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PROGRAMMA

Opening en kijkje in de keuken van de Kenniswerkplaats 
projecten

PAUZE

In gesprek met Dr. Laura Nooteboom over integraal werken 
in de jeugdhulp

PAUZE

Inzichten verbinden aan eigen ervaringen met het 
vormgeven van een integrale aanpak

☺ VIRTUELE BORREL      ☺



DEEL 1

Een kijkje in de keuken: 
Kenniswerkplaats en haar 

inhoudelijke projecten



Partners

18 Friese 

gemeenten





LEREN VAN 
PRAKTIJKERVARINGEN

MAATWERK
AANPAK

SAMENWERKING 
ONDERWIJS & ZORG

Leernetwerken LeernetwerkenLerende praktijk

1 2 3

LEREND LANDSCHAP
Webinars, trainingen, workshops, 

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

Website

Friese Kenniswerkplaats in één oogopslag



LEREND LANDSCHAP
Webinars, trainingen, workshops, 

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

Website



DIGITALE TOOLS
▪ Problemen- en krachtenanalyse - vraagverheldering en het maken van          

een samenhangend beeld samen met jeugdige en het gezin

▪ Levenslijn - informatie over levens- en hulpverleningsgeschiedenis van          

het kind en gezin op een heldere manier ordenen

WEBINARS

▪ Verklarende analyse: de basis voor passende hulp

o Harrie van Leeuwen & Marca Geeraets 

▪ Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

o Daniëlle Jansen & Loraine Visscher

▪ Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen
o Jana Knot-Dickscheit & Marieke Boelhouwer

▪ Luisteren naar jeugdigen en ouders: start met hun levensverhaal
o Marjan de Lange

Lerend landschap

https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/7-factorenmodel/
https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/levenslijn/uitleg-levenslijn/
https://awtjf.nl/webinar-verklarende-analyse-de-basis-voor-passende-hulp/
https://awtjf.nl/terugkijken-webinar-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/
https://awtjf.nl/terugblik-webinar-samenwerken-met-en-in-gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen/
https://awtjf.nl/terugblik-webinar-luisteren-naar-kinderen-en-ouders-start-met-hun-levensverhaal/


LEREN VAN 
PRAKTIJKERVARINGEN

MAATWERK
AANPAK

SAMENWERKING 
ONDERWIJS & ZORG

Leernetwerken LeernetwerkenLerende praktijk

1 2 3

Inhoudelijke projecten



Vraagstukken verkennen

Kennis verbinden en                 
verklaringen begrijpen 

Reflecteren op eigen handelen

Doel bepalen en inspirerende 
voorbeelden verkennen

Afspraken maken over acties en de 
nodige veranderingen

Echte actie: oplossingen direct 
in de praktijk toepassen

Reflecteren op acties, geleerde 
lessen bundelenSA
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KENNIS VERBINDEN EN SAMEN 
WERKEN AAN OPLOSSEN VAN 
PRAKTIJKVRAAGSTUKKEN EN 

LEERVRAGEN

MET DIVERSE GROEP MENSEN 
UIT DE PRAKTIJK DIE ZELF 

DIRECT TE MAKEN HEBBEN 
MET DE VRAAGSTUKKEN

KRITISCH REFLECEREN OP   
EIGEN DENKEN EN HANDELEN 

Waarom we dat zo doen, wat daarin 
wel en niet werkt

SAMEN LEREN DOOR ANDERS 
TE DOEN → OPLOSSINGEN 

DIRECT IN DE PRAKTIJK 
TOEPASSEN EN UITPROBEREN

Actieleren binnen leernetwerken



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

➢ Succes- en belemmerende factoren 

➢ Oplossingen ontwikkelen en implementeren

▪ Ontwikkelteam en Adviesteam

▪ Onderzoek Master student RuG ‘Knelpunten in de Nederlandse 
(inclusief Friese) context’

▪ Leernetwerken

1. ‘Wat is nodig om verhaal gezin goed in beeld te brengen?’

2. Hoogspecialistische Jeugdhulp   

▪ Evaluatie Team Toegang 

Leren van Praktijkervaringen

NEEM EEN KIJKJE NAAR DE EERSTE INZICHTEN EN OPBRENGSTEN!

https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/leren-van-praktijkervaringen/factsheets-rapportages/


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

▪ Pilot maatwerkaanpak

➢ Interviews (n=8), met bestuur, beleid, teamleiders en professionals 

over ervaringen met maatwerkaanpak in gemeente Heerenveen

➢Uitwisseling kennis en ervaringen met Instituut Publieke Waarden en 
gemeente Groningen

▪ Ontwikkelteam gestart
➢ Deelnemers: jongere, gemeenten, GI, zorgaanbieders

▪ Lerende praktijk van uitvoering, beleid en bestuur gericht op:
➢werkzame elementen en succes- en belemmerende factoren

▪ Gesprekken met externe partners, SDF, Regiecentrum, Jeugdhulp 
Friesland, Accare, gemeente Leeuwarden over vervolg

Maatwerk voor kwetsbare gezinnen

NEEM EEN KIJKJE NAAR DE EERSTE INZICHTEN EN OPRENGSTEN!

https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/maatwerk-voor-kwetsbare-gezinnen/factsheets-rapportages/


▪ Motivatie is oog voor en aansluiten bij de doelgroep

▪ Aandacht voor de taaie praktijk en wens om dat te versoepelen

▪ Klein en met focus starten 
(betrokkenheid op alle niveaus in organisatie)

▪ Tijd, energie en motivatie bij werkers is essentieel

▪ Niets is vanzelfsprekend en lange adem voorwaarde

▪ We weten al heel veel: kennis benutten is niet vanzelfsprekend maar 
wel belangrijk uitgangspunt

Maatwerk voor kwetsbare gezinnen

Intenties omzetten in meedoen!



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

AANPAK

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

➢Kick-off bijeenkomst - 1 december 2020

➢1ste Leernetwerk bijeenkomst - 16 februari 2021

➢Tussenbijeenkomst met de deelnemers – april / mei

➢2de Leernetwerk bijeenkomst - 25 mei 2021

Samenwerking onderwijs & zorg



TOOLS TIJDENS LEERNETWERK BIJEENKOMSTEN

Samenwerking onderwijs & zorg



KICK-OFF BIJEENKOMST – 1 december 2021
Inventarisatie relevante initiatieven en bestaande samenwerkingsvormen
tussen onderwijs en zorg in Friesland

➢ Impressies deelnemers

Samenwerking onderwijs & zorg



1ste LEERNETWERK BIJEENKOMST – 16 februari 2021

▪ Focus bepalen, thema’s kiezen en teams / werkgroepen 
formeren

➢Passend leergedrag [VO]

➢Schoolverzuim tijdens lock-down [BaO]

▪ Per thema vraagstukken gezamenlijk verder verkennen

▪ Opdracht tussenbijeenkomst→ system map uitwerken

➢Doel: verbanden in complexe systemen leren begrijpen en 
visualiseren

Samenwerking onderwijs & zorg



TUSSENBIJEENKOMST – SYSTEM MAP

Samenwerking onderwijs & zorg



2de LEERNETWERK BIJEENKOMST – 25 mei 2021
Reflectie op de geleerde lessen en inzichten system map,  

de toepassing daarvan in de praktijk en vervolgstappen

Samenwerking onderwijs & zorg



Samenwerking onderwijs & zorg



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

Reacties deelnemers in de CHAT …..  ….. …..

Afsluiting DEEL 1

Samenhang

Focus op
impact

Belang van
present zijn

Doen

Structuur

Taakopvatting Lange adem

Tijd en ruimte om
actief te luisteren

Hou het klein 
en doe

Inspiratie

Samenwerking

Belang van zelfde taal, 
elkaar kennen en verstaanWil om te veranderen 

is aanwezig



DEEL 2

In gesprek met 
Dr. Laura Nooteboom

INTEGRAAL WERKEN



1) Ben je tevreden met de manier 
waarop integraal werken vorm 
krijgt binnen je eigen praktijk?  

❑ Altijd

❑ Meestal

❑ Soms

❑ Nee

66%

16%

16%

Uitkomsten poll onder de deelnemers



2) Integraal werken is iets dat je 
organiseert

❑ Mee eens

❑ Mee oneens
84%

15%

Uitkomsten poll onder de deelnemers



Een korte introductie

Integraal werken

Dr. Laura Nooteboom

LUMC Curium

L.A.NOOTEBOOM@LUMC.NL

mailto:l.a.Nooteboom@lumc.nl


Integraal werken – partnerschap op verschillende
niveaus (Valentijn, 2013)

Integraal werken

• Brede blik op problematiek en krachten van gezin

• Samen werken vanuit verschillende

domeinen/specialismen

10 juni 202126 Laura Nooteboom – Integraal werken
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Intensiteit van integraal werken (Leutz, 1999)

10 juni 202127 Laura Nooteboom - Integraal werken



Ontwikkelen vanuit werkzame elementen
(Nooteboom, 2021)

10 juni 202128 Laura Nooteboom – Integraal werken



Kernpunten

Integraal werken:

- Brede blik op problematiek en krachten van een gezin (gedeelde 

besluitvorming, prioritering, grenzen aan de expertise kennen)

- Samenwerking vanuit verschillende specialismen (tijdig andere expertise 

inroepen, ketenbrede continuïteit, verschillende samenwerkingsvormen)

- Integrale aanpak vraagt om gezamenlijk leren en ontwikkelen op 

verschillende niveaus (parallelle processen) 

10 juni 202129 Laura Nooteboom – Integraal werken



DEEL 3

Inzichten verbinden aan 
eigen ervaringen met het 

vormgeven van een 
integrale aanpak



1) In hoeverre is er binnen je eigen 
praktijk aandacht voor een brede 
blik op problematiek en krachten 
van een gezin?  

❑ Een beetje

❑ Redelijk veel

❑ Heel veel

62%

12%

25%

Uitkomsten poll onder de deelnemers



2) In hoeverre is er aandacht voor 
samenwerking vanuit verschillende 
domeinen?  

❑ Een beetje

❑ Redelijk veel

❑ Heel veel
80%

10%

10%

Uitkomsten poll onder de deelnemers



3) In hoeverre is er binnen je eigen 
praktijk ruimte voor gezamenlijk 
systematisch reflecteren én leren 
op verschillende niveaus?

❑ Een beetje
❑ Redelijk veel
❑ Heel veel

50%

25%

25%

Uitkomsten poll onder de deelnemers



Wat blijft bij je hangen?

Een WORDLE aan de hand van de reacties            
van de deelnemers

Eye-openers rondom integraal werken



Eerstvolgende bijeenkomst 
Bestuurlijk Adviesnetwerk 

Donderdag 14 oktober 2021

15:00 - 17:00 uur

SPREKER
Prof.dr. Tom van Yperen
Expert jeugdstelsel – Nederlands Jeugdinstituut

Bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie

jeugdstelsel – Rijksuniversiteit Groningen

SAVE THE DATE! 



Laat je inspireren!

Meer weten over de 
Kenniswerkplaatsen?

Zelf aan de slag met de 
binnen de 
Kenniswerkplaatsen 
ontwikkelde kennis? 

➢ Neem een kijkje op / in:

➢ gezamenlijke website van de 
Kenniswerkplaatsen Jeugd

➢ digitale magazine ‘Samen 
bouwen aan betere jeugdhulp’

https://werkplaatsenjeugd.nl/
https://zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-bouwen-aan-betere-jeugdhulp/cover/


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’
Anja Holwerda (projectleider, senior onderzoeker)
Marleen van Aggelen (senior onderzoeker)

‘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


