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LEREND LANDSCHAP
Gezamenlijke opleidingsagenda

Refereeravonden, actualiteitencolleges, klinische lessen
Trainingen, workshops, e-learning modules

Publicaties, factsheets, infographics, vlogs, (animatie)filmpjes 
Handreikingen, tools

Website
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Bijdrage aan verbetering van structurele 
knelpunten in de zorg voor jeugd

Doelstellingen

Het stimuleren 
van gebruik van 

bestaande, 
actuele kennis in 

de praktijk

Het bevorderen 
van vakmanschap 
van professionals, 

beleidsmakers 
bestuurders

Het faciliteren 
van partijen 

bij het 
gezamenlijk 

leren
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Via een regionaal kennisplatform

Regionale Kenniswerkplaats 
Jeugd Friesland



Verbindend en 
faciliterend regionaal 

kennisplatform

Wat is de toegevoegde waarde?

Het gezamenlijk 
verkennen van 
problemen en 
vraagstukken

Het gezamenlijk 
veranderingen 

teweeg brengen 
en leren

Het gezamenlijk 
vormgeven van 
initiatieven en 
actieonderzoek 
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LEREND LANDSCHAP FRIESLAND
Leernetwerken & Community of Practice
 Verschillende soorten kennis ‘bij elkaar 

brengen’ en op een gelijkwaardige manier 
benutten 

 Ontwerpgericht werken en actieleren: met 
elkaar in een zich herhalend en stapsgewijs 
proces ontwerpen, in de praktijk uittesten, 
evalueren, leren, en verbeteren

 Kennis ontsluiten en opbrengsten breed 
inzetten via kennisinfrastructuur
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IN NAUWE SAMENWERKING MET:
 Jongeren en gezinnen
 Professionals, beleidsmakers, bestuurders
 Kennisdragers regionaal, landelijk en internationaal
 Werkplaats Sociaal Domein
 OP Jeugd Friesland
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Betekenisvolle samenwerking met jongeren en gezinnen

 Structurele vertegenwoordiging in het bestuurlijk adviesnetwerk        
(via een belangenbehartiger) 

 Deelname in de leernetwerken / Community of Practice
 Centrale rol in projecten als het gaat om leren van casuïstiek:                     

we praten met hen en niet over hen

 Regelmatige informele uitwisselingen met jongeren                           
(m.b.v. de persoonlijke contacten van jongerenwerkers)

Participatie 

Uitgangspunten:
 We maken werkelijk contact en blijven in gesprek: wat werkt voor jou, 

waar word je blij van, wat heb je nodig?
 Altijd in een sfeer waarin jongeren en ouders zich veilig en relaxed voelen
 Voldoende ruimte voor initiatief van jongeren en ouders
 Voldoende tijd voor feedback en reflectie
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