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(Opvoed)hulp aan ouders met zorgen 
om hun kind

Informatie voor verwijzers

Contact en nadere informatie
Bent u verwijzer en wilt u een lijst 
met schoolmaatschappelijk werkers 
en hun telefoonnummers? 
Neem dan contact met ons op.

Als u als verwijzer contact 
hebt opgenomen met het 
schoolmaatschappelijk werk over de 
zorgen rond een kind/gezin, zal een 
schoolmaatschappelijk werker binnen 
twee weken contact met u opnemen. 

MEE & de Wering 
Regio Kop van Noord-Holland
Tel. 088 - 0075 200
info@meewering.nl
www.meewering.nl

MEE & de Wering is ISO 9001: 2015 gecertificeerd

Kosteloos
Aan de ondersteuning door het 
schoolmaatschappelijk werk 
zijn voor cliënten geen kosten 
verbonden.

Schoolmaatschappelijk werk
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Het schoolmaatschappelijk werk biedt 
ondersteuning aan ouders/opvoeders 
van kinderen van 0 t/m 12 jaar met 
zorgen om hun kind. Hulpvragen 
kunnen ontstaan door echtscheidings-
problematiek, ziekte, overlijden, 
gedrags- of sociaal-emotionele 
problemen in de groep of thuis. Of 
door vermoedens van autisme, een 
ontwikkelingsachterstand of ad(h)d. 

Organisatie
De schoolmaatschappelijk werkers 
werken nauw samen met basisscholen, 
buitenschoolse opvang en kinderdag-
verblijven. Tevens werken zij samen 
met deskundigen uit verschillende 
organisaties op het gebied van 
jeugdhulpverlening, zowel in voorveld 
als in de eerste en tweede lijn.  
 
Elke basisschool heeft een vaste 
schoolmaatschappelijk werker. 
De dienstverlening is laagdrempelig. 

Het is belangrijk dat ook ouders weten 
dat schoolmaatschappelijk werk kan 
worden ingezet als zij zorgen hebben 
over hun kind op school of in de 
thuissituatie. 

Taken 
Probleemverheldering
Door middel van een intakegesprek 
onderzoekt het schoolmaatschappelijk 
werk de hulpvraag. Daarbij is 
aandacht voor alle leefgebieden: 
school, thuis en vrije tijd.

Ambulante hulpverlening
Het schoolmaatschappelijk werk biedt 
kortdurende ambulante begeleiding. 
Of coördineert voor een bepaalde 
periode de zorg rondom het kind en 
zijn/haar gezin. 
Dit kan gaan om kindgesprekken, 
opvoedingsondersteuning of 
systeemgerichte hulp. 

Ook de modules ‘ouderschap blijft’ 
en de ‘bikkeltraining faalangst/
weerbaarheid’ worden door 
schoolmaatschappelijk werk 
uitgevoerd.

Toeleiding
Mocht kortdurende hulpverlening niet 
voldoende resultaat geven, dan kunnen 
wij op een actieve manier toeleiden 
naar vervolghulpverlening. 

De verwijzer wordt tijdens en na afloop 
van het traject op de hoogte gehouden, 
als ouders hier toestemming voor 
hebben gegeven.

Consultatie/advies/
deskundigheidsbevordering
Verwijzers kunnen een beroep doen 
op het schoolmaatschappelijk werk 
voor vragen rond informatie over 
hulpaanbod. 

Maar ook bij vermoedens van 
kindermishandeling, aanpak rond 
gedrag van een kind in de groep, 
het bespreken van zorgsignalen met 
ouders etc. 

1gezin1plan
Zodra er meerdere organisaties 
of beroepskrachten/hulpverleners 
betrokken zijn bij een gezin, dan werkt 
het schoolmaatschappelijk werk 
samen met ouders en alle andere 
betrokkenen om afspraken te maken 
over een gezinsplan. 

Schoolmaatschappelijk werk

Binnen MEE & de Wering zijn 
verschillende disciplines waar, 
indien nodig, mee samengewerkt 
wordt. Zoals algemeen 
maatschappelijk werk, sociaal 
juridische dienstverlening, 
Integrale Vroeghulp en 
vrijwilligers.


