
 

 

 
Op 28 oktober organiseerde Plein 013 het online webinar ‘Inclusie: Samen leren Samen leven’. Er 
was een grote opkomst met in totaal 147 deelnemers.  
Bij de voorbereiding van dit programma is er samengewerkt met ketenpartners van de gemeente, 
GGD, (school)maatschappelijk werk (Juvans en IMW) en SWV Plein 013. Tijdens het webinar waren al 
deze partners aanwezig. Dit is een waardevolle en goede basis om elkaar ná deze middag op te 
zoeken voor verdere samenwerking in de buurt en bij het optimaliseren van passend arrangeren in 
de ondersteuningsteams. Tijdens de bijeenkomst zijn er data verzameld, die je terugvindt in de 
presentatie van deze bijeenkomst en de infographic. Ze zijn beiden als bijlage toegevoegd.  
 
Het centrale thema van deze middag was ‘Inclusie en interprofessioneel samenwerken’, waarop 
Hans Schuman een inspirerende inleiding heeft gegeven. Laurie de Vroom belichtte in een interview 
de rol van de gemeenten in de samenwerking tussen Jeugdhulp & Onderwijs.  
 
Beiden sprekers en het gehele webinar zijn terug te zien via deze link:   
https://youtu.be/WElaC1zxY38 
 
Als professionals in het ondersteuningsteam hebben we een verschillende organisatie-opdracht, 
maar een gezamenlijke opdracht in het zoeken naar passende ondersteuning voor een kind. 
 
Hoe sta jij als professional in die opdracht van samenwerking? 
 
We hebben gevraagd aan de professionals uit de zorg en uit het onderwijs met wie ze samenwerken 
om ondersteuning voor kinderen te organiseren. Dat zijn vaak dezelfde partners, maar soms ook 
niet.   
 
De GGD en ouders worden het meest genoemd. Andere partners zijn: 
- Onderwijs, 
- Opvang, 
- SMW / Joob,  
- Sterk Huis,  
- Revalidatie,  

- Consulenten,  
- Auris,  
- GGZ,  
- Zorgaanbieders en hulpverlening in 
algemene zin.  

  
Ook het kind komt terug in de antwoorden.  
 
We vroegen naar de belangrijkste drijfveer voor dit beroep en voor de samenwerking . Als 
belangrijkste drijfveer springt bij beiden vragen ‘het kind/de kinderen’ eruit.  
Voor het beroep worden achtereenvolgens ‘betrokkenheid’, ‘ontwikkeling’ en ‘passie’ genoemd. ‘Het 
kind centraal’ en ‘preventie’ worden genoemd als de belangrijkste drijfveren voor de samenwerking. 
Als we daarna vragen welke bijdrage men wil leveren aan de samenwerking jeugdhulp & onderwijs 
staat in 43 van de 94 antwoorden het woord “Verbinden”. 
  

https://youtu.be/WElaC1zxY38


 

 

Inclusie en Interprofessioneel samenwerken  
Hans Schuman (Hogeschool Utrecht/Heliomare) 
 
Hans Schuman gaf een inspirerende lezing over ‘Inclusie en samenwerkende professionals’. Hij 
benadrukte het belang om elkaar te ontmoeten en op zoek te gaan naar elkaars drijfveren en 
opvattingen over je beroep goed uitoefenen.  
Ook benoemde hij de professional als passant ‘een voorbijganger in het gezin’, waarbij je faciliterend 
bent aan de basis ‘ouder – kind’ en tegelijkertijd ook bijdraagt aan het ondersteunen van kind en 
ouder(s) bij zelfstandig leren en leven.  
De vragen die hij daarbij stelde waren:    
- Wat betekent dit voor de samenwerking tussen jeugdhulp en school?  
- Wat is er nodig om samenwerking school, jeugdhulp en thuis goed te laten verlopen?  
We vroegen deelnemers naar succesfactoren en de mate waarin hun kennis en ervaringen worden 
benut. Daarna benoemden we de ontwikkelpunten (zie infographic). 
 
Wanneer we vragen naar de succesfactoren worden korte lijnen, vertrouwen en afstemmen het 
meest genoemd. Toch zijn er ook kansen voor ontwikkeling. Wanneer we daar naar vragen worden 
er hele verschillende antwoorden gegeven. We noemen hier een aantal ontwikkelpunten die vaker 
werden aangegeven: 
- betere afstemming,  
- kind en ouders betrekken,  
- elkaars expertise kennen, delen en benutten 
 
Naast interprofessioneel samenwerken onderstreepte Hans het belang van zeggenschap: de stem 
van de ouders en het kind in de samenwerking, om eigenaarschap en autonomie bij het basissysteem 
‘kind & ouder’ te bevorderen .  
 
In de chat bij het webinar zijn  suggesties voor bruikbare materialen aangereikt: de ‘Kansencirkel’, 
‘Praat en teken’ en ‘Teken je gesprek’. Hans voegde daaraan het model ‘Positieve gezondheid’ van 
Machteld Huber toe. 
 
Interview Laurie de Vroom  
 
Laurie de Vroom werkt met twee collega’s van de gemeente Tilburg samen aan de regionale 
opdracht “Ieder kind voelt zich thuis op school”. Een opdracht van de 9 gemeenten uit de regio Hart 
van Brabant om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Laurie heeft in het 
interview de rol van de gemeente toegelicht in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.  
 
Laurie sluit ook aan bij de gesprekken die scholen voeren over “In de buurt gebeurt het”; een 
opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen van T-primair en SWV Plein 013 waarbij meer kinderen 
passende ondersteuning in de eigen wijk moeten kunnen krijgen. Bij die gesprekken zijn verzamelde 
data van SWV Plein 013 en inzet van jeugdhulp naast elkaar gelegd. Soms bleek dat in buurten meer 
jeugdhulp werd ingezet dan men op basis van de populatie zou verwachten en andersom.  
Laurie gaf aan dat het betrekken van de ondersteuningsteams van belang is om te analyseren wat de 
data betekenen en zo te bepalen welke preventieve interventies kunnen worden ingezet.  



 

 

Een ondersteuningsteam kan in het preventief samenwerken zowel op casus- als buurtniveau elkaar 
benutten. Denk daarbij aan het verzamelen van hulpvragen die in de buurt vaker voorkomen. 
Volgens Laurie zijn we samen als gemeente, jeugdhulp en onderwijs verantwoordelijk voor wat er in 
een buurt nodig is. Onderwijs hoeft dat niet alleen te doen. Van belang is dat de expertise van iedere 
professional in het ondersteuningsteam wordt benut en ouders zo vroeg mogelijk worden 
meegenomen in de gesprekken.   
 
Optimale samenwerking 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut (2017) heeft een kenniskaart ‘Kwaliteit verbinding Onderwijs & 
jeugdhulp’  ontwikkeld, met daarin kenmerken van optimale samenwerking en een quickscan met 
kwaliteitsindicatoren. Tijdens het webinar hebben deelnemers op een schaal de huidige kwaliteit van 
samenwerking aangegeven. De resultaten vind je terug in de bijlagen. 
 
Conclusie: 
 
Er gaat al veel goed. Men is overwegend positief als het gaat om bovenstaande kenmerken, maar er 
zijn ook veel punten die beter kunnen. Ook in de chat lezen we dit terug. Zo geeft men aan dat we 
nog steeds niet dezelfde taal spreken en meer preventief zouden moeten werken. “Onderwijs en 
zorg zijn nog steeds te vaak twee werelden”.  
 
We vroegen wat deelnemers was opgevallen bij het beantwoorden van de vragen. De 64 
antwoorden waren zeer verschillend en vind je terug in de presentatie.  Uit de antwoorden bleek wel 
dat er zeker nog ontwikkelpunten in de samenwerking zijn. 
  
De 10 kenmerken voor optimale samenwerking en bovenstaande data kunnen bijdragen aan het 
interprofessioneel in gesprek gaan over het verbeteren van je eigen ondersteuningsteam. Vergelijk je 
antwoorden als professionals eens met elkaar en ontdek samen wat je te doen staat in de 
samenwerking. 
 
Tenslotte vroegen we de deelnemers aan welk punt zij dit jaar gaan werken en wat een vervolgactie 
voor hun wijk is. Ze zijn allemaal terug te vinden in de bijlagen en kunnen worden meegenomen naar 
de vervolggesprekken.   
 
Tot slot 
 
We hopen dat dit webinar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van jullie samenwerking tussen 
‘Onderwijs & Jeugdhulp’ en dat zowel de inspiraties van Hans Schuman als van Laurie de Vroom, als 
de data vanuit deze bijeenkomst, een aanzet geven tot verdere gesprekken, verkenningen en 
verbeteringen. Hiermee kunnen we nog beter bijdragen aan optimale kansen voor ieder kind en waar 
mogelijk thuisnabij arrangeren.  
 
 
 


