldig of bezorgd. Sterker sociaal werk biedt veel 
mogelijkheden om partners en kinderen hierin te begeleiden. 
De maatschappelijk werker van Sterker biedt hulp, is onpartij- 
dig, heeft kennis van zaken en bemiddelt. Hij of zij neemt alle 
partijen serieus, luistert en ondersteunt ouders samen verant- 
woordelijkheid te nemen voor het kind. In de tijd dat je hier 
als ouders met een omgangsbemiddelaar aan werkt, krijgt 
het kind zo nodig ook begeleiding. Een deskundige vrijwilliger 
be- geleidt het kind zo dat het beide ouders kan blijven zien 
op een manier waar het zich prettig bij voelt.
Daarnaast biedt Sterker bijvoorbeeld doe- en praatgroepen 
voor kinderen met gescheiden ouders, waar zij herkenning 
vinden bij leeftijdgenootjes.

‘Soms heb je een ander 
nodig om uit je eigen pijn 
te stap- pen en je kind 
weer centraal te kunnen 
stellen. Samen.
Als ouders. Uiteindelijk gaf 
dat onze dochter maar 
ook onszelf rust.’

‘Als je elkaar leert kennen, 
begrijp je elkaar tien keer 
beter. En heb je elkaar 
honderd keer meer te 
vertellen.’



Met een 
beetje hulp 
kan ik het zelf

Sterker ouder worden

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig 
thuis. Dat is prettig, maar niet altijd makkelijk.
De samenleving verandert snel en dat vraagt 
om aanpassingsvermogen. Zeker als je niet zo-
veel mensen kent, je minder mobiel wordt of bij-
voorbeeld kampt met geheugenverlies, kan het 
behoorlijk ingewikkeld zijn.
Onze ouderenspecialisten ondersteunen en be-
geleiden ouderen om de belangrijke aspecten 
van hun leven - wonen, welzijn en zorg - voor 
zichzelf te regelen.
Met aandacht, kennis van zaken, advies, on- 
dersteuning en praktische (vrijwilligers)dien- 
sten. Zodat u daarna op eigen kracht weer ver-
der kunt. Met ondersteuning van uw netwerk of 
van Sterker sociaal werk. Kijk op 
www.langerthuisnijmegen.nl naar ons aanbod.

Sterker in mantelzorg

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van 
Sterker sociaal werk. We zijn het Nijmeegse 
kenniscentrum en de vraagbaak over man-
telzorg. Mantelzorg draagt bij aan goede, 
persoonlijke zorg. Dit is alleen mogelijk als er 
balans is tussen je zorgtaken en draagkracht 
als mantelzorger. De consulenten van Man-
telzorg Nijmegen weten hoe ingewikkeld het 
kan zijn om mantelzorger te zijn. Zij helpen 
de balans te vinden en te houden, zodat je als 
mantelzorger zelf regie houdt over je leven. 
We ondersteunen mantelzorgers met infor-
matie, tips, advies en een luisterend oor.
Kijk op https://mantelzorg-nijmegen.nl wat 
wij voor jou kunnen doen.

‘Ik word wel ouder en gebrekkiger, 
maar bepaal zelf wat ik nodig heb. 
Als het even kan doe ik alles zelf.
Maar soms weet ik gewoon niet 
hoe ik iets moet regelen. Alles gaat 
tegenwoordig met de computer. 
Het is fijn dat er dan iemand is die 
samen met mij de boel op een rij 
zet en meedenkt welke ondersteu- 
ning het beste bij mij past.’

‘Ik help mijn oma met de zorg voor 
opa. Opa’s geheugen gaat achteruit 
en mijn oma heeft er haar handen 
vol aan. Zij blijft volhouden dat ze 
het wel aankan. Ik heb veel respect 
voor haar. Je moet het maar 
kunnen! Maar ze mag ook haar 
grenzen aan- geven. Daarom zorg 
ik ook een beetje voor oma.’



Wat biedt Sterker 
sociaal werk?

Sterker sociaal werk biedt een breed scala 
aan hulp en ondersteuning:

•  Maatschappelijk werk
•  Schoolmaatschappelijk werk
•  Woonmaatschappelijk werk
•  Bemiddeling
•  Ouderenadvies
•  Mantelzorgondersteuning
•  Training en coaching
•  Gespreksgroepen
•  Maatjesprojecten
•  Praktische  diensten voor senioren en   
   mensen met een beperking
•  Dagbesteding (Deel de Dag)

Contact

Neem voor meer informatie of voor het 
aanvragen van hulp of ondersteuning 
contact op met Sterker sociaal werk.
Telefoon 088 - 00 11 333 
Of kijk op onze website: 
www.sterker.nl 

Vrijwilligerswerk bij Sterker

Voor Sterker sociaal werk zijn vrijwilligers 
van groot belang. Een groot deel van onze 
diensten kunnen wij niet ieden zonder vrij-
willigers. Goede begeleiding, scholing en 
waardering van onze vrijwilligers vinden 
we dan ook van wezenlijk belang. Er zijn 
veel mogelijkheden om actief te worden 
als vrijwilliger bij Sterker. Heb je interesse? 
Kijk op www.sterker.nl.

Sterker in samenwerken

Samenwerken is essentieel als je mensen 
verder wilt helpen. De professionals van 
Sterker werken nauw samen met huisart-
sen, scholen, vrijwilligersorganisaties, wel-
zijns- en zorgorganisaties en organisaties 
als GGD en politie. Daarnaast initiëren we 
samenwerking in de wijk, bijvoorbeeld op 
het gebied van ouderenwerk.

Lentl

Lentl is de naam van de koepelorganisa-
tie waar Sterker onder valt. Wij werken 
hierin samen met Wel.kom, de Vrijwilli-
gerscentrale Nijmegen, Sociale Teams 
Helmond en ONS welzijn.

Kwaliteit

Sterker sociaal werk vindt professioneel 
handelen belangrijk. We zijn continu bezig 
om de kwaliteit van onze dienstverlening 
te verbeteren. Dit laten we extern toetsen, 
omdat we het belangrijk vinden een on-
afhankelijk kwaliteitskeurmerk te hebben.

Privacy

Om goede hulp of diensten te kunnen 
bieden, is het van belang dat wij gege-
vens vastleggen. Sterker gaat uiterst 
zorgvuldig om met vertrouwelijke en 
persoonlijke gegevens. Als cliënt be-
paal je zelf welke informatie we met 
anderen delen. Dit gebeurt nooit 
zonder  jouw toestemming. Een uit-
zondering kan worden gemaakt als er 
sprake is van ernstige veiligheidsrisi-
co’s. Lees meer op www.sterker.nl.

Onvrede en klachten

Heb je tips, signalen of opmerkingen 
over onze dienstverlening, ook kriti-
sche? Dat horen wij dat graag. Hier-
mee kunnen wij onze diensten blijven 
verbeteren en aanpassen. Mocht je er-
gens niet tevreden over zijn, bespreek 
dit dan met de betrokken medewer-
ker(s). Meestal kom je er samen wel 
uit. Zo niet, dan kan de leidinggevende 
vaak bemiddelen. Als je je probleem 
of klacht niet kunt of wilt bespreken 
met de betrokkene(n), neem dan con-
tact op met Sterker sociaal werk. Meer 
informatie over onze klachtenproce-
dure, de onafhankelijke klachtencom-
missie en de mogelijkheid een vertrou-
wenspersoon in te schakelen bij het 
formuleren van de klacht, is te vinden 
op www.sterker.nl. 

Cliëntparticipatie

Sterker sociaal werk heeft diverse 
vormen van cliëntparticipatie, waar-
onder een cliëntenraad. Kijk voor 
meer informatie op www.sterker.nl.

Heb je behoefte aan meer 
algemene informatie over 
hulp en ondersteuning in de 
gemeente Nijmegen? 
Neem dan contact op met de
Informatie-en Advieslijn Stip 
en Sociaal Wijkteam, 
telefoon 088 - 00 11 300
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