
   

 

 

 

LEERNETWERKEN REGIONALE KENNISWERKPLAATS JEUGD FRIESLAND 

Wat is er nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed en snel worden geholpen? Waarom loopt de jeugdhulp 

soms vast? Hoe en wat kunnen we met elkaar leren van hulpverleningstrajecten? Hoe kunnen we het noodzakelijke 

maatwerk realiseren? Hoe kunnen onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken?  

Deze vragen staan centraal in de multidisciplinair leernetwerken van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.  

Wil je ook jouw kennis en ervaringen delen en meedenken over daadwerkelijke transformatie van jeugdhulp in 

Friesland? Sluit je dan aan bij (een van de) leernetwerken1!  

 
De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omvat drie inhoudelijke projecten met bijbehorende leernetwerken:  
 ‘Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening’ 

 ‘Maatwerk voor kwetsbare gezinnen’ 

 ‘Samenwerking onderwijs en zorg’  

In de leernetwerken delen jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers en bestuurders hun kijk op jeugdhulp met 
als doel dat jongeren en gezinnen sneller, passender en effectiever worden geholpen. Door vanuit een gelijkwaardige 
positie met elkaar in gesprek te gaan wordt van én met elkaar geleerd. De ingebrachte wetenschappelijke, praktijk- , 
beleid- en ervaringskennis wordt vertaald naar concrete toepassingen en veranderingen in de praktijk.  

HOE PAKKEN WE HET AAN?  

De deelnemers aan de leernetwerken bepalen gezamenlijk de focus en kiezen de vraagstukken die voor hen het meest 
relevant en actueel zijn. Daar gaan ze samen mee aan de slag. Samen bekijken en doorgronden we de ingebrachte 
vraagstukken vanuit diverse perspectieven. Ieder lid van het leernetwerk deelt kennis en haalt zelf nieuwe kennis op.  
Ook nodigen we deskundigen uit het veld uit om hun expertise op bepaalde thema’s te delen. Gezamenlijk reflecteren  
we op en zoeken we naar praktische en duurzame oplossingen. De geleerde lessen worden meteen toegepast en 
uitgeprobeerd in de dagelijkse praktijk. 

We verbinden de opbrengsten vanuit de leernetwerken ook met meer ‘formele’ vormen van leren en opleidingen 
voor huidige en toekomstige professionals in de jeugdhulp, in samenwerking met o.a. het opleidingsplatform OP 
Jeugd Friesland, NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en verschillende landelijke kennisinstituten.  

De leernetwerkbijeenkomsten worden gefaciliteerd door een procesbegeleider.  
De frequentie is ca. 4 keer per jaar. De bijeenkomsten duren ongeveer 3 uur. 

WAT LEVERT HET OP? 

• Concrete inzichten m.b.t. hoe we jongeren en gezinnen passender, effectiever en sneller kunnen helpen; 

• Betere samenwerking met en rondom jongeren en gezinnen; 

• Vergoten van vakmanschap: professionals en organisaties beschikken over cruciale kennis en vaardigheden, 
gebaseerd op actuele inzichten en passen deze kennis daadwerkelijk toe in eigen praktijk;  

• Beleid dat beter aansluit bij de praktijk en dat tijdige, passende en goed gestroomlijnde hulp ondersteunt; 

• Steviger leer- en verbeterbeweging in de regio: vanuit een breed en multidisciplinair leernetwerk, positie van 
gelijkwaardigheid en in open dialoog wordt van en met elkaar geleerd, kennis van alle betrokkenen wordt 
ontsloten, doorontwikkeld en toegepast in de praktijk.  

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN? 

 ‘Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening’: Anja Holwerda, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl 

 ‘Maatwerk voor kwetsbare gezinnen’: Anja Holwerda, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl 

 ‘Samenwerking onderwijs en zorg’: Janneke Metselaar, janneke.metselaar@nhlstenden.com 

 
1 We nodigen zowel jongeren en ouders als professionals vanuit praktijk-, beleid- en onderwijsorganisaties van harte uit om deel te nemen aan de 
leernetwerken. We denken aan collega’s met een functie als gedragswetenschapper, zorgcoördinator, behandelcoördinator, sociaal werker, manager 
behandelzaken, hoofd / directeur behandelzaken, beleidsadviseur / regisseur, etc. 

https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/leren-van-praktijkervaringen/
https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/maatwerk-voor-kwetsbare-gezinnen/
https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/samenwerking-onderwijs-en-zorg/
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