
   

In dit leernetwerk participeren 

              

 

 

We werken doelgericht aan de hand van een 

opleidings-, onderzoeks- en een 

veranderagenda 

Dit leernetwerk is medegefinancierd 

door  

 

Klik hier om te zien wat 

SAMEN nog meer doet 

 

LEERNETWERK KWETSBARE 
GEZINNEN  
LEERBIJEENKOMST 4-2021    27-5-2021     
 

Doel bijeenkomst:  
werksessie over de relatie tussen kwetsbare gezinnen en hulpverlening, 
onderdeel van het onderzoek Klein-maar-Fijn 1 Bouwen een aan relatie 
 
Thema’s en vraagstukken 
 

1. Relatie tussen kwetsbare gezinnen en hulpverlening 
Aan de hand van door de leernetwerkleden meegebrachte afbeeldingen 
bespreken we de relatie tussen een kwetsbaar gezin en de hulpverlener 
en wat daarin belangrijk is.  
 

Voorbeelden:  
 

A.        B.      C.   d.  
 
a. casemanagement / b. blanco blad / c. gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt / d. luisterend oor 

 
Aandachtspunten:  
 
- In de opleiding al meer aandacht voor veiligheid, reflectie en 

bejegening. Sluiten onderwijs en hulpverlening voldoende op elkaar 
aan?  

- Als hulpverlener methodieken en theorie durven los te laten, niet 
vluchten in protocollen.  

- Als hulpverlener niet het gezin overnemen, maar gezinnen juist 
emanciperen zelf regie te nemen.  

- De term ‘hulpverlener’ nader bekijken – coaching, begeleiding, 
maatwerk, naast iemand staan.   

- Zorgen voor ‘klik’ tussen gezin en hulpverlener, meer streven naar 
maatwerk bij de toewijzing van een gezin aan een hulpverlener. Als 
organisatie accepteren dat het gezin geen klik voelt en dit niet direct 
wegzetten als ‘het gezin doet lastig’ of  ‘er is altijd wat met dat gezin’.  

- Blijvende aandacht voor de grondhouding van een hulpverlener en de 
reflectie op de eigen achtergrond (eigen ervaringen en pijn), als ouder, 
als hulpverlener als burger. Tijdens de opleiding en in het werkveld.   

- Aandacht voor het bewaken van de grenzen van de professional: wat 
vertel je wel, wat niet. 

- Aandacht voor het belang van ervaringsdeskundigheid in de 
hulpverlening: inzetten op gelijkwaardige kennis tegenover 
machtsongelijkheid  

- Aandacht voor een brede blik op de problematiek van overige 
gezinsleden, omgeving van het kwetsbare gezin. In het bijzonder 
aandacht voor kinderen in het gezin door  vertrouwen te winnen en een 
plek te creëren waar het kind kind kan zijn.   

HET LEERNETWERK 
KWETSBARE 
GEZINNEN IS DÉ PLEK 
VOOR: 
Uitwisselen van 

(bestaande) 

wetenschappelijke 

kennis, praktijkkennis en 

ervaringskennis. 

 

Sparren vanuit 

verschillende 

perspectieven: beleid, 

praktijk, onderzoek, 

onderwijs en gezinnen. 

 

Samen leren, verdiepen, 

verbreden en ontwikkelen 

van best practices. 

 

Toekomstig professionals 

inspireren. 

 
VOLGENDE BIJEENKOMST:  

6-9-2021 
13.00 – 15.00 uur, digitaal 

Aanmelden kan via 

www.werkplaatssamen.nl 

 

De komende bijeenkomst 

bespreken we de 

uitkomsten van onze 

regionale verkenning  

naar kwetsbaarheid en 

bouwen aan relaties met 

kwetsbare gezinnen. 

 

 

Meer informatie of ook 

meedoen? Kijk op onze 

pagina Leernetwerk 

Kwetsbare Gezinnen 
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