
        

 

Factsheet Opbrengsten jaar 2 leernetwerk Kwetsbare 

Gezinnen – Werkplaats SAMEN 

 

Achtergrond en doelstelling leernetwerk Kwetsbare Gezinnen  

Vanuit de werkplaats SAMEN is het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen in het voorjaar van 2020 van 
start gegaan. Dit leernetwerk heeft als doel ongewenste intergenerationele overdracht te 
voorkomen. Dit betekent dat gewerkt wordt aan het helpen voorkomen dat problemen van ouders 
ook problemen van hun kinderen worden.   

Hulpverlening kan op verschillende niveaus ingezet worden, van primaire preventie in het 
voorliggende veld tot zeer intensieve hulp in behandelcentra. De hulp kan gericht zijn op de ouders, 
de kinderen of het hele gezinssysteem. Binnen dit enorm brede werkveld kiest het leernetwerk 
Kwetsbare Gezinnen ervoor om in te zoomen op de organisatie van informele steun, opdat de 
kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien.  

In het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen zitten hulpverleners, docenten, ervaringsdeskundigen, 

onderzoekers en ambtenaren vanuit de bij SAMEN aangesloten organisaties. De 

leernetwerkdeelnemers komen vijf keer per jaar bij elkaar om ideeën uit te wisselen, (kleine) 

onderzoeken te initiëren en de opbrengsten daarvan te implementeren in hun thuisorganisaties. 

Kortom: om samen met en van elkaar te leren. 

Opbrengsten jaar 1 van het leernetwerk: kennismaking 

In het eerste jaar (2020-2021) van het leernetwerk Kwetsbare gezinnen stond kennismaking 

centraal: niet alleen de leden onderling, maar ook met de doelgroep Kwetsbare Gezinnen en 

Intergenerationele overdracht. Het leernetwerk heeft een verkennend onderzoek (Klein-maar-Fijn I) 

uitgevoerd bij een aantal partners van SAMEN naar het begrip ‘kwetsbaarheid’ en de bouwstenen 

om te werken aan een goede relatie met (kwetsbare) gezinnen.  De belangrijkste conclusies van het 

leernetwerk zijn:  

 

•  De term ‘kwetsbaarheid’ 
ligt voor veel leden van 
kwetsbare gezinnen 
gevoelig. Zij voelen zich 
er niet altijd door gezien, 
maar regelmatig juist 
door beoordeeld 
(geïdentificeerd) en 
veroordeeld. Bejegening 
is daarom cruciaal. Bij 
ouders spelen gevoelens 
van schaamte en schuld 
een grote rol. 
 
 



        
 
 
 
 

• Het is belangrijk om met hulpverleners te reflecteren op wat zij kunnen doen om deze schaamte 
en schuldgevoelens zoveel mogelijk te verminderen en te zorgen dat deze de hulpverlening niet 
in de weg staan. Normen spelen hierbij een belangrijke rol. 

• Vroege signalering is belangrijk. Mensen in kwetsbare situaties zijn vaak zorgmijdend, juist door 
gevoelens van schaamte en schuld. 

• Op een opbouwende manier in contact treden met ouders is dus een eerste vereiste. 

• Ook is het belangrijk kinderen te betrekken en met hen te praten. 

 

Opbrengsten jaar 2 van het leernetwerk: samenwerken door te doen 

Het leernetwerk heeft in 2021-2022 de uitkomsten van het Klein-maar-Fijn-1-onderzoek uitvoerig 

besproken. Wat betekenen deze uitkomsten voor de deelnemers en de deelnemende organisaties? 

En wat betekenen deze opbrengsten voor het werken aan de doelstelling van het leernetwerk 

Kwetsbare Gezinnen: het doorbreken van intergenerationele overdracht?  

Vervolgens is er een zeepkistsessie gehouden, waarin 7 leernetwerkdeelnemers hun ideeën 

gepresenteerd hebben voor een vervolgproject vanuit het leernetwerk. Er zijn mooie, maar hele 

diverse plannen gepresenteerd: van een trainingsprogramma voor ervaringsdeskundige ouders en 

bijeenkomsten moreel beraad voor hulpverleners tot het inrichten van een leergemeenschap 

rondom complexe scheidingen en het maken van een boekje voor en door studenten met good 

practices.   

De diversiteit aan gepresenteerde plannen uit de zeepkistsessie weerspiegelt de brede problematiek 
van en het brede werkveld rondom de doelgroep kwetsbare gezinnen. Het leernetwerk heeft er in 
haar tweede bestaansjaar daarom voor gekozen een gezamenlijke focus voor resterende jaren aan 
te brengen: de organisatie van de informele steunsystemen om kinderen in kwetsbare gezinnen zo 
normaal mogelijk te laten opgroeien.  

Wat kun je doen om een zo normaal mogelijk leven voor kinderen in kwetsbare gezinnen te 
bevorderen? Uit de literatuur blijkt dat het versterken van de zogenoemde ‘buffers’ van ouders en 
kinderen cruciaal is. Buffers maken dat zij meer opgewassen zijn tegen de problemen die zij 
tegenkomen in het leven. Versterken van buffers kan onder andere door:  

• een vertrouwensfiguur of mentor te bieden; 

• mogelijkheden te bieden tot het vinden van vrienden en het deel 
 uitmaken van een groep; 

• bevorderen van een gezonde levensstijl waaronder fysiek actief 
 zijn; 

• ontplooiingskansen bieden; 

• routines ontwikkelen en positieve ervaringen opdoen buiten het 
   eigen gezin.  

 

Het leernetwerk gaat er dus vanuit dat met name de steun richting het dagelijks leven van de 
kinderen zou kunnen verbeteren. Wat gebeurt er in de hulpverlening op dat vlak? Hoe proberen 
hulpverleners dit vorm te geven en hoe ervaren leden van kwetsbare gezinnen dit? 



        
 

Om hier zicht op te krijgen zullen het komend jaar zes reflectiebijeenkomsten worden gehouden. 
Steeds zal op basis van één unieke casus bekeken worden wat de knelpunten en successen waren bij 
het versterken van informele steunsystemen. Het afgelopen jaar heeft het leernetwerk een pilot 
uitgevoerd bij jeugdhulporganisatie Xtra in Den Haag. Mede op basis van de ervaringen met deze 
pilot heeft het leernetwerk een voorstel voor haar Klein-maar-Fijn 2-onderzoek geschreven.  

 

Pilot bij Jeugdhulp Xtra 

In het voorjaar 2022 zijn bij hulpverleningsinstelling Xtra als pilot 2 reflectiebijeenkomsten 
georganiseerd. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider hebben 3 bij de casus betrokken 
hulpverleners vanuit Xtra en 3 ervaringsdeskundigen (ExpEx) gezamenlijk gereflecteerd op de 
daadwerkelijke inzet èn de gewenste inzet/ inzetmogelijkheden van informele steun van een casus.  

Uit de pilot kwam naar voren dat reflectiebijeenkomsten op zich een goede manier zijn om inzicht te 
krijgen welke informele steun al wordt ingezet en wat hulpverleners nodig hebben om adequate 
informele steun te organiseren, maar dat er stevige gespreksleiding nodig is die de gewenste output 
in de gaten houdt.  

 

Op naar jaar 3: Klein-maar-Fijn II 

In ons Klein-maar-Fijn II onderzoek proberen we in 2022-2023 een antwoord te vinden op de vraag in 
hoeverre het hulpverleners lukt om informele steun rondom kwetsbare gezinnen te bevorderen.  
Wat wordt al ingezet en wat kan er nog meer worden ingezet bij kwetsbare gezinnen in de regio 
Leiden/ Haaglanden?  

Er zullen 6 gesprekken georganiseerd worden waarbij 
hulpverleners en ervaringsdeskundigen reflecteren op de 
inzet en bevordering van informele steun aan de hand van 
casuïstiek, afwisselend ingebracht door 
hulpverleningsorganisaties en ervaringsdeskundigen.  

Doel hierbij is om beter zicht te krijgen op wat kwetsbare 
gezinnen nodig hebben om gegeven steun daadwerkelijk 
als steun te kunnen ervaren en wie, op welke manier aan 
zet is bij het organiseren van blijvende informele steun.  

 

 

Samenwerking 

Het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bestaat uit circa 15 deelnemers. Kijk voor de deelnemende 

organisaties op Partners van SAMEN - Werkplaats SAMEN 

 

 

 

https://www.werkplaatssamen.nl/wie-is-samen/partners-van-samen/

