
 

 
Een dag/het werk van de gedragswetenschapper binnen het gebiedsteam van 
Harlingen  
 
Marlous: “Mijn dagen zijn over het algemeen flink gevuld, maar wel gevarieerd. Een aantal 
zaken als de briefing en de casuïstiekbespreking van het jeugdteam Harlingen liggen vast in 
mijn agenda, evenals mijn maandelijkse casuïstiekbespreking met het eilandteam 
Terschelling. Daaromheen plan ik mijn behandelingen en overleggen. De sociaal werkers 
kunnen zelf in mijn agenda individuele casuïstiek inplannen.  
 
De afgelopen periode heb ik, samen met de twee andere gedragswetenschappers van 
Noordwest Friesland, veel tijd besteed aan scholing voor de sociaal werkers van deze 
gebiedsteams. Noordwest Friesland is druk bezig om een goed werkproces neer te zetten, 
waar ik veel input voor heb geleverd. Dit ervaar ik als een leuk en waardevol traject.   
 
Het werk binnen een gebiedsteam laat zich echter niet volledig plannen. Het gebeurt dan 
ook bijna dagelijks dat ik tussendoor benaderd word voor een spoedoverleg in verband met 
een crisis, voor het maken van een risicotaxatie van beschermende– en risicofactoren of 
voor het maken van een kernbeslissing. Maar ook word ik regelmatig gevraagd om mee te 
denken in een casus die dreigt vast te lopen, en soms draai ik (per direct) kortdurend mee in 
een casus. Het komt ook voor dat een sociaal werker mij vraagt om met een kind of jongere 
in gesprek te gaan, omdat de werker grote zorg heeft over het welbevinden van het kind of 
de jongere. Ik maak dan een inschatting van de aard en de ernst van de problematiek en 
geef adviezen voor het vervolg.  
 
Je moet dus snel kunnen schakelen en handelen in dit werk. Ook moet je flexibel kunnen zijn 
in je werktijden, want de onvoorziene zaken vragen soms van je dat je langer doorwerkt. 
Tegelijkertijd maakt dat mijn werk ook zo leuk en kan ik heel blij naar huis gaan als het ons 
weer is gelukt om een situatie op de korte termijn te stabiliseren.  
 
Wat ik ook waardeer aan deze functie is het sparren en meedenken met de sociaal werkers, 
zodat zij weer verder kunnen met hun casus. Ik kijk met een andere blik, sta meer op afstand 
en probeer hun input te bundelen met mijn kennis van het werkproces, mijn kennis over 
gespreksvoering en  ontwikkelings- opvoedings- en onderwijsvraagstukken. Door goed te 
luisteren en door het stellen van de juiste vragen komen we samen tot inzichten en 
oplossingen.   
 
De afgelopen periode heb ik met een aantal sociaal werkers leuke trajecten gelopen. Zij 
waren actief in het gezin en het kind of de jongere kwam bij mij voor een behandeling van 
de eigen problematiek. Door de nauwe samenwerking en korte lijntjes hebben we mooie 
resultaten behaald.  
 
Gedragswetenschapper in het gebiedsteam Harlingen is een solistische functie. Overleg en 
intervisie met collega gedragswetenschappers in de regio vind ik dan ook belangrijk om mijn 
deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daar is binnen het 
gebiedsteam ruimte voor, evenals voor scholing om mijn vaardigheden en kennis op peil te 
houden. En dat is nodig in deze uitdagende functie.”    


