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Resultaten
Professionals en studenten delen niet
altijd hun ervaringen vanwege het stigma
erop
Professionals en studenten met ervaringen
hebben meerwaarde maar ondervinden
ook nadelen van hun ervaringen, ongeveer
de helft wil leren ervaringen in te zetten
Start gemaakt met verander,- onderzoeks- 
 en opleidingsagenda

ResultatenLeerpunt

Leden willen een
impuls geven aan het

leernetwerk
Kindermishandeling

De puzzel is soms
zo complex dat je
het niet alleen kan
als organisatie en
andere experts

nodig hebt

SAMEN werkt in ontwikkellijnen aan verschillende maatschappelijke
complexe vraagstukken. Per lijn hebben we gekeken naar in hoeverre
de resultaten van het afgelopen jaar herkenbaar en bruikbaar zijn voor
het eigen werk en organisatie. Ook werd stilgestaan bij de betekenis
van de huidige resultaten voor de lijn van de leernetwerken en is
besproken wat de resultaten betekenen voor de zorg voor jeugd.
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Doel Vorm
Elk van de 7 ontwikkellijnen
presenteerden hun resultaten en
deelnemers toetsen deze op
herkenbaarheid en toepasbaarheid in
hun eigen werk en voor hun organisatie
tijdens hun online sessie van 1,5 uur.
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Hoe kun je als
organisaties samen en
domeinoverstijgend
een integrale 
aanpak ontwikkelen 
en minder vanuit de
eigen kaders aan tafel
zitten en meedoen?

Leerpunt
Integraal werken vraagt om een brede blik op
problematiek en krachten van een gezin
Integraal werken is meer dan het vormen van
samenwerkingsverbanden
Er is meer dialoog en reflectie nodig tussen
gezinnen, professionals, organisaties en
gemeenten om passende integrale hulp te
organiseren
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Leerpunt
Er is een spanningsveld tussen afstand en nabijheid -
hoe verhoudt de manier van hulpverlenen zich tot de
toenemende inzet van ervaringskennis?
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80%Deelnemers wil
betrokken worden bij
een leernetwerk

De definitie van 'kwetsbaar gezin'
is voor elk lid anders
Relatie tussen hulpverlener en
gezin als deel van de oplossing
intergenerationele overdracht
Meer kennis van en begrip voor
eerdere ervaringen van het gezin
met hulpverlening is nodig

De relatie tussen
hulpverlening en
gezin is belangrijk,
en ook lastig in de
praktijk, dit vraagt
doorlopend de
aandacht van
leden

Wat meer tijd nemen
voor een kwetsbaar

gezin, levert je
uiteindelijk veel meer

tijd op

De herkenbaarheid en toepasbaarheid van de resultaten
voor de eigen organisaties blijkt groot. De werkwijze van
de ontwikkellijnen (en de Jaarconferentie) zijn inspirerend 
wat nieuwsgierig maakt naar andere ontwikkellijnen.

Evaluatie



Leerpunt

Leerpunt
Normaliseren treft alle
betrokkenen in de zorg
voor jeugd. Hoe deze
werelden blijvend te
verbinden

Het framework Samen het sociaal domein
verbeteren in leernetwerken legt een mooie basis
onder leernetwerken. Advies om dit abstracte
framework naar de praktijk vertalen: 
1. Vertrek vanuit concrete praktijkervaringen; 
2. Gebruik uitdagende werkvormen; 
3. Sta stil bij de verschillende perspectieven
(BOPOG).
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EN Aandacht voor positieve factoren, kijk
voorbij het probleem
Het goede gesprek in partnerschap
kunnen voeren
Bespreekbaarheid en betrouwbaarheid
ontwikkelingsverloop van kinderen en
jongeren
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De sessies

We zitten op de goede weg om het
leren, innoveren en implementeren
via leernetwerken te verdiepen.
Maar hoe kunnen we
wetenschappelijke inzichten
concreet maken zodat deze echt
toegepast worden?

Ik zet mijn ervaringen in, 
in de hoop anderen te geven wat ik

destijds heb gemist

Leerpunt
Verschil tussen
ouderschap en
vaderschap als
aandachtspunt
voor verdere
activiteiten

Resultaten
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Resultaten
Structurele inzet van ExpEx bij
bijeenkomsten
Bijeenkomsten om
samenwerking met gezinnen op
de kaart te zetten
Visie vormen op inzet van
ervaringen en
ervaringsdeskundigen
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Vaders zijn veelal bewust bezig met (de transitie naar) het
vaderschap
Specifieke behoeftes van vaders komen niet of nauwelijks
aan bod in de zorg rondom de geboorte en de kraamperiode
Er zijn meerdere interventies, activiteiten en websites gericht
op vaderbetrokkenheid, vaak op initiatief van/ door vaders

Leerpunt
Er is een verschil tussen inzet van 
 ervaringen en ervaringsdeskundigheid,
wat betekent dit voor SAMEN?

Resultaten

Normaliseren is
niet

bagatelliseren
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MEER JAARCONFERENTIE

https://youtu.be/dP6CyGGjioc
https://youtu.be/R-7CvXX9ZqY
https://youtu.be/Rj4r1yEa4fw
https://www.werkplaatssamen.nl/jaarconferentie-samen-2021/

