
SAVE THE DATE: 19 januari 2021 15.00 tot 17.00 uur
Leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening’

Wat is nodig om jongeren en gezinnen beter te kunnen helpen en te zorgen dat problemen niet (nog) erger 

worden? Waar loop jij tegenaan in de jeugdhulp? Wat gaat goed en wat kan beter in de dagelijkse praktijk? 

Wat kunnen we van en met elkaar leren? 

Deze vragen staan centraal in het multidisciplinaire leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen in de 

hulpverlening’ van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Hier delen we, zowel jongeren, ouders, hulpverleners 

als beleidsmakers, onze ervaringen met jeugdhulp. Iedereen denkt mee vanuit eigen ervaring, kennis en 

expertise en deelt inzichten met elkaar. Bestaande, actuele kennis en opgedane inzichten worden vertaald naar 

concrete toepassingen (hulpmiddelen, tools) voor de dagelijkse praktijk. 

Ben jij een professional in de jeugdhulp en wil je bijdragen aan het verbeteren van de integrale hulp voor en 

samenwerking met gezinnen? Dan nodigen we je van harte uit om mee te denken in dit leernetwerk. De eerste 

leernetwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 januari 2021 van 15.00 tot 17.00 uur. 

Het eerste thema dat we in het leernetwerk oppakken is de informatievoorziening aan de voorkant. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de informatie die nodig is voor de vraagverheldering bij aanmelding voor jeugdhulp of 

informatie die essentieel is voor het formuleren van een ondersteuningsplan door het gebiedsteam. Uit 

onderzoek en ervaring blijkt dat de informatievoorziening bij aanmelding lang niet altijd volledig is. Daarom 

wordt in de Friese regio een geharmoniseerd format voor een ondersteuningsplan vanuit gebiedsteams 

ontwikkeld. In de praktijk komen hier verschillende dilemma’s en vragen uit naar voren. Deze pakken we binnen 

het leernetwerk gezamenlijk aan. 

De deelnemers aan het leernetwerk bepalen zelf nader de focus en kiezen concrete vraagstukken die voor hen 

op dit moment het meest relevant en actueel zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

➢ Wat betekent het gebruik van zo’n regionaal format ondersteuningsplan voor de samenwerking met en 

rondom kind en gezin? 

➢ Voor welke doelgroepen en/of problematiek is dit geharmoniseerde ondersteuningsplan van toegevoegde 

waarde? 

➢ Wat heb jij als professional nodig om een geharmoniseerd ondersteuningsplan daadwerkelijk te gebruiken 

in de dagelijkse praktijk? 

➢ Wat zijn de consequenties van zo’n geharmoniseerd ondersteuningsplan voor de samenwerking met 

huisartsen en gecertificeerde instellingen?

We willen samen zorgen dat jongeren en gezinnen in Friesland tijdig, passend en effectief worden geholpen. 

Dat kunnen we alleen als we continu leren, en niet enkel van richtlijnen en protocollen, maar juist van en met 

elkaar en van en met jongeren en gezinnen. 

Ben je er ook bij?

Om je aan te melden mail naar Anja Holwerda, projectleider Kenniswerkplaats Jeugd Friesland 

(holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).

Dit leernetwerk is onderdeel van het project Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening. 
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