
                         

 
De deelnemers bij deze bijeenkomst van LNW Normaliseren 
zijn verbonden aan de organisaties:  JGZ, Jes Rijnland, GGD, Jeugdformaat, 
ExpEx, Xtra, gemeente Rijswijk, De Haagse Hogeschool 

 

LEERNETWERK NORMALISEREN 
11 NOVEMBER 2020 
 

 
CASUSBESPREKING:  

SAMENWERKEN MET GEZINNEN 
 

LEERLESSEN Samenwerken met gezinnen: 
 

Tijd voor het echte, goede gesprek (thuis)-  
brede blik – oog voor kind, gezin, netwerk –aandacht 
voor wat goed gaat – wat is de wens van ouders ? –  
wat is het beleving van het kind ? - faciliteren 
ouder/kind gesprek - luisteren – horen – vragen - 
open – onbevooroordeeld - -begripvol - vertrouwen 
– verwachtingen bespreken - betrouwbaar- 
afspraken nakomen – inlezen en inleven – 
kwetsbaarheid tonen  -  informeren -complimenteren 
- stap voor stap aan het plan werken –  verbinden – 
afstemmen 
 

 
Dit betekent voor LNW normaliseren: 

 
Om vragen van ouders en/of zorgen van anderen bij 
het opvoeden en opgroeien te kunnen normaliseren 
in de Jeugdhulp, verbindt het leernetwerk kennis & 
inzichten uit praktijk, onderwijs en onderzoek.  

 
• Deelnemers brengen kennis uit de praktijk 

in. Zij zien bij zichzelf/ collega’s wat belangrijk 
is in het samenwerken met gezinnen en het 
voeren van het goede gesprek.   
 

• Deelnemers benoemen wat nodig is in 
onderwijs en professionalisering om de 
competenties die nodig zijn voor het 
samenwerken en het voeren van het goede 
gesprek (verder) te ontwikkelen. 
 

• Deelnemers ontwikkelen best practices om uit 
te voeren in de praktijk. De kennis over 
normaliseren wordt verdiept en verbreed door 
onderzoek naar de best practices. 

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:  

27 JANUARI 2021  

9.30-11.30 

Meer informatie 
of meedoen? 

Klik op: 
Leernetwerk 

normaliseren  

e-magazine 

SAMEN 

Samenwerken met gezinnen  

is belangrijk voor: 
 

Alle mensen, maar in het bijzonder voor 
medewerkers jgz, ggd, onderwijs &  

student/ professional jeugdhulp 
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