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het SMW en tijdens dit ge-
sprek kunnen veel zaken uit-
gevraagd worden. Die samen-
werking en de terugkoppeling 
naar het SMW kunnen nog 
wel verbeterd worden, bleek 
uit reacties uit de zaal. Punt 
van aandacht is echter wel 
dat de ouders toestemming 
moeten geven om informatie 
uit te wisselen tussen school 
en wijkteams. ‘En daarmee 
blijft het een complexe zaak’, 
vond Brinkman. ‘We checken 
altijd bij ouders of informatie 
gedeeld mag worden. Maar 
privacyregels staan soms in 
de weg.’

Stroomschema
In dat kader is de rol van 
Veilig Thuis in het geheel 
interessant. Chinouk van 
Koningsbruggen legde na-
mens de organisatie uit dat 
Veilig Thuis bijvoorbeeld 
persoonsgegevens mag op-
vragen zonder toestemming. 
Anoniem advies vragen kan 
eveneens. Niet voor niets is 
Veilig Thuis een advies- en 
meldpunt. Het stroomsche-
ma dat Van Koningsbruggen 
met haar collega uitdeelde en 
toelichtte, maakte veel dui-
delijk over de werkwijze van 
Veilig Thuis. Daar zaten ook 
de verbindingspunten in met 
de ketenpartners, zoals SMW 
en de wijkteams. Bij monde 
van Andrew Albers van het 
samenwerkingsverband zal de 
komende tijd worden gewerkt
aan een overkoepelend 
stroomschema en stappen-
plan. Een mooi resultaat 
van een bijeenkomst die de 
behoefte daaraan duidelijk 
aangaf. 
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‘Elkaar vinden en van elkaar leren’

Wijkteam op school
De zaal met een mix van de 
zich presenterende partijen, 
schooldirecteuren en IB’ers, 
ging aan de slag met de eigen 
smartphone of tablet, om 
via het programma Kahoot 
te reageren op stellingen. 
Die kwamen allereerst van 
SWV-coördinator Andrew 
Albers, waarna Marian Vlaar 
van het Schoolmaatschappe-
lijk Werk (SMW) het stokje 
overnam. Uit haar presentatie 
bleek direct waar voor veel 

‘De samenwerking 
tussen ouders, 
leerlingen en school 
is beter dan voorheen’

scholen het probleem ligt. Als 
er sprake is van zorgen rond-
om een kind, kan zowel SMW 
als het wijkteam van de ge-
meente ingeschakeld worden. 
Het commentaar uit de zaal: 
lastig dat er twee instanties 
zijn. Maar het SMW geldt als 
vooruitgeschoven post, een 
‘wijkteam op school’. De korte 
lijnen en laagdrempeligheid 
die het SMW hanteert, wer-
den door het publiek zeker 
herkend. Vaak is er een vast 
contactpersoon op scholen. 

Een leermoment was dat het 
SMW ook ingezet kan worden 
als de school zorgen heeft 
rondom een kind, maar dit 
niet met de ouders kan be-
spreken. 

Privacy
Helma Brinkman verzorgde 
grotendeels de presentatie 
van de wijkteams. Zij ging 
onder meer in op het belang 
van het zogenoemde keuken-
tafelgesprek. Dat kan plaats-
vinden na doorverwijzing door 

Deelnemer Harry Weijers kijkt terug
 

En hoe nu 
verder?
De bijeenkomst in Schagen bracht veel antwoorden, 

maar onthulde tegelijkertijd weer nieuwe vragen. 

Hoe kunnen de instanties nog veel meer één zijn 

in handelen en administreren? En waar ligt de 

leiding bij het nemen van de nodige stappen? Bij 

de school? Het ondersteuningsteam, wijkteam of 

SMW? Harry Weijers, directeur van de Sint Barbara-

school in Tuitjenhorn en voorzitter van de Scholen-

groep Warmenhuizen: ‘Het was goed om mensen te 

zien en te spreken die in de zorg rondom kinderen 

werken. Sommigen kende ik tot de bijeenkomst 

alleen van naam of van de telefoon. Het is een 

goed streven om elkaar te leren kennen en te zien 

wat de verschillende instanties doen. Maar ik weet 

ook dat ambtelijke molens en constructies zich niet 

makkelijk laten omzetten.’

Verdere samenwerking

Weijers zag genoeg kansen om de samenwerking 

tussen de verschillende instanties verder te ver-

beteren. ‘Bij de presentaties van de wijkteams en 

het SMW bleek bijvoorbeeld dat zij vier van de vijf 

dingen hetzelfde doen. Misschien droom ik, maar 

het zou mooi zijn als er uiteindelijk één portaal 

voor alle kindzorg komt. Effectief en kort op daar 

waar het gebeuren moet. Het zou mooi zijn om in 

een volgende bijeenkomst nog meer te kijken waar 

de overlap zit en waar we zaken nader tot elkaar 

kunnen brengen.’

POPO

De bijeenkomst van 
schooldirecteuren, 
intern begeleiders en 
vertegenwoordigers 
van de wijkteams uit 
de gemeente Schagen, 
Schoolmaatschappelijk 
Werk (SMW), Verwijsin-
dex en Veilig Thuis werd 
op woensdag 18 okto-
ber goed bezocht. Doel: 
elkaar leren kennen en 
kijken waar de samen-
werking verbeterd kan 
worden.

De opening door wethouder 
Ben Blonk van Schagen was 
een goede samenvatting van 
de bijeenkomst in het ge-
meentehuis van Schagen. 
‘We zijn erachter gekomen 
dat mensen uit het onder-
wijs vaak niet goed weten 
hoe zaken rondom jeugdzorg 
lopen’, stelde hij vast. Dat is 
op zich niet vreemd: het is 
complexe materie en het is 
lastig om een kind de juiste 
hulp te geven. Want in het 
speelveld zijn Schoolmaat-
schappelijk Werk, wijkteams 
en Veilig Thuis actief en hun 
werkzaamheden overlappen 
elkaar soms. ‘Elkaar vinden 
en van elkaar leren,’ sprak 
de wethouder, ‘en kijken wat 
beter kan. Maak gebruik van 
elkaar.’


