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Gedragscode Sterker Samen 
 
De gedragscode van Sterker Samen beschrijft waar Sterker Samen voor staat. 
 
Missie:  
 
Sterker Samen helpt kinderen en ouders om een duurzaam en positief verschil te maken in hun 
dagelijks leven. 
 
Visie:  
 
Sterker Samen gaat er van uit dat ieder mens het meest deskundig is over zijn of haar eigen situatie 
en dat hulp alleen een duurzaam verschil kan maken als iemand ook daadwerkelijk een interne wens 
heeft om dat verschil te willen maken. Soms weet je alleen nog niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. 
 
Daarvoor kan je bij Sterker Samen hulp krijgen. Samen kijken we naar wat een jullie nodig hebben, 
wat de wensen, verwachtingen en grenzen zijn en wat daarbij de meest passende werk- en zorgvorm 
is. 
 
Uitgangspunten: Sterker Samen werkt altijd vanuit de volgende uitgangspunten. 
 

• Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
• Je bent zelf de meest deskundige over je eigen situatie. Dat geldt zeker voor ouders en 

kinderen! 
• Ieder mens wil het graag fijn hebben. Als dat even niet lukt is daar altijd een goede reden 

voor. (anders deed je wel anders). 
• Een mens is wijs en weet, hoe jong ook, zelf vaak heel goed wat er nodig is om het fijn te 

hebben. 
• Ieder mens wil gehoord en gezien worden. 
• Je veilig voelen is een voorwaarde om nieuw gedrag te kunnen leren 
• Je kunt pas echt contact maken met anderen als je in contact bent met jezelf. 
• Je leert het meest duurzaam wanneer je leert via je hoofd, via je lijf en via je hart. 
• Sterker Samen staat voor ontwikkeling van veerkracht, eigen verantwoordelijkheid, 

zelfredzaamheid, positief zelfbeeld en zelfreflectie 
• Bij Sterker Samen worden de werkvormen afgestemd op je persoonlijke doelen waardoor de 

hulp passend, effectief en niet onnodig lang hoeft te zijn.  
• Waar nodig zoekt sterker Samen samenwerking met derden 
• Waar nodig verwijst Sterker Samen door naar ander, meer passende hulp 

 
 
Daarnaast verbindt Sterker Samen zich aan de volgende kernwaarden: 
 

• Respect voor jezelf.  
Wanneer je in contact bent met wat je denkt, voelt en doet en hierop reflecteert kan je op een 
professionele manier communiceren en handelen. 
 

• Respect voor de ander. 
Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden. 
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• Aanspreekbaarheid. 
Sterker Samen heeft de verantwoordelijkheid om ongewenst/grensoverschrijdend gedrag te 
bespreken en te voorkomen en mag hierop zelf ook aangesproken worden. 
 

• Betrouwbaarheid. 
Zeggen wat je doet je doen wat je zegt. Hierbij hoort ook dat Sterker Samen uitspreekt dat de 
zorgvraag niet passend is bij de hulp die Sterker Samen kan bieden en samen zoekt naar 
meer passende hulp. 
 

• Zorgvuldigheid. 
Sterker Samen realiseert zich dat cliënten niet zomaar om hulp vragen. Dit is een moedige 
stap. Sterker Samen gaat zorgvuldig o met de kwetsbaarheid van cliënten door regelmatig af 
te stemmen of de hulpverleningsrelatie nog goed is en of iedereen nog vindt dat de juiste weg 
bewandeld wordt. 
 

• Vertrouwelijkheid. 
Sterker Samen communiceert geen persoonlijk informatie met derden zonder toestemming 
van ouders (of kinderen boven 12 jaar) tenzij de wet dit van Sterker Samen verlangt. 
 

• Verantwoordelijkheid. 
Sterker Samen neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf of de ander wanneer de veiligheid in 
gevaar komt. Sterker Samen handelt in deze gevallen volgens de protocollen van de 
meldcode en calamiteiten. 

 
• Signalering. 

Sterker Samen kijkt kritisch naar eigen handelen en het handelen van collega’s , bepreekt 
mogelijke signalen en stelt bij waar nodig. Daarnaast staat Sterker Samen open voor 
feedback van collega’s en cliënten. Hiermee draagt Sterker Samen bij aan de kwaliteit van 
professionele jeugdzorg. 
 

• Ambassadeursfunctie 
Sterker Samen draagt op een professionele manier bij aan een positieve ervaring bij het 
vragen van hulp door de cliënt.  

 


