
Onze werkwijze

BEN JE TEVREDEN?
Sterker hoort graag hoe je het 
contact ervaren hebt. Je kunt 
hierover altijd in gesprek gaan met 
onze medewerkers. 
Wanneer je een gespreksgroep 
volgt of een aantal gesprekken 
hebt gehad met een mede werker 
van Sterker, ontvang je na afloop 
een korte (digitale) vragenlijst. 
Daarin vragen we om je ervaringen 
te delen, zodat wij hiervan kunnen 
leren. Ook organiseren we soms een 
groepsbijeenkomst om terug te 
blikken op de ervaringen van 
verschillende mensen die onder- 
steuning van Sterker hebben 
gehad. Specifiek voor de dienstver-
lening op gebied van ouderen 
heeft Sterker een cliëntenraad. 
Op www.sterker.nl vind je meer 
informatie.

BEN JE ONTEVREDEN?
1. In gesprek met de betrokken 
werknemer(s)
Medewerkers van Sterker pro-
beren hun werk natuurlijk zo goed 
mogelijk te doen. Ben je toch niet 
tevreden? Bespreek dat dan met 
de betreffende medewerker(s). 
Probeer samen een oplossing te 
vinden.

TIP   Zet je klachten op papier.  
Dan vergeet je niets tijdens het 
gesprek. Je kunt aan de mede-
werker vragen wat je kunt doen 
als een gesprek niet geholpen 
heeft.

2. In gesprek met de leiding-
gevende
Als dat niet lukt of je wilt niet in 
gesprek met de medewerker, kun 
je terecht bij de leidinggevende 
van de medewerker. Vaak lukt het 
dan om de onvrede uit te praten en 
een oplossing te vinden.

TIP   Bedenk vooraf wat je wilt 
bereiken met het gesprek. 
Wanneer ben je tevreden?

3. Naar de klachtencommisie
Leidt het gesprek met de leiding-
gevende niet tot een oplossing, 
dan kun je jouw klacht indienen bij 
een onafhankelijke klachtencom-
missie. Hierin zitten mensen die niet 
werken bij Sterker. Hiervoor moet je 
een formulier invullen. Dit formulier 
en meer informatie over de 
klachtencommissie, vind je op 
www.sterker.nl

TIP   Vraag hulp van een cliënt-
ondersteuner of vertrouwens-
persoon als je een klacht in wilt 
dienen. Zij kunnen helpen bij het 
voorbereiden van een klachtbrief 
of een gesprek.

MEER INFORMATIE
Maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur 
kun je bellen naar:

Sterker sociaal werk
088-0011333

Wij zijn per mail bereikbaar:
info@sterker.nl

Of bekijk onze website:
www.sterker.nl

Sterker sociaal werk
088-00 11 333
info@sterker.nl
www.sterker.nl
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HOE GAAN WIJ OM MET JOUW 
GEGEVENS?
Om de juiste hulp of dienst te 
kunnen leveren, is het meestal 
nodig om jouw (persoons)
gegevens vast te leggen. 
Persoonsgegevens zijn gegevens 
zoals naam, geboortedatum of 
e-mailadres, maar ook informatie 
over bijvoorbeeld je thuissituatie of 
financiën.

Sterker gaat vertrouwelijk met 
deze gegevens om. Welke 
gegevens we vastleggen, hangt 
af van het soort dienst of hulp 
dat we bieden. We leggen je 
gegevens vast in een digitaal 
dossier. Je hebt het recht om je 
eigen dossier in te zien.  
Je bepaalt zelf welke informatie wij 
met anderen mogen delen.

Het delen van informatie gebeurt 
niet zonder jouw toestemming.  
Er zijn uitzonderingen.  
De beroepscode en ook de wet 
verplicht hulpverleners om mis-
drijven en ernstige misstanden te 
melden bij de juiste instanties. 
Ook als er sprake is van ernstige 
veiligheids- of gezondheids risico’s 
voor je zelf of iemand uit je 
omgeving moeten we dat in 
sommige gevallen bij de juiste 
instanties melden.  
Op www.sterker.nl vind je meer 
informatie over hoe wij omgaan met 
jouw gegevens en jouw privacy.

“ Je bepaalt zelf 
welke informatie 
met anderen 
gedeeld mag 
worden”

Wij zijn Sterker sociaal werk. Wij zijn er voor je als je het zelf even niet 
redt. Of je nu jong of oud bent. We helpen je vooruit en denken met je 
mee. Wij willen dat je goede hulp of ondersteuning krijgt, zodat je 
tevreden bent met het resultaat. Het kan voorkomen dat je ontevre-
den bent over onze hulp. Deze folder gaat over de mogelijkheden die 
je dan hebt als je ontevreden bent. Daarnaast lees je hoe zorgvuldig 
we omgaan met je privacy en geven we informatie over het werken 
met de meldcode huiselijk geweld en de verwijsindex.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING
Medewerkers van Sterker zijn bij 
wet verplicht met de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling te werken. Voor mede-
werkers staat beschreven hoe zij 
om moeten gaan met een 
vermoeden van huiselijk geweld, 
kindermishandeling of ouderen-
mishandeling en wanneer zij 
daarvan een melding moeten 
doen bij Veilig Thuis.  
Als er vermoedens zijn van  
huiselijk geweld, kinder- of 
ouderen mishandeling bespreekt  
de medewerker deze eerst met je.  
Ook praten we met eventueel 
betrokken kinderen als het gaat 
om een vermoeden van kinder-
mishandeling. 

Als uiteindelijk blijkt dat een 
melding bij Veilig Thuis noodzake-

lijk is bespreken we dit uiteraard 
eerst met jou voordat we de 
melding doen.

VERWIJSINDEX
Sterker is wettelijk verplicht om te 
werken met de Multisignaal 
Verwijsindex. Dit is een landelijk 
digitaal syteem, waarin mede-
werkers uit bijvoorbeeld jeugd-
zorg of onderwijs kunnen aan-
geven bij welke kinderen of 
jongeren zij betrokken zijn. 
Het is voor medewerkers mogelijk 
om contact met elkaar op te 
nemen en samen te werken, zodat 
kinderen zo goed mogelijk gehol-
pen kunnen worden. Er staat geen 
inhoudelijke informatie over jou/
jouw kinderen in het systeem. 
Alleen naam, BSN-nummer en de 
hulpverlener staan geregistreerd. 

We informeren de ouders/
verzorgers en vanaf 12 jaar ook 
het kind zelf als we een registratie 
doen. Vanaf 16 jaar is alleen het 
informeren van het kind zelf 
verplicht. Voor het delen van 
informatie tussen de mede-
werkers is toestemming nodig 
van de gezaghebbende ouders/
verzorgers en vanaf 12 jaar ook 
van het kind. Vanaf 16 jaar is 
alleen toestemming van het kind 
zelf noodzakelijk.

CLIËNTONDERSTEUNER EN VER-
TROUWENSPERSOON
Als je een gesprek voert met een 
medewerker van Sterker mag daar 
altijd iemand bij aanwezig zijn.  
Dat kan een vriend, familielid 
of een andere bekende zijn. 
Misschien vraag je er (daarnaast) 
liever een professionele cliënt- 
ondersteuner bij? Dat kan ook.

Een cliëntondersteuner helpt je het 
gesprek voor te bereiden of kan 
met je meegaan naar het gesprek. 
Hij of zij helpt je om vragen te 
formuleren of keuzes te maken. 
Er zijn verschillende organisaties 
die je kunnen ondersteunen:

•  MEE Gelderse Poort
  088 - 633 00 00 
  expertisecentrum@
  meegeldersepoort.nl
•  De Kentering 
  024 - 324 99 75 
  ondersteuning@dekentering.info
•  Zelfregiecentrum Nijmegen
  024 - 751 11 20 
  info@zrcn.nl

Bij een vertrouwenspersoon kun je 
terecht wanneer er vragen zijn 
over jouw rechten en klacht-
mogelijkheden. Een vertrouwens-
persoon luistert naar jouw verhaal 
en geeft advies. Hij of zij weet wat 
jouw rechten zijn en kan helpen bij 
de stappen die je wilt zetten. 
Een vertrouwens persoon kan ook 
helpen bij (de voorbereiding van) 
een (klacht)brief of (klacht)
gesprek. 

Een cliëntondersteuner kan je 
helpen bij het vinden van een 
ver trouwenspersoon. 
Voor een vertrouwenspersoon met 
kennis over jeugdhulp kun je ook 
rechtstreeks contact opnemen met 
het AKJ:

•  Advies- en Klachtenbureau 
Jeugdhulp (AKJ)

  088 - 555 10 00 
  info@akj.nl

Een cliëntondersteuner en een 
vertrouwenspersoon zijn altijd 
onafhankelijk van de gemeente,
Sterker of andere zorgverlener.  
Dit betekent dat jouw belang altijd 
voorop staat. Ze gaan altijd 
zorgvuldig en vertrouwelijk om 
met jouw persoonlijke gegevens. 

“ Verplicht om met
de meldcode 
huiselijk geweld 
te werken”


