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SAMENwerken Leernetwerken 
& gemeenten

In de regionale werkplaats SAMEN werken we aan de hand
van leernetwerken aan leren en ontwikkelen en innoveren.
Drie daarvan zijn Normaliseren, Integraal Werken en
Kwetsbare Gezinnen. Hoe we met onze leernetwerken
meer van betekenis kunnen zijn voor gemeenten,
bespraken we met (vertegenwoordigers van) gemeenten
uit onze regio op 23 maart. Deze bijeenkomst is
georganiseerd door het Leernetwerk Normaliseren en werd
gehouden op De Haagse Hogeschool, Innovation
Playground.

Bijeenkomst Over Werkplaats SAMEN

Wie is SAMEN
Hoe SAMEN werkt

We kraken het
organisatie-
vraagstuk
rondom integraal
werken

We komen tot een
allesomvattende
aanpak om
intergenerationele
problematiek te
doorbreken

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

Integraal Werken Kwetsbare Gezinnen Normaliseren

De Werkplaats SAMEN is een
samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat
bestaat uit (toekomstige) praktijkprofessionals,
ouders, jongeren, docenten en lectoren van
hogescholen, gemeenteambtenaren en
onderzoekers. SAMEN is een leer-, werk- en
onderzoeksgemeenschap en actief in de regio’s
Midden-Holland, Haaglanden en Holland Rijnland.

Wat SAMEN doet
Partners van SAMEN

Manon Brugman, gemeente Gouda:
Deelname in een Leernetwerk heeft me nieuwe
inzichten gebracht. Ook heeft het me helpen
inzien dat het oplossen van onze vraagstukken
overal ingewikkeld is. Bovendien heeft het me
geleerd (meer) uit te gaan van waar mensen zelf
mee zitten.

Iris Sterkenburg, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Doordat we vanuit alle perspectieven
samenwerken, komen we tot complete
producten die een groot draagvlak hebben. Je
hoort in een Leernetwerk dingen die je anders
niet hoort. 

Wat levert het gemeenten op?
De vraagstukken waar
in de Leernetwerken

aan wordt gewerkt zijn
voor ons relevant

We willen als
gemeenten onderling

van elkaar leren

Wissel als
Leernetwerken uit

daar waar overlap is

Kunnen we met
bestuurskundigen

kijken naar de
(on)mogelijkheden van

implementatie?

Volgens mij kan ik de
inspiratie die ik zoek

vinden in de
Leernetwerken

Als gemeenten

hebben we in de

vorm van data een

schat aan informatie

waarmee we de

Leernetwerken

verder kunnen

versterken

Vraag voor een
Leernetwerk: Hoe doen

we iets aan de mismatch
in de jeugdhulp?

Zorg als deelnemer
voor goede

verspreidingsroutes
voor de resultaten
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