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VAN HARTE WELKOM!

▪ Zet uw microfoon op ‘mute’.

▪ Zet uw camera aan.

▪ De vragen en opmerkingen kunt u delen via de 
chat. Wij zorgen ervoor dat de vragen en 
gedeelde inzichten aan bod komen.  

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

In gesprek met Prof.dr. Tom van Yperen
Expert jeugdstelsel – Nederlands Jeugdinstituut
Bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie jeugdstelsel – Rijksuniversiteit Groningen

DEEL 1: pitch -- vragen en dilemma’s van deelnemers -- discussie

Wat werkt om een sterk lokaal jeugdveld te realiseren: het belang 
van een sterke pedagogische basis en effectieve preventie

PAUZE

DEEL 2: pitch -- vragen en dilemma’s  van deelnemers -- discussie

Wat is er nodig om kinderen, jongeren, gezinnen optimaal te kunnen 
ondersteunen: voorbeelden van succesvol jeugdbeleid

AFSLUITING

Actuele ontwikkelingen binnen de Friese Kenniswerkplaats



DEEL 1

Wat werkt om een sterk 
lokaal jeugdveld te 
realiseren: het belang van 
een sterke pedagogische 
basis en effectieve preventie

Prof.dr. Tom van Yperen:

Graag jullie reacties en vragen via de CHAT …



Pauzemoment



DEEL 2

Wat is er nodig om kinderen, 
jongeren, gezinnen optimaal 
te kunnen ondersteunen: 
voorbeelden van succesvol 
jeugdbeleid

Prof.dr. Tom van Yperen:

Graag jullie reacties en vragen via de CHAT …



Actuele ontwikkelingen 
binnen de 

Kenniswerkplaats 

Jeugd Friesland

AFSLUITING



Actuele ontwikkelingen

▪ Nieuwe serie leernetwerk bijeenkomsten met als thema:                            
‘Alliantie / samen met jongere/ouder(s) beslissen over passende hulp’

▪ Leerbijeenkomsten i.s.m. Amaryllis, JET, Jeugdhulp Friesland, Veilig Thuis

1. Met direct bij de casus betrokken professionals

2. Met management en beleidsadviseurs

Benieuwd naar de opbrengsten van dit project? 

Neem dan een kijkje op onze website! 

Leren van Praktijkervaringen

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


Maatwerk voor kwetsbare gezinnen

Actuele ontwikkelingen

▪ Aan de slag met de eerste casus

➢ Gesprekken met bij het gezin betrokken partijen: 

o Motivatie van het gezin (via hulpverlener) en betrokken werkers

o Aandacht voor de weerbarstige praktijk en commitment van 
betrokkenen op alle niveaus 

o Intenties omzetten in actie

Benieuwd naar de opbrengsten van dit project? 

Neem dan een kijkje op onze website! 

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


Actuele ontwikkelingen

▪ Nieuwe serie leernetwerk bijeenkomsten met als thema         
‘De jeugdige, het gezin en netwerk achter het vraagstuk’

▪ Mogelijkheden verkennen tot het opstarten van een  
leernetwerk voor jeugdondersteuners

➢ Ervaringen uitwisselen, gezamenlijk reflecteren en met en van 
elkaar leren

➢Methodiek doorontwikkeling

Samenwerking onderwijs & zorg



Andere ontwikkelingen

▪ Onderzoek ‘Leren van casussen aangaande kleinschalige woonvoorzieningen’, 
i.s.m. met Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN)

▪ Begeleiding van 2 trajecten ZonMw Kennisvouchers Dialoogtafels:

1. I.s.m. Sterk! In regie

2. I.s.m. Noordwin College en andere collega onderwijsorganisaties (LEJA 
samenwerkingsverband) binnen gemeente Heerenveen

▪ Samenwerking met consortium en expertisecentrum zware opvoedproblemen 
en gezinnen met meervoudige en complexe problemen omtrent een ZonMw 
VIMP-aanvraag (disseminatie van kennisproducten)

▪ Extra video pagina op de Kenniswerkplaats website:

➢ Opnames van webinars en andere video materialen zijn binnenkort 
overzichtelijk en gemakkelijk terug te vinden 



SAVE THE DATES

Webinar ‘Vraagverheldering als essentiële bouwsteen 

van de verklarende analyse’

09-11-2021 16:00-17:00 (online) 

Leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen’

08-11-2021 15:00-17:00 (online) 

13-12-2021 15:00-17:00 (online) 

Leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs en zorg’

30-11-2021 15:00-17:00 (online) 

15-02-2022 15:00-17:00 

24-05-2022 15:00-17:00 



Wat is jouw 
impressie 
van deze 
bijeenkomst?

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



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


