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FACTSHEET: CONTACTEN

WIE De scholen en hun ouders/leerlingen kunnen te maken krijgen met veel verschillende
partijen. De partijen waar school veel contact mee heeft, zijn uitgewerkt in aparte factsheets.
Professionals waar minder frequent contact mee is, staan hier kort toegelicht. Dit zijn
professionals en organisaties als: wijkagenten, huisartsen/praktijkondersteuners, Samen Veilig
Midden Nederland, GGD regio Utrecht, zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden regio
Zuidoost Utrecht. Wie doet wat en hoe kun je iemand benaderen?
Mis je een contact of wil je een contact wijzigen/toevoegen? Mail de beleidsmedewerker
passend onderwijs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: d.roumen@heuvelrug.nl

SAVE Midden Nederland
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid. SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er
(ernstige) zorgen zijn over de veiligheid en/of ontwikkeling van een kind of jongere. De
SAVE-medewerker zoekt samen met het kind, gezin, netwerk en de lokale hulpverlening
naar een oplossing voor de situatie. Samen werken ze aan het herstel van een veilige
opvoedsituatie. https://www.samen-veilig.nl/voor-professionals/
Als een professional zicht zorgen maakt over iemand, kan de professional dit melden bij
Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning bij zorgen én het melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerker van Veilig Thuis beantwoordt
vragen, geeft advies en kan meedenken over hulpverlening. Er kan anoniem gebeld worden
naar 0800-2000 (gratis). https://veiligthuis.nl/

WIJKAGENT gemeente Utrechtse Heuvelrug
De wijkagent is een ervaren politieagent die samen met zijn collega’s werkt aan een veilige
wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de
wijk en een bekend gezicht voor de inwoners. Door het contact van de wijkagent in de wijk,
weet de wijkagent wat er speelt en kan hij/zij in een vroeg stadium problemen oplossen en
liever nog, voorkomen. Veel wijkagenten zoeken actief contact met inwoners in hun wijk en
hebben bijvoorbeeld een spreekuur of werken regelmatig op een centrale plek in de wijk. De
wijkagent zit ook regelmatig met instanties als gemeente of woningbouw om de tafel en kan
doorverwijzen naar hulpverlening en/of buurtbemiddeling.
Bereikbaar via algemene telefoonnummer: 0900-8844
• Marco Minjon & René Falke (werkgebied Doorn en Maarn)
• Nick Broekhuizen & Arend Jan van Hattum (werkgebied Leersum, Amerongen,
Maarsbergen en Overberg)
• Jan Jaap van Eckeveld & Burak Yalcin & Gerhard Langeler (werkgebied Driebergen)
• Of via het contactformulier op: https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst
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SAMENWERKINGSVERBANDEN - regio Zuidoost-Utrecht
Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen. Zij maken afspraken over onder
andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over
welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal
voortgezet onderwijs. Ook maakt dit samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten
over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De websites van de samenwerkingsverbanden
geven hierover meer informatie.
Samenwerkingsverband basisonderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv ZOUT)
Het swv ZOUT is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen
en de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij
werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.
Zie www.svwzout.nl of email naar info@swvzout.nl.
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs primair en speciaal onderwijs - (Berséba)
Berséba is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal
onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale
(basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel een centrale plaats in. Landelijk
zorgt Berseba voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen.
Zie www.berseba.nl of email naar info@berseba.nl.
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv-VO-ZOU)
Het swv-VO-ZOU is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen,
schoolbesturen en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
in de regio. Zie www.swv-vo-zou.nl of email naar info@swv-vo-zou.nl.

GGD - regio Utrecht
De GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26
gemeenten in de regio Utrecht, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Gezondheid
en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat zij doen. Vanuit de brede (sociaal medische)
ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen ze de gezondheid van alle inwoners
in regio Utrecht. Er wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen
in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.
De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar wordt in de provincie Utrecht
uitgevoerd door de GGDrU. Het consultatiebureau is een instituut binnen de
Jeugdgezondheidszorg dat medische basiszorg voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgt.
•

De GGDrU is bereikbaar op telefoonnummer: 030-6086086 en email: info@ggdru.nl.

•

Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op telefoonnummer: 033-4600046 en email:
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
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HUISARTS en praktijkondersteuner (POH) jeugd
De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij uiteenlopende lichamelijke of geestelijke
klachten. Ook bij problemen thuis of op school kan de huisarts uitkomst bieden. De huisarts
praat met de patiënt, stelt diagnoses, voert kleine ingrepen en behandelingen uit en geeft
medisch advies. Indien nodig schrijft de huisarts medicijnen en/of verder onderzoek of
behandeling voor, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of zorginstelling. Ook op het gebied van
preventie, bijvoorbeeld met betrekking tot voeding, roken en beweging kan de huisarts een
belangrijke rol spelen.
De praktijkondersteuner GGZ Jeugd werkt nauw samen met de huisarts. Bij psychische
problemen bij kinderne en jongeren tot 18 jaar ondersteunt de POH de huisarts in de
begeleiding. De hulp is laagdrempelig en op die manier worden kinderen, jongeren en hun
ouders in de huisartsenpraktijk snel geholpen. Kijk voor meer informatie op:
https://www.samenopdeheuvelrug.nl/praktijkondersteuner-ggz-jeugd/
Huisartsen of medewerkers van het Sociale Dorpsteam kunnen doorverwijzen naar een
zorgaanbieder. Kijk voor meer informatie over zorgaanbieders op:
https://www.zorginzou.nl/
Wanneer scholen contact zoeken met een huisarts verloopt dit via het gezin. Als de Sociale
Dorpsteams betrokken zijn bij een gezin kunnen zij eventueel contact leggen met school en
met de huisarts.
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