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Buurt- & maatschappelijk werk op school! 

De schoolmaatschappelijk 

werker (SMW-er) is er voor jou! 
 
Heb je problemen thuis of op school? Word je 

gepest? Of heb je misschien een geldprobleem 

of maak je je zorgen. Wat er ook aan de hand is, 

je kunt bij de SMW-er terecht voor hulp en 

advies. 

 

De SMW-er geeft kortdurende ondersteuning die niet 

met school te maken heeft, zoals: 

 

 Je wordt gepest en het is op school niet 

opgelost. 

 Het gaat niet goed op school, omdat er 

thuis problemen zijn, bijvoorbeeld veel 

ruzie, scheiding van ouders of 

geldproblemen.  

 Je zit niet lekker in je vel, maar weet niet 

goed hoe dat komt.  

 Je hebt iets vervelends meegemaakt waar 

je met iemand over wilt praten, bijvoorbeeld 

(seksueel) geweld, vechtpartij, ongeval of 

overlijden van een dierbaar iemand.  

 Contacten met anderen lopen niet zoals jij 

dat zou willen, bijvoorbeeld de relatie met je 

ouders of vrienden en vriendinnen.  

 Je vind het lastig om nee te zeggen of je 

grenzen aan te geven (weerbaarheid). 

 

Als het nodig is verwijst de SMW-er je door naar een 

andere instantie of hulpverlener. 

 

Schoolmaatschappelijk werker  

Inge Timmer 

 

T (06) 10039588 

E i.timmer@sociaalwerkdeschans.nl  

 

 

Buurtwerker jeugd op school! 
 
De buurtwerker jeugd ondersteunt individuele- 

en groepen jongeren. Bijvoorbeeld bij problemen 

thuis of op school tot het vinden van 

(vrijwilligers)werk of het organiseren van een 

feest of activiteit. De buurtwerker jeugd is eens 

per twee weken bij jou op school. Dus heb je 

zorgen, een vraag of een leuk idee? Zoek de 

buurtwerker jeugd op, mail, bel of app gerust! 

 

Waarvoor kan je zoal bij de buurtwerker jeugd 

terecht: 

 

 Ondersteuning bij problemen thuis of op 

school. 

 Het vinden van (vrijwilligers)werk. 

 Hulp bij het organiseren van een feest of 

activiteit. 

 Advies of hulp bij onderwerpen zoals 

gamen, drugs, alcohol, groepsdruk, 

financiën, jonge mantelzorg of een 

onprettige situatie binnen het gezin. 

 

Als het nodig is verwijst de buurtwerker jeugd je door 

naar een andere instantie of hulpverlener.  

 

Buurtwerker jeugd & jongeren 

Freddy Plat 

 

T (06) 10039233 

E f.plat@sociaalwerkdeschans.nl  

 

 
Hoe kom je met ons in contact? 
Maak een afspraak via je mentor, stuur een e-mail, 

WhatsApp bericht, spreek ons aan op de gang of loop 

gerust eens binnen tijdens het spreekuur.  

Wanneer zijn wij op school? 

 

2020 
Woensdag 10 november  

Woensdag 15 december 

 

2021 
Woensdag 12 januari  

Woensdag 9 februari 

Woensdag 9 maart 

Woensdag 6 april 

Woensdag 11 mei 

Woensdag 8 juni 

Woensdag 29 juni 

Spreekuur 

10.00 tot 12.00 uur 
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