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Monique: Karakter is top geweest
voor mijn kind, maar ik heb ook
ideeën hoe het nog beter kan

Wij, de ouders van Karakter, denken, doen en
beslissen volop mee. Zo verbeteren we samen
voortdurend de zorg voor onze kinderen.
STERK. heet het netwerk waarbinnen wij ons
sterk maken voor Karakter en onze kinderen.
Praat mee!
Jouw ervaring helpt de zorg voor onze kinderen verder. Er
zijn veel manieren om mee te doen. Bijvoorbeeld door mee te
praten over een bepaald thema of onderwerp. Over (problemen
op) school, social media of de behandeling. We hebben een
digitaal netwerk waar we open en veilig met elkaar kunnen
praten. Meld je hiervoor aan via info@sterkvankarakter.com.
Deel je ervaringen
Wij als ouders geven niet alleen advies. We delen ook
onze ervaringen. Lees de verhalen van andere ouders
op www.karakter.com. Kijk op www.karakter.com/sterk
naar de persoonlijke vlog van Judith Wermenbol en
lees hoe wij als ouders mee kunnen denken.
Ken of ben jij die ouder/verzorger die vanuit eigen ervaring
mee wil denken en de zorg verder wil helpen? Dan zoeken
wij jou! Breng je ervaring, mening of idee in. Een keer of
wat vaker, wat bij jou past. Mail de kerngroep van ouders:
info@sterkvankarakter.com

Wat gebeurt er met mijn mening?
Een aantal voorbeelden:
• Bij de opzet van de website hebben ouders hun verhalen
gedeeld en meegekeken, zodat het een site vol echte
verhalen is geworden;
• Veel van onze kinderen zijn kwetsbaar, zeker als het om
sociale media gaat. Ouders organiseerden samen met
Karakter diverse ouderavonden over sociale media.
• Een behandelplan dat niet te lezen is? Ouders zorgden
ervoor dat het én leesbaar werd én juridisch nog klopte.

Doe ook op andere manieren mee:
• Na de (deel)behandeling vraagt Karakter om jouw
mening met bijv. een tevredenheidsenquête. Geef je
mening! Zo help je Karakter beteren voor ouders die
na jou bij Karakter komen.
• Deel je persoonlijke ervaringen op de website of tijdens
een bijeenkomst met medewerkers of andere ouders.
Wil je zo andere ouders helpen, geef het door aan je
behandelaar of via info@sterkvankarakter.com

www.karakter.com/sterk

