LEERNETWERK NORMALISEREN
LEEERBIJEENKOMST 2 (JAAR 2) 01-12-2021
‘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?
Met het Klein maar Fijn project van leernetwerk Normaliseren geven wij het begrip normaliseren
betekenis in begrijpelijke taal en met aandacht voor verschillende visies. Het project levert 2
concrete producten op:
•
Literatuurverkenning: in het verslag “Normaliseren: een nadere verkenning” (Wesseling, 2021),
staat wat er al eerder geschreven is over normaliseren & welke definitie en discussiepunten
dat oplevert.
•
Artikel “Normaliseren; wat is ieders normaal” (verschijnt 2-2-2022) beschrijven wij de
resultaten van de groepsgesprekken – vanuit 7 verschillende perspectieven - over
normaliseren.
Met de opbrengsten van het Klein maar Fijn project wil leernetwerk normaliseren in de regio’s
Haaglanden, Holland-Rijnland en Holland Midden concreet bijdragen aan de blijvende verbinding
tussen beleid en beroepspraktijk bij het operationaliseren van het thema normaliseren, ten behoeve
van jeugdigen en gezinnen. Hiernaast hopen wij een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat
over normaliseren.
Huidige stand van zaken Klein maar Fijn (december 2021)
•
Groepsgesprekken (8 perspectieven): “wat is ieders normaal” zijn gevoerd door Claudia
Vrijhof (RUL) en Tamara Bos (HHS). De gespreksverslagen zijn voorgelegd aan de
gespreksdeelnemers.
•
Conceptartikel/definitie voorleggen aan focusgroep 18 januari 2022
•
Delen artikel met deelnemers leernetwerk: 2 februari 2022
•
Verspreiden artikel februari 2022

2. Verbinding LNW NOR met achterban/Organisaties
Om LNW NOR (nog meer) te verbinden met de eigen achterban/ organisaties is volgens deelnemers het
volgende nodig:
•
Gesprek blijven voeren: deelnemers LNW (blijven) normaliseren agenderen om draagvlak te
creëren bij collega’s/ managers
•
Tijd, inzet van deelnemers faciliteren en borgen in de organisatie
•
Verschillende perspectieven blijven verbinden in gezamenlijk gesprek
•
Deelname leernetwerken telt voor professionals mee voor SKJ?
•
Presenteren van resultaten LNW: verslag/artikel Klein maar Fijn
•
Samenwerken in ontwerp en uitvoer van concrete actie/handvatten
De deelnemers in LNW Normaliseren zijn verbonden aan:
ExpEx, JGZ, gemeente Rijswijk, JES Rijnland, GGZ Rivierduinen, gemeente Delft,
Ipse de Bruggen, GGD, Youz, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jeugdformaat, Xtra,
JMO gemeente Den Haag, Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool

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.
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