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Naar aanleiding van een bijeenkomst met enkele kernpartners op 1 april 2020, hebben we enkele 

scenario’s, zie hieronder, voor samenwerking binnen het LNW Normaliseren opgesteld. Hiervoor kan 

gestemd worden tot 8 juni. Het favoriete scenario wordt vervolgens uitgewerkt tijdens de bijeenkomst 

op 10 juni.  

 

Ambitie 

Na de verkennende gesprekken staan wij nu met elkaar voor de vraag hoe wij het LNW Normaliseren 

willen organiseren om de gestelde ambitie en intentie te gaan realiseren, te weten:  

 

Onze ambitie is als LNW te komen tot een visie op en lexicon voor het praten over het normale leven en 

deze te gebruiken. Intentie hierbij is dat onnodig inzet van jeugdhulp teruggedrongen wordt en jeugdigen 

en hun ouders tijdig goede, passende zorg krijgen die niet langer of intensiever dan nodig is. 

 

Kerngroep en tweede schil 

Wij kunnen als deelnemers - en eigenaars van de ambitie en intentie- met elkaar tot een scenario 

komen waarmee wij in september 2020 kunnen starten. Het LNW Normaliseren zal bestaan uit een 

kerngroep van 10-12 deelnemers (en perspectieven, organisaties) die de verbindende schakel vormt 

tussen en met de deel-LNW’en. 

 

De kerngroep van het LNW Normaliseren kan een beroep doen op een ‘schil’ van inhoudelijk 

deskundigen. Hierbij valt te denken aan kennisinstituten, kinderombudsman of een zorgethicus. 

Belangrijk om te noemen is dat het cliëntperspectief van kind/jongere en ouders/verzorgers 

vertegenwoordigd wordt in elk van de deel-LNW’en en in de kerngroep. 

 

Scenario’s samenwerking 

Achtereenvolgens zijn vier scenario’s voor samenwerking van het LNW Normaliseren tot september, de 

officiële start, uitgewerkt. Stem via het forum voor jouw favoriete scenario. Heb je een ander idee? Dan 

kun je dat natuurlijk ook inbrengen; scenario 5. Alvast bedankt voor het uitbrengen van je stem. Vergeet 

je niet aan te melden voor de bijeenkomst 10 juni. We werken dan het favoriete scenario uit en maken 

een inventarisatie van de meest urgente vraagstukken binnen Normaliseren. 

 

1. Scenario Regionaal: 

In dit scenario werken we met drie regionaal georganiseerde leernetwerken, die nadrukkelijk en mede 

via de kerngroep met elkaar in verbinding staan om uit te wisselen en van elkaar te leren. Een argument 

voor dit scenario is dat de deelnemers in eenzelfde regionale jeugdhulpcontext werken. Men kent elkaar 

of elkaars organisatie en gemeente beter, het speelveld waarin de praktijk vorm krijgt is voor 

deelnemers meer gelijk. Ieder netwerk zou uit zo’n 10-12 deelnemers bestaan.  

I. Deel-LNW Normaliseren Holland Rijnland 

II. Deel-LNW Normaliseren Haaglanden  

III. Deel-LNW Normaliseren Midden-Holland 
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2. Scenario Diversiteit in betrokkenheid: 

In dit scenario maken we een onderscheid naar de diversiteit in betrokkenheid bij opvoeden en 

opgroeien/ het thema normaliseren: vanuit gemeentelijk beleid, vanuit het beleid en management van 

aanbieders en vanuit uitvoerende beroepskrachten. Deze diversiteit in betrokkenheid brengt 

waarschijnlijk een verscheidenheid aan in perspectieven en daarmee andere urgente vraagstukken met 

zich mee. In de kerngroep worden de diverse perspectieven verbonden.   

I. Deel-LNW gemeentelijk beleid 

II. Deel-LNW aanbieders en organisaties 

III. Deel-LNW uitvoerende beroepskrachten 

 

3. Scenario Jeugdstelstel-piramide LNW Normaliseren: 

In dit scenario nemen we de piramide van het jeugdstelsel als basis. Normaliseren heeft voor een 

jeugdbeschermer waarschijnlijk een andere betekenis dan voor een preventiemedewerker van de jgz. 

Collega’s werkzaam in dezelfde laag van de piramide kunnen van elkaar leren en met elkaar uitwisselen. 

I. Deel-LNW Basisvoorzieningen/pedagogische civil society 

II. Deel-LNW Vrij toegankelijke hulp en gerichte preventie 

III. Deel-LNW Specialistische hulp, ambulant 

IV. Deel-LNW Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Verblijf 

 

4. Scenario Thematisch: 

Dit scenario spreekt voor zich. De deel-LNWen gaan aan de slag op basis van concrete thema’s. 

I. Deel-LNW Vaderschap  

II. Deel-LNW Scheiden zonder Schade  

III. Deel-LNW Haagse aanpak (IJslandse preventiemodel voor jongeren, implementeren op 

wijkniveau) 

IV. Etc. 

 

5. Scenario ……….. 

Natuurlijk kan het zo zijn dat bij het beschrijven van bovenstaande scenario’s er een of meerdere 

vergeten zijn, voel je daarom vrij om jouw idee over de organisatie van het LNW Normaliseren te delen ! 

 


