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‘we komen tot een visie op en lexicon voor het praten over
het normale leven en gaan deze gebruiken’
VIEREN OPBRENGSTEN KLEIN-MAAR-FIJN PROJECT

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.

Bij de leerbijeenkomst hebben wij stil gestaan bij de opbrengsten van het
Klein-maar-fijn project: visie normaliseren (LNW NOR), de verslagen
literatuurverkenning en groepsgesprekken.
VERSPREIDEN OPBRENGSTEN KLEIN-MAAR-FIJN PROJECT
Op 6 april is de visie normaliseren van LNW NOR verspreid. De deelnemers
LNW NOR hebben ideeën uitgewisseld om de visie normaliseren bij de
eigen organisatie/gemeente/achterban bespreekbaar te maken: aansluiten
bij bestaande methodieken/werkwijzen, plaatsen nieuwsbericht/pagina op
intranet, organiseren bijeenkomst met collega’s/team/ MT, presentatie,
workshop etc..
Wij signaleren met elkaar dat de interesse in normaliseren breed is: lokaal,
regionaal en landelijk, beleid en beroepspraktijk, jeugdhulp, onderwijs en
jeugdgezondheidszorg.
VERVOLG LNW NOR
Om de visie verder te gaan vertalen naar beleid en beroepspraktijk, hebben
wij met elkaar kritisch gekeken naar de huidige vorm en omvang van het
LNW NOR. Wij kwamen tot varianten, op 8 juni zullen wij een keuze maken:
1) LNW NOR behouden zoals het is, de trekkers borgen de balans in
tijd en ruimte voor elk perspectief.
2) LNW NOR per regio organiseren: Haaglanden/ Gouda-Leiden.
3) LNW NOR beperkt aantal deelnemende gemeenten in kerngroep,
de overige gemeenten zijn onderdeel van de schil.
De deelnemers in LNW Normaliseren zijn verbonden aan:
ExpEx/Kernkracht, gemeente Rijswijk, Jes Rijnland, gemeente Delft, Ipse de Bruggen, GGD,
Rivierduinen, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jeugdformaat, Xtra, JMO- gemeente Den Haag,
Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, gemeente Leidschendam-Voorburg, NCJ,
gemeente Gouda, gemeente Leiderdorp, Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Toekomstig professionals
inspireren.

DE VOLGENDE
BIJEENKOMST:
8 juni 2022
Leerbijeenkomst #5
(15.30-18.00)
Locatie: De HHS
MEER INFORMATIE? & de
producten van het Kleinmaar-fijn project

www.werkplaatssamen.nl

www.kennisnetwerkjeugdh
aaglanden.nl

CONTACT

tbos@hhs.nl
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