
Onze functie 
is completer

In de reeks Hechter in de buurt van Het 

Sociaalplein Heerhugowaard volgen wij zeven 

professionals van verschillende organisaties. 

Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen 

expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven 

verkennen zij hoe zij in de buurt preventief 

kunnen samenwerken met andere partijen. 

In deze reeks brengen we de moge lijkheden van 

preventief samenwerken in de buurt in beeld. 

Hoe ziet het werk van deze profes sionals eruit? 

Wat voor soort ont wikkelingen kunnen zij 

vanuit hun positie signa leren? Op welke vlakken 

kunnen zij samenwerken met andere partijen in 

de buurt? En, merken bewoners al iets van deze 

samenwerking? Deze vragen zullen wij in de 

reeks Hechter in de buurt beantwoorden.

Een dagje meerijden  
met Nina Sendel



PUBLICATIE 5 — NINA SENDEL  — 2

In Nederland hebben alle kinderen tot 16 jaar een leerplicht. 

Kinderen gaan naar de basisschool en de middelbare school en 

worden daarmee niet alleen begeleid door hun ouders, maar ook 

door docenten. In Heerhugowaard kunnen docenten met twijfels 

en vragen over het welzijn en de ontwikkeling van hun leerlingen 

sinds 2015 terecht bij de Jeugd & Gezinscoaches van de gemeente. 

Tot 2014 heetten deze professionals schoolmaatschappelijk 

werkers, toen school-CJG’ers en nu dus J&G-coaches. Nina 

Sendel heeft alle namen gehad. Waarom vindt zij haar functie 

anno 2015 completer? Wat doet de J&G-coach precies? En wat 

hebben J&G-coaches aan een preventief overleg met de buurt?

Onze functie 
is completer

In dit deel lees je meer over het werk van J&G-coach Nina 

Sendel en over hoe zij met andere partijen in de buurt 

samenwerkt. Deel 6 verschijnt volgende week. Uiteindelijk 

worden de zeven publicaties nog voor de zomer gebundeld en 

aangevuld met aanbevelingen voor het buurtgericht werken in 

het sociaal domein in de toekomst. 
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Een bekend gezicht
Op een frisse donderdagochtend staan Nina Sendel 

en Leonie Stigter op het schoolplein van Kleine en 

Grote Beer. Nina is J&G-coach en Leonie is Intern 

begeleider. Met een kop koffie in de hand begroeten 

ze de ouders en kinderen die van alle kanten het 

schoolplein opstromen. 

 ‘Kom je al helemaal alleen? Is een klein stukkie 

hè!’ roept Leonie lachend naar een klein jongetje dat 

met een grote rugzak voorbij sprint.

Leonie kent bijna alle kinderen bij naam. Nina kent 

veel ouders en kinderen van gezicht. Naast Kleine  

en Grote Beer, is zij contactpersoon van nog drie 

basisscholen. Scholen kunnen Nina bellen voor 

advies, als zij zich bijvoorbeeld zorgen maken over de 

ontwikkeling van kinderen of om na te gaan of ouders 

bij de J&G-coach op het juiste adres zouden zijn. Ook 

kunnen scholen Nina bellen om een moeilijk gesprek 

met ouders samen voor te bereiden. Vandaag hebben 

Nina en Leonie een afspraak en is Nina iets eerder 

gekomen om nog even samen op het schoolplein te 

kunnen staan. 

 ‘Dit ga ik vaker doen. Als je mensen even ziet en 

groet ben je toch een bekend gezicht. Als er ooit een 

gesprek nodig is, voelt dat toch vertrouwder.’

Taken en contacten
Om half negen gaat de zoemer. Een paar laatste 

kinderen hangt hun jas op. Wij kunnen in de kamer 

van de directrice zitten. Een lichte kamer met uitzicht 

op de klimrekken. Als Leonie een tweede rondje 

koffie haalt, vertelt Nina hoe haar programma eruit 

ziet. Ze heeft vandaag drie afspraken bij gezinnen en 

drie afspraken op scholen. ‘Dit is wel een drukke dag.’ 

Officieel heeft zij vier taakgebieden. Ze is coach 

voor voorliggende voorzieningen als basisscholen 

en kinderdagverblijven, coach voor gezinnen, zij 

biedt kortdurende hulpverlening aan gezinnen en 

zij adviseert hen over jeugdhulp. Het contact met 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kan volgens 

Nina nog beter. ‘Hoe eerder een hulpvraag bekend 

is, des te beter je preventief kunt ondersteunen.’ 

Op dit moment zijn de J&G-coaches allemaal al aan 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gekoppeld, 

maar er is nog weinig contact over en weer. Nina is 

van plan zelf eerder contact op te nemen: ‘Ik wil vaker 

mijn hoofd om de hoek steken. Een vast gezicht is 

enorm belangrijk voor een contactpersoon zoals de 

school.’
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Hoe krijg ik de ouders aan tafel?
Leonie komt binnen met koffie en beaamt het belang 

van vroeg contact. ‘Bij ons zit de peuterspeelzaal in 

hetzelfde gebouw. Het voordeel is dat de overdracht 

naar groep 1 spoeler kan plaatsvinden. Als intern 

begeleider weet ik Nina wel te vinden als wij bij deze 

overdracht vragen hebben. Ik ken Nina al jaren.’ 

Nina is sinds 2015 J&G coach. Daarvoor was ze twee 

jaar school-CJG’er en weer daarvoor was ze negen 

jaar schoolmaatschappelijk werker onder andere in 

Heerhugowaard. Leonie en Nina zien elkaar ongeveer 

eens in de drie weken en verder hebben zij per mail 

en telefoon contact. ‘Omdat ik Nina al zolang ken, 

voel ik goed aan of Nina bij een gezin zou kunnen 

passen en de hulpvraag kan beantwoorden.’

Vandaag wil Leonie graag anoniem advies over 

een gezin met een meisje van vijf jaar met 

gedragsproblemen. De ouders hadden eerder een 

nare ervaring met hulpverlening en zijn huiverig voor 

nieuwe hulp. Ondertussen wordt het gedrag volgens 

Leonie steeds zorgelijker.

Leonie: ‘Mijn vraag aan jou is nu: “Hoe zorg ik dat deze 

ouders toch een gesprek met jou voeren? Hoe krijg ik 

ze aan tafel?”

Ouders blijven experts
Nina knikt begripvol en probeert daarna een zo 

compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. 

Ze tekent een genogram van de gezinsleden. Vraagt 

eerst door op de eerdere ervaring met zorgverlening 

en richt zich dan op het meisje.

 ‘Waar maak je je het meeste zorgen over?’

 ‘Door haar gedrag stoot zij andere kinderen af,’

 ‘Heb jij een concreet voorbeeld voor mij?’

Leonie vertelt.

 ‘Zijn er nog andere concrete voorbeelden voor 

haar gedrag op school?’

 ‘Zij bemoeit zich met alles.’

 ‘Vertel.’

Stapje voor stapje ontleedt Nina wat de grootste zorg 

van de leerkrachten is en waar deze ook de zorg van 

ouders raakt. Ze raadt Leonie aan om dit als ingang 

voor een gesprek te gebruiken en te benadrukken dat 

het gesprek vrijblijvend is. 

 ‘Noem mij ook maar gewoon bij mijn naam: “Nina 

weet veel van gedrag en kan met jullie meedenken.” 

Elk kind heeft een eigen gebruiksaanwijzing 

en die wordt niet meegeleverd. Op school zien 

we weer andere dingen, we kunnen helpen de 

gebruiksaanwijzing te schrijven, maar ouders blijven 

de experts van hun eigen kind.’ Na ruim een half uur 

ronden Nina en Leonie het gesprek af en spreken af 

dat Leonie even contact opneemt als zij de ouders 

heeft gesproken.
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Het belang van een goede basis
Ik rijd vervolgens met Nina mee naar het 

gemeentehuis. ‘Dit was dus het onderdeel 

‘adviseren aan scholen’, lacht Nina, terwijl zij haar 

achteruitkijkspiegel goed zet. ‘Een ander belangrijk 

onderdeel van mijn werk is het hulpverlenen 

aan gezinnen. We heten niet voor niets “Jeugd & 

Gezinscoaches”. Het gezin is de basis van de kinderen 

en jongeren en het is heel belangrijk dat het daar 

ook goed mee gaat.’ Nina legt uit dat zij het met 

gezinnen daarom ook over het welzijn van de ouders 

heeft. De jeugd- en gezinscoach is erop gericht om 

de eigen kracht van de ouders en verzorgers aan te 

spreken en daar waar nodig te versterken. Wij stellen 

met gezinnen een gezinsplan op en gaan na wat zij 

zelf en met hun netwerk kunnen.’ Een deel van de 

eventueel noodzakelijke hulpverlening aan gezinnen 

kunnen J&G-coaches zelf bieden, een deel verwijzen 

zij gezinnen door naar gespecialiseerde zorg en voor 

een deel brengen zij hen in contact met voorliggende 

voorzieningen. Als Nina problemen als schulden 

en relatieproblemen of vragen over huisvesting 

signaleert, legt zij bijvoorbeeld uit wat MET kan 

beteken en moedigt zij ouders aan contact op te 

nemen. Soms neemt Nina zelf contact op, maar het 

liefst laat zij ouders zelf bellen, ‘als ik er niet tussen 

hoef te zitten, doe ik het niet.’ 

Adviseren over specialistische zorg
Als we de Zuidtangent opslaan, vertelt Nina waarom 

de functie sinds 2015 positief is veranderd: De 

J&G-coaches mogen zelf een aanvraag doen voor 

specialistische zorg bij de jeugddeskundigen. Nina:  

 ‘De J&G-coaches die tot 2014 als school-CJG’er 

werkten, verwezen als er specialistische zorg nodig 

was door naar Bureau Jeugdzorg. Die ging vervolgens 

opnieuw met het gezin in gesprek en beoordeelde 

opnieuw wat ingezet moest worden. Zij stelden de 

indicatie. Dat is nu anders, onze functie is completer. 

Als wij denken: “Dit is nodig,” dan overleggen wij met 

de gedragsdeskundigen en ons team en kunnen wij 

dit advies rechtstreeks met de jeugddeskundigen 

van de gemeente bespreken en een beschikking 

aanvragen.’ 

Meerwaarde van de buurt
 ‘En wat is de meerwaarde van contact met 

partijen in de buurt?’ vraag ik als wij uitstappen. 

Nina vertelt dat zij nog maar twee keer op een 
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buurtoverleg in Heerhugowaard Noord geweest. In 

het team hebben de J&G-coaches afgesproken dat 

zij elkaar afwisselen en dat steeds iemand anders 

een keer in de zes weken aanschuift. Nina vindt het 

een goed streven om kennis te maken, maar weet 

nog niet precies wat zij in de toekomst aan het 

buurtoverleg kan hebben. J&G-coaches werken met 

scholen en gezinnen en kunnen niet zo actief in de 

wijk zijn en daarom minder melden over de buurt:  

 ‘Niet zoveel als MET of de wijkagent die op straat 

lopen.’ 

Met de wijkagent zou Nina nog wel meer contact 

willen, ‘omdat die weer andere ontwikkelingen in de 

buurt signaleert en ook zicht heeft op de jongeren 

rondom de school. Als dat contact vanuit het 

buurtoverleg gefaciliteerd kan worden, zou dat fijn zijn.’
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— OPMERKING —

Tamara Draaistra, Sociaal werker MET: 

‘Op dit moment heb ik drie casussen met een J&G-

coach lopen. De thematiek verschilt, de ene casus gaat 

over relatieproblematiek, de andere over financiële 

problemen en de derde over hoe twee ouders weer met 

elkaar kunnen communiceren. Nina heeft mij een paar 

keer gebeld. Om de situatie in een gezin uit te leggen en 

te horen of MET hierin iets kon betekenen en bij wie ze 

dan moest zijn. 

Meestal is de J&G-coach degene die het gezinsplan 

opstelt. De hulpverlening die zij biedt, bestaat voor 

een groot deel uit het verhelderen van de vraag en 

wat er nodig is. Wij hebben vervolgens vanuit onze 

opdracht ruimte om naast een gezin te staan. Zo kort 

als kan en zo lang als nodig is. Op de dagstart van 

Het Sociaalplein bespreken J&G-coaches nieuwe 

casuïstiek en schuift vrijwel altijd een MET 

medewerker aan. De dagstart is in de ene week drie 

keer per week en de andere week twee keer. Onder 

andere via de dagstart leren wij elkaar en elkaars 

werkgebied steeds beter kennen. De meerwaarde 

hiervan voor bewoners is dat het totale aanbod van 

ondersteuning steeds beter op elkaar aansluit. Vanuit 

MET verwijzen wij soms ook door naar de 

J&G-coaches. Bijvoorbeeld als we denken dat er 

gespecialiseerde zorg nodig is. Dan kan een J&G-coach 

vanuit zijn of haar expertise nagaan of dit het geval is.’  



— VOORUITZICHT —

6 —  Het verhaal van 
Halte Werk

Volgende week meer over Halte Werk, de sociale 

dienst van Heerhugowaard, Alkmaar en Lan-

gedijk. Marjolein Kaptijn, coördinator schuld-

hulpverlening, vertelt meer over wat haar team 

doet en hoe zij vanuit Alkmaar met partijen in 

de buurt wil samenwerken. Hoe precies? Dat 

lees je volgende week! 

Voor meer informatie en een uiteindelijk overzicht van alle 

publicaties kunt u terecht op: 

hechterindebuurt.dsp-groep.nl

Deze reeks is tot stand gekomen met subsidie van de 

provincie Noord-Holland

Sinds een jaar komt een aantal partijen van Heerhugowaard 

Noord, Heerhugowaard Zuid en Heerhugowaard Midden 

eens in de zes weken bijeen om ontwikkelingen in de 

buurt te bespreken, en wanneer dat nodig is, gezamenlijk 

acties te formuleren. Het doel van deze preventieve 

samenwerking is het versterken van de buurten, waardoor 

op de lange termijn het aantal individuele hulpvragen kan 

afnemen.

http://hechterindebuurt.dsp-groep.nl

