
 

                  SMW’er op de scholen: De Mient & Marinx 
 

       Dit ben ik 
     Mijn naam is Sefanja Kolenberg. Samen met mijn man en  
     drie kinderen woon ik in een klein dorpje in West- Friesland. 
     Sinds enkele jaren ben ik als schoolmaatschappelijk werker                                                                

betrokken bij De Mient. Ik ben afgestudeerd in sociaal pedagogische 
         hulpverlening en sinds 2018 werkzaam als wijkteammedewerker voor 
Incluzio Hollands Kroon, waar ik o.a. de rol van ambassadeur vervul. In de periode 
ervoor heb ik op diverse locaties van Parlan gewerkt, bij Spirit jeugdzorg maar ook op 
residentiële behandelgroepen van jongeren van 12 tot 18 jaar in regio Haarlem.  
Daarna heb ik 8 jaar gewerkt op groepen en als ambulant begeleider op scholen en in 
gezinnen bij Carehouse. 
Ik ben gecertificeerd in het geven van ‘Rots en water trainingen’ en ‘Piep zei de muis’. 
Laatstgenoemde training geef ik ook namens Incluzio voor de kinderen en ouders in 
Hollands Kroon. 
 
Mijn kracht 
Door deze diversiteit in werkervaring heb ik veel kennis opgedaan en met name veel 
gewerkt met ouders (van), kinderen en jongeren met autisme en ADHD.  
Het samenwerken met het gehele gezinssysteem vind ik belangrijk in mijn werk. Zo 
kunnen we samen ontdekken wat het gezin nodig heeft en kan ik ouders stimuleren 
hierin de regie te pakken. 
Tijdens de kortdurende trajecten vanuit het SMW zal ik daarom ook veelal het contact 
met ouders en/of leerkrachten zoeken omdat transparantie en communicatie wat mij 
betreft hoog in het vaandel staan.  
Ik ben een open persoon  
en laagdrempelig in het contact.  
Hierdoor hoop ik het voor ouders,  
verzorgers en leerkrachten makkelijk  
te maken om binnen te wandelen en  
even te sparren en samen te kijken  
wat er nodig is wanneer u ergens  
tegen aanloopt.  
 
 
 

Sefanja Kolenberg 

Contact 
 

Wij zijn veel in gesprek, dus  stuur 
gerust een Whatsapp-bericht of e-mail. 

 
@: Sefanja.Kolenberg@wijkteam-

hollandskroon.nl 
T: 088-321 5957 

 


