
Historisch beleidsbesef en sturing door gemeenten

Boegbeeld Symone Detmar zat
de dag voor. Fijn elkaar deze
twaalfde editie van de
Jaarconferentie weer live te
ontmoeten!

Sharon Stellaard nam ons mee in
haar promotieonderzoek:
Boemerang beleid: over
aanhoudende tragiek in passend
onderwijs en jeugdzorgbeleid.

Beatrijs Jansen liet zien hoe complex
sturen op de transformatie is en wat
gemeenten kunnen doen om
innovaties zoals ontwikkeld door
SAMEN kunnen opschalen.
Naar het proefschrift van Beatrijs.

SAMEN werkt in ontwikkellijnen aan verschillende
maatschappelijke complexe vraagstukken. Wat dat oplevert,
deelden we tijdens deze (twaalfde editie van onze)
Jaarconferentie in workshops, waarvan deelnemers er één
volgden. In deze verdiepende workshop plaatsten we de
opbrengsten van de leernetwerken in een breder regionaal
kader. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar hoe
bestaande initiatieven verbonden zijn of kunnen worden.

Na twee jaar online conferenties konden we
elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Er is flink
bijgepraat en contact gelegd. Dit is een
belangrijk deel van ons (net)werk; het
samenbrengen van professionals,
gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige
ouders en jongeren, hogeschooldocenten en -
lectoren,  ouders en wetenschappers uit onze
regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland
Rijnland. 

JAARCONFERENTIE 
Regionaal leren van
maatschappelijke  vraagstukken

Doel Ontmoeting

85 deelnemers

Evaluatie

Programma
Werkplaats SAMEN functioneert in de context van onze regio,
maar ook in die van wet- en regelgeving en
financieringssystemen. Om te laten zien wat dat betekent voor
SAMEN, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een
andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen,  uitgenodigd om
het plenaire deel te verzorgen. 
Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze
resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding,
Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren &
implementeren en Normaliseren. We sloten de Jaarconferentie
2022 af met een netwerkborrel.
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KIND & SCHEIDING

Vragen en uitdagingen voor het Leernetwerk
Is er de ambitie om het geleerde ook buiten de regio, Nederland,
Europa of zelfs daarbuiten te brengen?
Wat zijn de partijen die bereid zijn om te betalen voor betere
toegang tot informatie, hulp bij kind en ouderrelaties?
Waar begint en eindigt de rol van de overheid in
scheidingssituaties?
Hoe zorgen we ervoor dat de visie breder wordt verspreid dan
enkel onder professionals? 
Wat is er nodig van gemeenten en partners om het tot succes te
maken?

Net gestart
Het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties is net gestart. We
vroegen deelnemers vragen en uitdagingen voor het Leernetwerk te
benoemen. 

Opbrengsten Leernetwerk
Namens het Leernetwerk is op een
hogeschool een college gegeven
door een ervaringsdeskundige,
praktijkprofessional en onderzoeker
Er is verbinding met alle
perspectieven; beleid, praktijk,
onderzoek, gezinnen en onderwijs
zijn vertegenwoordigd 

INTEGRAAL WERKEN

Leerlessen
Tijd, ruimte en aandacht voor doelen,
doelgroep, randvoorwaarden en de
samenwerking zijn bij het ontwikkelen
van integrale teams essentieel. 

Samen leren = samen werken
= samen verder naar beter

Het is belangrijk dat
beleidsmedewerkers ook

meelopen in de praktijk om
te ervaren hoe dat is 

- deelnemer praktijk -

- deelnemer beleid -
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KINDERMISHANDELING

Leerlessen
Een Moreel Beraad met
professionals en
ervaringsdeskundigen is zinvol en
brengt verdieping in de discussie
Moreel Beraad brengt de
verschillende meningen en
uitgangspunten goed naar boven
Meningen over normen en waarden
blijken uiteen te lopen
De inbreng van
ervaringsdeskundigen is van grote
waarde

Wij zijn hier als 
 ervaringsdeskundigen, niet

als cliënten; dat is een
verschil

Een Moreel Beraad is een
zorgvuldige manier om
zoiets moeilijks als een

mogelijke uit huis plaatsing
te bespreken

Workshops Ontwikkellijnen - Naar de presentaties -

- deelnemer praktijk -

- ervaringsdeskundige -
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Bron: Minkman MNM, Ahaus, Huijsman J. A four-phase
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Opbrengsten project
Werkzame elementen van
organisatie-overstijgende
leernetwerken in de zorg voor jeugd
in kaart gebracht
Online-tool LISO-framework
gelanceerd
Training ontwikkeld om te werken
met het LISO framework

Er is behoefte aan meer expertise en
handvatten voor het werken in
organisatie-overstijgende leernetwerken,
het LISO-framework voorziet daarin. De
vertaling van werkzame elementen naar
de praktijk kan nog sterker. 

De sessies

MEER JAARCONFERENTIE

NORMALISEREN

LEREN & IMPLEMENTEREN

Leerlessen

Onze organisatie
participeert eigenlijk in veel

organisatie-overstijgende
leernetwerken

Ook gemeenten
hebben te leren

- deelnemer praktijk -

- deelnemer beleid -

JAARCONFERENTIE 2022
Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Opbrengsten Leernetwerk
Gezamenlijke visie
Vaste kerngroep en dynamische schil
met vertegenwoordiging vanuit
verschillende perspectieven
Samenwerking met gemeenten

Leerlessen
Voor de vertaling van de visie op
normaliseren is het belangrijk onderwijs en
huisartsen te betrekken. Jeugdhulp-
professionals hebben - naast effectieve
instrumenten - behoefte aan handvatten, tijd
en ruimte om een vertrouwensrelatie op te
bouwen. Dit maakt een brede
vraagverheldering en het voeren van het
gesprek over passende jeugdhulp mogelijk.

Je moet in korte tijd
iedereen in het gezin 

zien en spreken,
onbevooroordeeld. En
niet meteen denken in

oplossingen. Door goed
te luisteren dienen die
zich soms vanzelf aan’

 - deelnemer beleid-

De sessies

MEER JAARCONFERENTIE

KWETSBARE GEZINNEN

Opbrengsten Leernetwerk
Verkennend in kaart gebracht wat in
onze regio wordt verstaan onder
kwetsbaarheid en wat belangrijke
elementen zijn in het doorbreken van
kwetsbaarheid
Reflectie met hulpverleners,
ervaringsdeskundigen, docenten en
onderzoekers op een langdurig
hulpverleningstraject 

Het informele netwerk is in praktische en
emotionele zin van belang, daaraan
ontbreekt het kwetsbare gezinnen
(deels). Daarom is inzet op uitbreiding
van het netwerk belangrijk.

Ook een huisdier kan
belangrijk zijn als informele

steun

Het is fijn steun te ervaren
bij lotgenoten. Maar het is

ook fijn om gewoon,
probleemloos, bij de
sportclub of in een

buurthuis te zijn 

- deelnemer praktijk -

- deelnemer praktijk-

Leerlessen
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