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Programma 

14.30 – 15.00 uur 

 Inloop 

15.00 – 15.05 uur 

 Welkom en opening 

15.05 – 16.00 uur 

Carrousel van ervaringen met de 

samenwerking binnen de AWTJF 

 Dialoogtafels 

 Peer School Support Project 

 Klein maar Fijn Onderzoek 

 Experiment Doorbraak! van 

gemeente Heerenveen 

16.00 – 16.10 uur 

 Pitch van Tjeerd van der Meer over 

workshop ethiek proeverij 

 Een kijkje in de activiteiten en 

(kennis)producten van de werkplaats 

16.10 – 16.50 uur 

Interactieve uitwisseling:  

de inhoudelijke ambities en regionale 

transformatieplannen  

 Waar ligt de energie en behoefte in 

de lokale vraagstukken? 

 Hoe kan de werkplaats daarbij 

aansluiten en partijen ondersteunen?  

 Wat zijn de belangrijke 

randvoorwaarden voor succesvolle 

samenwerking? 

16.50 – 17.00 uur 

Afsluiting en gelegenheid om na te praten 

 

Samen werken aan de Transformatie Jeugd in Friesland 
Wat kan de AWTJF voor u betekenen?  
 
Datum:  30 oktober 2018 
Tijd:  15.00 – 17.00 uur 
Locatie:  Hoofdkantoor Jeugdhulp Friesland (Badweg 4 te Leeuwarden) 
Aanmelden: https://awtjf.nl/bijeenkomsten/netwerkbijeenkomst/  
 

 
AWTJF is één van de twaalf regionale 
academische werkplaatsen transformatie jeugd 
in Nederland, mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van ZonMw. In de werkplaats komen de 
werelden van jeugd, ouders, praktijk, beleid, 
onderzoek en opleiding dichter bij elkaar en 
wordt de samenwerking binnen de zorg voor 
jeugd in Friesland versterkt. Er wordt kennis 
verzameld, gebundeld, vernieuwd en verspreid 
met als doel een waardevolle bijdrage aan een 
succesvolle transformatie van de zorg voor jeugd 
in Friesland. 

Tijdens de AWTJF Netwerkbijeenkomst delen de 
verschillende betrokkenen hun ervaringen met het 
samenspel van praktijk, beleid en onderzoek. Ze geven 
concrete voorbeelden van hoe de samenwerking met 
de werkplaats vorm krijgt en wat het kan opleveren.   

Daarnaast wisselen we op een interactieve manier uit 
over de Friese transformatieplannen en de rol die de 
werkplaats zou kunnen spelen bij de ondersteuning 
van partijen, hun ambities en plannen.  

Na afloop heb je een beter beeld van de werkplaats, 
de lopende projecten, de opbrengsten tot nog toe en 
de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. 
Hopelijk geeft deze Netwerkbijeenkomst inspiratie en 
inzichten die nodig zijn om gezamenlijk op te trekken 
in het zichtbaar verbeteren van de zorg voor jeugd en 
gezinnen in Friesland.  

Voor wie? 

Praktijk: professionals, managers, bestuurders 

Gemeenten: professionals, beleidsadviseurs, wethouders 

Onderwijs: docenten, lectoren, onderzoekers, studenten 

Cliëntvertegenwoordigers 
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