
                         

De deelnemers in LNW Normaliseren  zijn verbonden aan:   
ExpEx/Kernkracht,  JES Rijnland, , Ipse de Bruggen, GGD, Rivierduinen, Jeugdformaat, JESS/Xtra,  
JMO (Den Haag), Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool 
Gemeenten: Leidschendam-Voorburg, Gouda, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk 
Ouderraad regio Haaglanden, Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden 

LEERNETWERK NORMALISEREN 
 

LEEERBIJEENKOMST #1 (JAAR 3)   5-10-2022 
 

VAN VISIE NAAR VERTALING 
 

 
 Visie normaliseren verspreiden 
In het voorjaar van 2022 is de visie normaliseren verspreid via de site van 
Werkplaats SAMEN, de site van Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, intern bij de 
organisaties van de deelnemers aan het leernetwerk. Er zijn interactieve 
workshops, webinars en presentaties over de visie gehouden bij: 
 

 Jeugd in Onderzoek (samen met hogeschool Windesheim, RKJ 
Ijsselland), Vereniging Nederlandse Gemeenten (NJI, Divosa) 

 Jaarconferentie SAMEN 
 Dag van de opvoeding (de Haagse Hogeschool, faculteit SWE),  
 GGD Holland Midden 
 Sociale Adviesraad Midden Brabant  
 OZWH (PABO-basisscholen, 2 november) 
 Masterclass wethouders Kennis & innovatie – Juist nu ?!? (2 

november) 
 Voor de Jeugd dag (7 november) 
 Webinar JESS/Xtra (10 november) 

 
 

 Visie normaliseren vertalen 
Met het tweede Klein maar Fijn project van leernetwerk Normaliseren willen 
wij vanuit verschillende perspectieven, en aan de hand van 15 door het 
leernetwerk geselecteerde voorbeelden,  de volgende doelen bereiken: 
 

  
Dit Klein maar Fijn project levert een dynamisch document op met bruikbare 
handvatten voor jeugd- en gezinsprofessionals en beleidsmedewerkers. Het 
document biedt een handelingsperspectief dat helpend is bij de vertaling van 
de visie normaliseren in beleid en praktijk. De looptijd van het project is 
november 2022-april 2022. 

 
 
 
 
 

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:  
 
7 december 2022 
Leerbijeenkomst #2 
(9.30-11.00)  
 
Locatie: MSteams 
 
 
 
MEER INFORMATIE? 

www.werkplaatssamen.nl 

www.kennisnetwerkjeugdh
aaglanden.nl 

CONTACT 

tbos@hhs.nl 


