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SPELREGELS

▪ Zet uw microfoon op ‘mute’.

▪ Zet uw camera aan als u aan het woord bent.

▪ Door het hoge aantal deelnemers is er geen voorstelrondje.

▪ Heeft u tussendoor vragen? Deze kunt u stellen via de chat.              
Wij houden de chat in de gaten en proberen ervoor te zorgen dat     
de vragen aan bod komen.

▪ Er wordt live een visueel verslag gemaakt van de bijeenkomst.   
De tussenopbrengsten worden gedeeld tijdens de korte pauze 
momenten.

▪ De bijeenkomst wordt opgenomen.                                             
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan adviseren we u de 
gehele bijeenkomst uw camera uit te houden.



PROGRAMMA

15:00 – 15:30 uur Opening en kijkje in de keuken 
van de Kenniswerkplaats 
projecten

15:30 – 16:30 uur In gesprek met Peter Verschuren    
(wethouder gemeente Midden-

Groningen) over hoe het verder 
moet met de jeugdzorg en met de 
integrale visie over het sociaal 
domein? 

16:30 – 17:00 uur In gesprek over de samenwerking

17: 00 – 17:15 uur Virtuele borrel ☺



DEEL 1

Een kijkje in de keuken: 
Kenniswerkplaats en haar 

inhoudelijke projecten



Een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd,   
wat is dat nou precies? 

Even kennismaken

Maak in 2 minuten kennis 
met dit fenomeen

Meer weten over de 
Kenniswerkplaatsen?
➢ Neem een kijkje op de 

gezamenlijke website van de 
Kenniswerkplaatsen Jeugd

https://www.youtube.com/watch?v=TNk9X74VF0w&feature=youtu.be
https://werkplaatsenjeugd.nl/


Partners

18 Friese 

gemeenten





LEREN VAN 
PRAKTIJKERVARINGEN

MAATWERK
AANPAK

SAMENWERKING 
ONDERWIJS & ZORG

Leernetwerken LeernetwerkenLerende praktijk

1 2 3

LEREND LANDSCHAP
Gezamenlijke opleidingsagenda

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

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

Website

Friese Kenniswerkplaats in één oogopslag



Probleem verkennen

Oplossingsrichtingen  verkennen

Kennis ophalen

Oplossingen ontwikkelen

Experimenteren en reflecteren

Leren en verbeteren

Reflecteren, geleerde lessen 
bundelenSA
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FASE 1
Wat is de urgente uitdaging? 

Gezamenlijk definiëren van problemen, 
vragen, uitdagingen, doelen, eigen 

achterban raadplegen

FASE 2
Wat weten we al?

Reflecteren op de opbrengsten FASE 1, 
uitwisselen over knelpunten, kansen, 
oplossingsrichtingen, kennis ophalen 

(t.b.v. vormgeven oplossing)

FASE 3
Wat gaan we uitproberen?

Reflecteren op de opbrengsten FASE 2, 
oplossingen ontwikkelen en aanscherpen, 

experimenteren in de praktijk

FASE 4
Wat kunnen we leren              
van de experimenten? 

Reflecteren op de opbrengsten FASE 3, 
geleerde lessen vertalen naar concrete 

veranderingen in de praktijk 

Actieleren binnen leernetwerken



SAMEN / LEREN / DOEN
▪ Op alle niveaus en over grenzen en 

domeinen heen kennis en expertise actief 
delen

▪ Verschillende soorten kennis verbinden, op 
een gelijkwaardige manier benutten en 
breed inzetten via kennisinfrastructuur

ONTWERPGERICHT WERKEN & ACTIELEREN
▪ In een zich herhalend, stapsgewijs proces ontwerpen, in de 

praktijk experimenteren, systematisch evalueren, kritisch 
reflecteren, leren en verbeteren

▪ Geleerde lessen vertalen naar concrete toepassingen en 
veranderingen in de praktijk 



▪ Wat is nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed en snel 
worden geholpen? 

▪ Hoe kan het dat hulp soms goed werkt en in andere gevallen 
stagneert? 

▪ Wat kunnen we met elkaar leren van praktijkervaringen?             
Welke succes- en belemmerende factoren komen we tegen? 

▪ Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren?

AANPAK

▪ Ontwikkelen goed onderbouwde en praktisch haalbare werkwijze 
voor gedegen probleem- en krachtenanalyse en tijdlijn 

➢ Pilot Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp

➢ Pilot Regionaal Expertiseteam voor Jeugd

➢ Online tools

▪ Leren in breed, multidisciplinair ‘leernetwerk’ van jongeren, 
ouders/opvoeders, hulpverleners, beleidsmakers en bestuurders 

Leren van Praktijkervaringen



▪ Wat is nodig om te zorgen dat de gezinnen met meervoudige en 
complexe problematiek zich voldoende gehoord voelen en goed 
worden geholpen? 

▪ Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best 
passende hulp voor deze kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet?

AANPAK

▪ Ontwikkelen integrale maatwerkaanpak, waarbij: 

➢ Echt geluisterd wordt naar het gezin

➢ Grondige probleem- en krachtenanalyse en open dialoog tussen alle 
betrokkenen als basis voor een plan van aanpak en prioritering van 
acties

➢ Gezocht wordt naar de ‘ruimte tussen de regels’

➢ Gezin wordt op geen enkel moment losgelaten of doorgeschoven

▪ Lerende praktijk van uitvoering, beleid en bestuur gericht op:
➢ Leren van de ingezette maatwerkoplossingen: werkzame elementen, 

succes- en belemmerende factoren, onderbouwing 

Maatwerk voor kwetsbare gezinnen



▪ Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties    
en professionals beter samenwerken? 

▪ Wat werkt goed in de samenwerking, wat werkt belemmerend 
en hoe dat komt? 

▪ Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren    
in de praktijk?

AANPAK

▪ Inventarisatie van bestaande initiatieven en samenwerkingsvormen
tussen onderwijs en zorg in Friesland

▪ Leren in breed, multidisciplinair ‘leernetwerk’ van jongeren, 
ouders/opvoeders, onderwijs- en zorgprofessionals, beleidsmakers en 
bestuurders:

➢ Deelnemers bepalen gezamenlijk de focus en kiezen de vraagstukken die 
voor hen het meest relevant en actueel zijn

➢ Bundelen van kennis over wat werkt in welke vormen van samenwerking

➢ De geleerde lessen worden meteen toegepast in actuele casuïstiek

Samenwerking onderwijs & zorg



Denk terug aan wat je zonet gehoord 
hebt, wat is het eerste beeld / woord 
dat in je opkomt? 

Graag jullie reacties via de CHAT …..  ….. …..

Afsluiting DEEL 1



DEEL 2

In gesprek met 
Peter Verschuren



DEEL 3

In gesprek over 
samenwerking en het nader 

vormgeven van het 
Bestuurlijk Adviesnetwerk



STELLING 1

Ik neem signalen over urgente 
problemen serieus en draag bij aan  
het ontwikkelen van breed gedragen 
oplossingen  

❑ Mee eens

❑ Mee oneens
95%



STELLING 2

Ik vind het belangrijk om het ‘niet-
weten’ te omarmen en ruimte te 
bieden aan het leer- en veranderproces

❑ Matig belangrijk

❑ Belangrijk
❑ Zeer belangrijk

57%

38%



STELLING 3

Ik faciliteer het experimenteren met 
oplossingen in de praktijk en help de 
opbrengsten te implementeren

❑ Een beetje
❑ Redelijk veel
❑ Heel veel

61%

38%



STELLING 4

Als bestuurder en beslisser doe ik 
actief en gelijkwaardig mee aan de 
activiteiten van de Kenniswerkplaats

❑ Mee eens

❑ Mee oneens
89%



Welk project loop jij warm voor?

Aan welk project wil jij je verbinden?

❑ Leren van praktijkervaringen

❑ Maatwerkaanpak voor kwetsbare 
gezinnen

❑ Samenwerking onderwijs & zorg

Affiniteit met een van de projecten?



SAVE THE DATES

Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’

24-11-2020 15:30-17:00 (online) 

1ste bijeenkomt leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs & zorg’

1-12-2020 9:30-12:00 (online) 

1ste bijeenkomt leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen’

19-01-2021 15:00-17:00 (online) 

Adviesteam ‘Leren van praktijkervaringen’

16-02-2021 15:30-17:00 (online) 

18-05-2021 15:30-17:00  

Bestuurlijk Adviesnetwerk: uiterlijk juni 2021 



Wat is jouw 

impressie van deze 

bijeenkomst? 

AFSLUITING 

Zeer inspirerend Mooi initiatief en 
samenwerking jongeren 
& gezinnen - praktijk –
beleid – onderzoek –
opleidingen

Kortcyclisch leren en actief 
experimenteren in de 
praktijk erg aansprekend



Doe mee met VIRTUELE BORREL ☺



Hartelijk dank voor 
jullie aandacht!

Voor meer informatie:
www.awtjf.nl
Alona Labun (coördinator/senior onderzoeker) 

labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

‘Leren van praktijkervaringen’

‘Maatwerk voor kwetsbare gezinnen’ 
Anja Holwerda (projectleider, senior onderzoeker)

holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl

‘Samenwerking onderwijs & zorg’
Janneke Metselaar (projectleider/Lector Zorg voor Jeugd) 
janneke.metselaar@nhlstenden.com


