
        

Uitnodiging: Online-inspiratiebijeenkomst Kleinschalige Woonvoorzieningen  

voor jongeren. “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?” 

27 oktober van 16.00 – 18.00 uur  

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het Jeugd 
Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN), een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame 
elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was 
het achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een 
succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam 
verblijf. Dit aan de hand van bestaande kennis uit literatuur en gesprekken met jongeren, 
ouders en professionals over hun ideeën en ervaringen met het wonen of werken in 
kleinschalige woonvoorzieningen. 

Tijdens de online-inspiratiebijeenkomst zal Loraine Visscher (senior onderzoeker 
Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) het onderzoek presenteren en toelichten. Aansluitend 
gaan in de studio gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ouders, gemeente, 
zorgaanbieders, met elkaar in gesprek over “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?” 

Wil jij meekijken en meepraten? Dat kan! Via onderstaande link kun je meekijken en je 
vragen via de chat stellen. En heb je collega’s die inhoudelijk ook geïnteresseerd zijn in dit 
onderwerp? Deel dan deze uitnodiging gerust met ze. 

https://mylivestreams.nl/inspiratiesessie-kleinschalige-woonvoorzieningen/ 

Over het onderzoek: 

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige 
woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en 
professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van 
de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestond daarom uit twee delen: (1) een 
literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige 
woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van 
jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen en elementen die 
bijdragen aan een succesvolle plaatsing, voor wie en waarom. 

In het eerste deel van het onderzoek zijn de belangrijkste inzichten in een factsheet 
gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis 
over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Klik hier voor de 
factsheet. 

Het tweede deel van het onderzoek, presenteren we tijdens deze bijeenkomst en zal daarna 
gepubliceerd worden op de website van het JENN en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. 

Kijk en praat je met ons mee?  
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