
 

 

 

 

 

AAN DE LEDEN CIE SAMENLEVING 

GEACHTE CIE LEDEN, 

 

 

“De aanpak van de groep van PO-leerlingen die een verhoogd risico lopen 

op problemen in de sociale ontwikkeling of ernstige gedragsproblemen 

wordt versterkt”, zo is te lezen in de stukken bij dit agendapunt. 

Een nobel streven. Hoe komt het toch dat op signalen die afgegeven wor-

den mbt tot deze groep zo weinig slagvaardig wordt gereageerd?  3 jaar 

niet acteren op signalen is schadelijk. In een kinderleven gebeurt in 3 jaar 

veel. 

In de bijlage 1 Noodkreet uit de wijk, kunt u zien dat in december 2012 

signalen uit de wijk afgegeven zijn  mbt juist de risicogroep po leerlingen. 

Via de woningcorporatie (Elan Wonen) zijn deze signalen naar de GGD en 

de wijkagent verzonden. Helaas volgende hoegenaamd geen actie. 

Wel pakten we zelf de draad op en startten Geen Drempels ism OCK het 

Spalier. Samenwerking werd gezocht maar niet gevonden..(Zie bijlage 2) 

Op internet is over dit project meer informatie te vinden. Dit project heeft 

mede als gevolg van onvoldoende bereidheid van scholen en welzijnswerk 

om samen te werken (mogelijk omdat een ‘buitenstaander’ , trekker was 

van het project) minder resultaten geboekt dan mogelijk was. Het project is 

een schoolvoorbeeld van dat wat noodzakelijk is!. Graag zetten wij de op-

gedane ervaring en deskundigheid in om ism andere spelers een herstart te 

maken. 

Inmiddels draait al voor het 2e jaar een na evaluatie aangepaste vorm van 

dit project. Geheel met vrijwillige inzet, terwijl er een product met profes-

sionele kwaliteit geleverd wordt. 

Ik meld u dit om in beeld te brengen wat er zich allemaal “onder de radar”, 

die haar focus op de “gevestigden” richt afspeelt. U krijgt hiermee naar ik 



 

 

hoop inzicht in de veel kansen die gemist worden. U zou zich kunnen af-

vragen hoe het komt dat de kansen gemist worden. 

Als professional, betrokken burger en bewoner van de Boerhaavewijk roep 

ik u op een aantal keuzes te heroverwegen. Er dient ruimte te zijn voor per-

sonen en organisaties die zich professioneel ’ buiten de gebaande paden 

bewegen”, die buiten de box leven! Dat zal innovatie een impuls geven. 

ik wil u ook wijzen op het nut dat zelfstandig opererende professionals uit 

de wijk kunnen bijdragen. Ik mis de ruimte voor deze groep in uw plannen. 

 

drs I.H. Verwey 

Meetingz! 

 

 

Bijlage Geen Drempels 

Nieuwsbrief Klimmen juli 2013 
De dagelijkse praktijk van ambulant werkers en pedagogisch medewerkers laat 

zien dat er steeds meer contacten zijn met het voorveld en dat OCK het Spalier 
er steeds meer bij wordt geroepen.  
Het innovatieve project ‘Geen drempels’ in de Haarlemse Boerhaavewijk is hier 

een goed voorbeeld van. 
Dit project is een initiatief van psychologe Irish Verwey, oprichtster van Stichting 

Meetingz. ‘Geen drempels’ richt zich op het combineren van een laagdrempelige 
opvangvoorziening, met een ontmoetingsfunctie in de wijk en met korte lijnen 
naar de specialisten op het gebied van opvoed- en opgroeiproblemen. Dit is ook 

een wens vanuit de gemeente: Ga uit van de eigen kracht van de burgers en 
breng de specialistische zorg voor de jeugd’ naar de mensen toe, in de wijk. 

 
Aanleiding project 

Boerhaave is een wijk met veel allochtone gezinnen. In deze wijk valt het op dat 
sommige kinderen in de basisschoolleeftijd regelmatig over straat zwerven. Dit 

zijn overigens vaak kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn en de moeders 
alleenstaand zijn en alleen de zorg hebben voor hun kind (of meerdere kin-

deren). Deze vrouwen moeten in hun levensonderhoud voorzien en zijn overdag 
merendeels aan het werk. Hun inkomen is niet toereikend om naschoolse opvang 

te financieren. Deze kinderen behoeven voor een deel opvang na school om pro-
blemen te voorkomen (preventie). Een ander deel heeft beginnende gedragspro-
blemen en vraagt een professionelere aanpak om escalatie van de problematiek 

te voorkomen. 
 

http://www.ockhetspalier.nl/nieuwsbrief/6/nieuwsbrief_klimmen_juli_2013.html


 

 

Opvanggroepen 

In het project staan twee opvanggroepen centraal. Hier kunnen kinderen na 

school in de wijk terecht. Het gaat om : 
•    de preventieve groep, die gerund wordt door moeders van de kinderen, on-

dersteund door de professional die een rol speelt in de plusgroep; 
•    de plusgroep, die gerund wordt door een professional van OCK het Spalier 

die naast een vrijwilliger staat. 
 
Rondom de groepen worden vertrouwde plekken gecreëerd, van waaruit activi-

teiten plaats vinden. Zo is er bijvoorbeeld het zakgeldproject van de kinderen die 
opgevangen worden. In de wijk verrichten de kinderen diensten waar zij een 

kleine vergoeding of wederdienst voor ontvangen. Hiermee wordt de onderlinge 
betrokkenheid van buurtbewoners gestimuleerd. Er wordt ook samengewerkt 
met Schalkweide, een bejaardenhuis in de buurt. 

 
Wie zijn betrokken bij dit project en wat zijn de verwachtingen? 

Om het project te doen slagen werken verschillende personen en instanties sa-

men. Dit zijn de moeders uit de buurt, Meetingz Unlimited, de scholen, het CJG, 
Ymere, stichting Zohor en OCK het Spalier. Zij hebben voor ogen een ‘huiskamer’ 
in te richten waarin men met elkaar in gesprek kan over onder andere opvoeden 

en opgroeien en wensen en behoeftes als dit niet vanzelf gaat. Daarnaast is het 
de bedoeling de competenties van de moeders te versterken door hen te coa-

chen. 
Professionals ontmoeten de buurtbewoners en gaan met elkaar in gesprek. Doel 
hiervan is het bundelen en versterken van het sociale netwerk en het creëren 

van laagdrempelige hulpverlening. Positief neveneffect van dit innovatieve pro-
ject is dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. 

 
 
 

 

Bijlage 2 

 



 

 

Een NOODKREET uit de Boerhaavewijk!!! 

 

In de Boerhaavewijk zijn  tenminste 10 kinderen onder de 12 te identificeren die risico’s lopen. 

Ze brengen veel tijd op straat door en maken zich de mores van de straat eigen. Hun morele oor-

deelsvorming lijkt verstoord, van empathie lijkt weinig sprake.  

Op zijn minst is er sprake van een verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling: de kinderen weten 

niet te delen, er is onvoldoende impulsregulatie, veel verbale agressie, ze groeten niet als ze binnen-

komen en ook normaal iets aanpakken als iemand je iets geeft is moeilijk: het wordt uit de handen 

gerukt. Kinderen kunnen slecht omgaan met teleurstelling en praten emotieloos over bv. dood. Ze 

overschreeuwen elkaar en hebben een grote behoefte aan aandacht. Als ze die krijgen genieten ze 

daarvan. Ze kunnen zich slecht concentreren. Een aantal heeft om te overleven in het laveren tussen 

tot wat er thuis gevraagd wordt en wat ze eigenlijk willen, geleerd om te manipuleren en te liegen. 

Hun gedrag is puur instrumenteel. 

Een aantal van hen lijkt kenmerken van een Oppositionele Gedragsstoornis te vertonen. 

Met de ouders van deze kinderen is moeilijk contact te krijgen. De indruk bestaat dat er sprake is van 

opvoedingsonmacht.  Zij spreken iha niet goed Nederlands. Dit kan keilden tot autoriteitsproblemen 

in het gezin. 

Het is van groot belang dat deze aan deze kinderen nu een aanbod gedaan wordt dat aansluit op hun 

noden (en die van hun ouders). Als dat niet nu gebeurt op de basisschool, zullen zij het in het ver-

volgonderwijs NIET redden en zichzelf en de samenleving tot last worden. 

Waarschijnlijk heeft een aantal van deze kinderen contacten met Jeugdzorg dan wel de Raad voor de 

Kinderbescherming. 

Irish Verwey 

Juli 2012 

Meetingz! 


