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1. Aanbevelingen uit onderzoek Klein-maar-Fijn 1

In het eerste jaar van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen is een
verkennend onderzoek in de regio’s Hollands-Midden en Haaglanden
gedaan naar de vragen: ‘Wat is kwetsbaarheid en hoe vinden we
kwetsbare gezinnen?’ en ‘Hoe bouwen we aan een relatie met kwetsbare
gezinnen?’ Uit dit onderzoek komen een zestal aanbevelingen:

Sparren vanuit
verschillende
perspectieven: beleid,
1. Ga met ouders/ cliënten/ jongeren in gesprek over hoe zij hun situatie
zien, over welke hulp zijn zelf nodig hebben en over bij welke terminologie praktijk, onderzoek,
zij zich prettig voelen.
onderwijs en gezinnen.
2. Zowel vroege signalering van kwetsbare gezinnen als evaluatie van
deze signalering zijn belangrijk.
3. Geef veel aandacht aan het contact leggen en een relatie aangaan met
kwetsbare gezinnen.
4. Geef gesprekken met kinderen een belangrijke(re) positie in de
hulpverlening aan kwetsbare gezinnen.
5. Stimuleer en organiseer het gesprek over normatieve keuzes tussen
verschillende samenwerkingspartners onderling en tussen (aankomend)
professionals en cliënten wanneer verschil in visie blijkt te bestaan over
wie de kwetsbare gezinnen zijn en hoe zij het beste bereikt en geholpen
moeten worden.
6. Onderzoek welke methoden ter ondersteuning van reflectie (zoals
intervisie, supervisie, moreel beraad, inzet ervaringsdeskundigen)
passend zijn in de verschillende contexten.
Met deze aanbevelingen in de hand starten we komend jaar één of meer
projecten in de regio Hollands-Midden / Haaglanden om de zorg voor
kwetsbare gezinnen te verbeteren. Samen proberen we te komen tot good
practices voor de hele regio.

2. Oproep: plannen voor zeepkistsessie 15 december ‘21

Zie jij op basis van bovenstaande aanbevelingen kansen in jouw
organisatie om verandering of verbetering in gang te zetten? En wil je
daarbij samenwerken met andere organisaties, ervaringsdeskundigen en
onderwijsinstellingen? Werk je idee dan uit in een korte presentatie en
kom je idee pitchen in het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Dan kijken we
samen met afgevaardigden van gemeenten, praktijkinstellingen,
onderwijs en onderzoek, en ervaringsdeskundigen hoe jouw idee
werkelijkheid kan worden!

In dit leernetwerk participeren

We werken doelgericht aan de hand van een
opleidings-, onderzoeks- en een
veranderagenda

Samen leren, verdiepen,
verbreden en ontwikkelen
van best practices.
Toekomstig professionals
inspireren.
VOLGENDE BIJEENKOMST:

15-12-2021
10.00 – 12.00 uur, digitaal
Aanmelden kan via
www.werkplaatssamen.nl
De komende bijeenkomst
presenteren de
deelnemers hun plannen
voor verandering en
doorontwikkeling in de
hulp aan kwetsbare
gezinnen.

Meer informatie of ook
meedoen? Kijk op onze
pagina Leernetwerk
Kwetsbare Gezinnen

Dit leernetwerk is medegefinancierd
door

Klik hier om te zien wat
SAMEN nog meer doet

