
                         

 
De deelnemers in LNW Normaliseren  zijn verbonden aan:   
ExpEx, GGZ Rivierduinen, JGZ, gemeente Rijswijk, JES Rijnland, gemeente Delft, Ipse de Bruggen,  
GGD, Youz, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jeugdformaat, Xtra,  
JMO gemeente Den Haag, Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool 

 

LEERNETWERK NORMALISEREN 
 

LEEERBIJEENKOMST 1 (JAAR 2)   13-10-2021 
 

‘we komen tot een visie op en lexicon voor het praten over  
het normale leven en gaan deze gebruiken’ 

 
1. STAND VAN ZAKEN KLEIN MAAR FIJN PROJECT 2021 

 
Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals  

(uit verschillende domeinen) op normaliseren  
bij (vragen over) opgroeien en opvoeden? 

 
Wat willen wij als LNW NOR met het project bereiken: 

• formuleren van gezamenlijke uitgangspunten bij normaliseren 

• komen tot (een aanzet tot) een gedeeld begrippenkader 

• opstellen van een eigen werkdefinitie normaliseren 
 
Hoe doen wij dit als LNW NOR:  

• Literatuurverkenning: in de zomer 2021 gedaan door Tessa Wesseling 
(Universiteit Leiden). Resultaat is het literatuurverslag “Normaliseren: een 
nadere verkenning”:  
- Wat is er over normaliseren geschreven ? 
- Welke visies op normaliseren zijn er ? 
- Hoe ziet normaliseren er in de beroepspraktijk uit ? 
- Normaliseren als breed maatschappelijk vraagstuk 
- Werkdefinitie & discussiepunten op basis van literatuur 

 
Het verslag is te vinden op de sites van Werkplaats SAMEN & Kennisnetwerk jeugd 
Haaglanden. 
 

• Groepsgesprekken (8 perspectieven): in november 2021 gevoerd door 
Claudia Vrijhof (Universiteit Leiden) en Tamara Bos (Haagse Hogeschool) 
over “wat is ieders normaal”.  

• Delen opbrengsten Klein maar Fijn project: in januari 2022. 
 

2. TERUGBLIK  JAAR 1 & VOORUITBLIK JAAR 2 

De evaluatie van het samenwerkingsproces in het leernetwerk & in verbinding met de 
deelnemende organisaties is besproken en de leerlessen zijn benoemd: 

• De inzet van deelnemers borgen vanuit organisatie en/of achterban 

• Concrete actiepunten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan 

• Gebruik digitale middelen voor tussentijdse uitwisseling en contact 

• Perspectief van ouders op normaliseren structureel betrekken 

 

 

 
 
 
 
 
 

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:  
 
1 december 2021  (9.30-11.00)  in 
MSteams     

Meer informatie of meedoen? Klik 
op:  

Leernetwerk 
normaliseren 

https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/leernetwerk-normaliseren/
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/leernetwerk-normaliseren/

