
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Christel van Neerven 

Onderwerp Schoolmaatschappelijk werk VO 

Datum 06-12-2022 

 
__________________________________________________________________________________ 

Kennisnemen van 

Het als gemeente Goirle aangaan van de Overeenkomst financiering Schoolmaatschappelijk Werk 

binnen VO Portvolio. 
 
Inleiding 
SMW of schoolmaatschappelijk werk wordt op de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) van het 
Samenwerkingsverband Passend onderwijs (Portvolio (https://portvolio.nl/) ingezet om in een vroeg 
stadium ondersteuning te bieden aan jeugdigen.  
SMW is vrij toegankelijk en voorliggend aan specialistische jeugdhulp en wordt in onze regio op de 
VO-scholen aangeboden door IMW regio Tilburg. School is voor jongeren een laagdrempelige plek 
om hulp te vragen. Veel jeugdigen uit Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg gaan naar 
een school buiten hun eigen gemeente. Daarom vindt de basisfinanciering van het SMW VO een 
aantal jaren al plaats vanuit een solidariteitsafspraak tussen deze 5 gemeenten.  
 
Informatie 
Tot en met 2022 stellen vier van de vijf gemeenten, aanvullend op de bestaande gezamenlijke 
basisfinanciering, al een tijd lokaal extra middelen ter beschikking voor de inzet van SMW VO; hier zit 
weinig uniformiteit en consistentie in. Omdat veel jeugdigen uit Goirle, Dongen, Gilze-Rijen, 
Hilvarenbeek en Tilburg gaan naar een school buiten hun eigen gemeente, is het in het belang van 
hen, hun ouders en de scholen dat SMW kan worden ingezet zonder dat hun woonplaats hierin 
bepalend is. 
 
De behoefte aan ondersteuning in de vorm van SMW bij onze VO-leerlingen en hun scholen 
ondersteuning is groot en nog steeds terug te leiden naar de coronaperiode. De effecten daarvan op 
onze jeugdigen (zoals leerachterstanden en mentale problematiek) zijn langdurig en de inzet van 
SMW des te noodzakelijker (zie o.a. Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 Goirle).  
 
Voor IMW regio Tilburg, de aanbieder van SMW op het VO, is het werken met verschillende 
opdrachten niet efficiënt. Maar ook voor ons als gemeente is het lastig om op basis van de huidige 
opdrachtenstructuur lokaal sturing te geven aan de inzet van SMW op het VO. Daarom hebben de 5 
betrokken gemeenten besloten onderling een overeenkomst te sluiten die de bestaande onderlinge 
solidariteitsafspraak transparant vastlegt. De gemeente Tilburg wordt voor IMW regio Tilburg de 
enige opdrachtgever voor de inzet van SMW in het VO. Voor elk van de 5 gemeenten is ook meerjarig 
de financiële bijdrage vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld eenduidige 
effectrapportages en looptijden. Er volgen voor SMW VO geen losse aanvullende opdrachten meer 
vanuit individuele gemeenten. 

https://portvolio.nl/
https://brabantscan.nl/jive?workspace_guid=e45eea8c-1b01-4709-8043-ede16843b744


 
 
Bladnummer Datum 

2 6 december 2022 
 

 

Uit de voorbereidingen voor de collectieve overeenkomst tussen de 5 gemeenten bleek dat Goirle 
jarenlang een voordeelgemeente is geweest. De jaarlijkse bijdrage voor Goirle stijgt voor zowel 2023 
als 2024 dan ook met € 22.000. We vangen dit verschil op vanuit onze gemeentelijke NPO-gelden. De 
nieuwe overeenkomst bevat een duidelijk evaluatiemoment in de zomer van 2024. Dan wordt de 
vraag beantwoord of de actuele omvang van de SMW-inzet moet worden gehandhaafd.  
 
Vervolg 
Op een nader te bepalen moment in december 2022 zal de collectieve overeenkomst bestuurlijk 
worden ondertekend; voor Goirle is dit aan portefeuillehouder Christel van Neerven. 
Ambtelijk wordt door de 5 gemeenten doorgewerkt aan nadere afspraken met IMW regio Tilburg 
over inhoud van effectrapportages en planning van de tussentijdse evaluatiemomenten. 
In de zomer van 2024 zal op basis van effectrapportages van IMW regio Tilburg worden geëvalueerd. 
Bij wederzijdse tevredenheid wordt de afspraak aan IMW regio Tilburg met 2 jaar verlengd (2025-
2026). Bij die evaluatie wordt ook het totaalbedrag van deze opdracht opnieuw besproken en 
vastgelegd.  
Omdat scholen ook een verantwoordelijkheid dragen in het signaleren van of ondersteuning bieden 
aan jeugdigen op school, is de verwachting dat het aantal consultaties door SMW VO op de scholen 
terugloopt. Ambtelijk en bestuurlijk zal Goirle hiervoor steeds aandacht vragen bij de reguliere 
overleggen tussen de regiogemeenten en Portvolio. 
 
Communicatie 
Intern is grondig integraal afgestemd over zowel de inhoud van de overeenkomst als over de 
financiering. Parallel hieraan vindt ook de nodige afstemming plaats met de 5 gemeenten en IMW 
regio Tilburg zelf. IMW Tilburg is zeer verheugd op deze manier haar dienstverlening efficiënter in te 
kunnen zetten. 
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