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1. KLEIN MAAR FIJN PROJECT 2021
Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit
verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opgroeien
en opvoeden?
Het doel van dit kleinschalige onderzoek is het formuleren van gezamenlijke
uitgangspunten rond normaliseren, en het komen tot (een eerste aanzet tot)
een gedeeld begrippenkader. Dit draagt bij aan de ambitie van het
leernetwerk; ‘we komen tot een visie op en lexicon voor het praten over het
normale leven en gaan deze gebruiken.’
1.
2.
3.
4.

Wat verstaan ouders/jeugdigen/professionals onder normaliseren?
Wat vinden ouders/jeugdigen/professionals ‘erbij horen’, wat is
volgens hen reden tot (door) verwijzing jeugdhulp?
Hoe handelen ouders/jeugdigen/professionals, gezien vanuit het
perspectief van normaliseren?
Hoe motiveren de ouders/jeugdigen/professionals hun handelen
vanuit het perspectief van normaliseren?

2. THEMA’S NORMALISEREN AGENDEREN

HET LEERNETWERK
NORMALISEREN IS DÉ
PLEK VOOR:
Uitwisselen van
(bestaande)
wetenschappelijke
kennis, praktijkkennis en
ervaringskennis.
Klankbord vanuit
verschillende
perspectieven: beleid,
praktijk, onderzoek,
onderwijs en gezinnen.
Samen leren, verdiepen,
verbreden en
ontwikkelen van best
practices.
Toekomstig professionals
inspireren.

DE VOLGENDE
BIJEENKOMST:

o

Samen werken, samen beslissen met gezinnen vraagt om het voeren
van een goed gesprek met een brede blik. Wat zijn belemmerende en
bevorderende factoren bij gezin, professional, organisatie/beleid ?

o

Verbinden van perspectieven -> ouders ontmoeten ouders, jongeren
ontmoeten jongeren & kinderen/ jongeren ontmoeten ouders (en
leerkrachten, professionals). Peer support, inzet
ervaringsdeskundigheid, hoe dit te organiseren ?

o

Steunend netwerk: wat hebben kinderen/jongeren, ouders,
professionals waar en wanneer nodig om het netwerk te kunnen
benutten (informatie, informeel, formeel) ?

3. EVALUEREN LNW NOR JAAR 1
We evalueren het samenwerkingsproces, de inhoudelijke resultaten
en de verbinding met de organisaties. Het LNW reflecteert en leert !
De deelnemers in LNW Normaliseren zijn verbonden aan:
ExpEx, JGZ, gemeente Rijswijk, Jes Rijnland, gemeente Delft, Ipse de Bruggen,
GGD, Youz, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jeugdformaat, Xtra,
JMO gemeente Den Haag, Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool

Jaarconferentie SAMEN
“ Maatschappelijk
complexe problemen
beter begrijpen”

16 september 2021
13.30-16.30 (online)

Meer informatie of
meedoen? Klik op:
Leernetwerk
normaliseren

e-magazine SAMEN

