
Cindy Berghuis

Sinds 2020 heeft iedere basisschool in de gemeente
Terneuzen een vast aanspreekpunt binnen aan-z. Bij
deze medewerker kan de school terecht voor vragen
over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Cindy
Berghuis (aan-z) en Saskia Rentmeester (Kind-
centrumDeOude Vaart) vertellen hierover:

Cindy: "Alle medewerkers van team Jeugd en Gezin zijn
verbonden aan één of meerdere basisscholen in de
gemeente Terneuzen. Ik ben contactpersoon op vier
basisscholen, waaronder ‘De Oude Vaart’. Het doel is
scholen een vast aanspreekpunt geven, zodat we
samen preventiever en meer wijkgericht kunnen
werken. In het verleden merkten we bijvoorbeeld op
dat leerkrachten het lastig vinden om ouders het
advies te geven om hulp te zoeken bij aan-z als er
sprake is van opvoedproblemen.Maar ook voor ouders
was er een drempel om contact met ons op te nemen.
Om te voorkomen dat aanmeldingen pas binnen-
komen als de situatie problematisch is, richten we ons
op preventieve programma’s en preventieve
hulpverlening.
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vervolg: "Mijn werkzaamheden verschillen per school.
Bij de ene school sluit ik aan bij het zorgoverleg en heb
ik individueel contact met kinderen. Op andere
scholen nemen ze contact op bij behoefte aan overleg.
Het contact met de vier scholen verloopt goed. Ik
ervaar kortere lijntjes, waardoor ik sneller betrokken
ben bij gezinnen. Doordat ik nu in een vroeg stadium
contact heb met een gezin, zijn ze vaak met
kortdurende en lichte opvoedondersteuning al
geholpen. Hierdoor kan intensieve hulpverlening of
een doorverwijzing naar een psycholoog soms voor-
komen worden. En dat is een goed teken!

Een veel voorkomende hulpvraag is het begeleiden van
kinderen van gescheiden ouders. Ik bedacht me dat het
een meerwaarde zou hebben als we die kinderen
samenbrengen en individuele begeleiding omzetten
naar groepsbegeleiding. We kregen er als team meteen
de ruimte om ons daar in te scholen. Dat vind ik één
van de leukste dingen van mijn werk.

Ik hoor van de scholen positieve geluiden. Ze voelen
zich gesteund, omdat we voor hen beschikbaar en goed
bereikbaar zijn. Daar doen we het voor!"

Saskia: "Ik ben intern begeleider van het Kindcentrum
De Oude Vaart, waardoor ik nu veel contact heb met
aan-z. Het heeft echt een meerwaarde dat Cindy als
contactpersoon aanwezig is op onze school.We krijgen
op school veel hulpvragen op diverse vlakken. Er was al
een nauwe samenwerking met de GGD. Zij wezen ons
er op dat het goed is om hulpvragen sneller over te
dragen naar de juiste hulpverlening. Toen we het
aanbod kregen om vanuit aan-z een sociaal werker te
koppelen aan de school, was dat voor ons echt een
uitkomst.

De vragen die binnenkomen verdelen we in
verschillende categorieën, zoals school gerelateerde
vragen, opvoedvragen en medische vragen. Voor de
opvoedvragen kunnen we direct bij aan-z terecht. Als
school hebben we soms een moeilijke ingang in de
thuissituatie van leerlingen. Het is fijn dat aan-z ons
hierin kan ondersteunen en meedenkt als het nodig is.

Als er nieuwe leerlingen worden ingeschreven,
noemen we aan-z al. Als er dan opvoedproblemen of
-vragen zijn, komt het niet uit de lucht vallen als we
over aan-z beginnen. Het feit dat de ouders aan-z al
kennen, maakt het voor ons makkelijker om aan de
ouders voor te stellen aan-z te betrekken. We (de
school, de GGD en aan-z) hebben allen hetzelfde doel
voor ogen en het is prettig dat er vanuit verschillende
deskundigheden meegekeken wordt.

aan-z sluit ook aan bij het preventieoverleg op school.
Tijdens dit overleg bespreken we meer wijk
gerelateerde actiepunten. Een tijdje geleden liepen we
er tegenaan dat er veel meiden rondhingen in de wijk.
Dat waren kwetsbare meisjes waar we ons zorgen om
maakten. In samenwerking met aan-z is toen ‘de
meidengroep’ opgericht. In de meidengroep wordt
door middel van activiteiten gesproken over
maatschappelijke, actuele of intieme onderwerpen.Op
deze manier haken wij en aan-z aan op actiepunten uit
de wijk. Het is heel prettig samenwerken op deze
manier!"

"Ik kan gezinnen in een
vroeg stadium lichte
opvoedondersteuning
bieden,waardoor
intensieve hulpverlening
somswordt voorkomen.
Dat is een goed teken!"
Cindy Berghuis | sociaal werker Jeugd en Gezin
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