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DOEL: HET GOEDE GESPREK OVER NORMALISEREN VOER JE SAMEN

Inhoudelijke Thema’s
1.

Manifest Opvoeden en opgroeien in Delft
Manifest Opvoeden en opgroeien in Delft

2.

Van Psych(iatr)ische kinderziekten naar sociale en
maatschappelijke problemen
De andere kijk op jeugdhulp

In de bijeenkomsten tot nu toe hebben wij met elkaar een aantal belangrijke
aspecten van ‘normaliseren bij opgroeien en opvoeden’ weten te benoemen.
Steeds keert weer terug dat het belangrijk is om ‘het goede gesprek’ te voeren,
en dan ook nog op het goede moment. Dat goede gesprek heeft een aantal
kenmerken:
-

-

Partnerschap en alliantie = luisteren, vertrouwen, inleven, openheid,
kwetsbaarheid tonen, samenwerken met jeugdige en ouder aan een
gemeenschappelijk doel
Taal = jeugdigen/gezinnen hebben een ondersteuningsvraag of zorg
en niet direct een probleem
Brede blik = aandacht voor individu (opgroeien) en sociale context
(opvoeden)
Positieve blik = heb oog voor veerkracht, talenten, ga uit van positieve
gezondheid, ben terughoudend in diagnoses en stigma’s
Acceptatie van imperfectie = recht om fouten te maken, accepteer
afwijkingen van het gemiddelde, accepteer dat risico’s niet zijn uit te
bannen, neem genoegen met ‘goed genoeg’

Daarnaast benoemen we dat het op basis van dat goede gesprek belangrijk is
om verbinding te zoeken met expertise/ ervaring van andere organisaties (bv.
om te bepalen of diagnostisch onderzoek wel of niet noodzakelijk is).

Voor leernetwerk Normaliseren betekent dit..
Om vragen van ouders en/of zorgen van anderen bij het opvoeden en
opgroeien te kunnen normaliseren in de Jeugdhulp, verbindt het leernetwerk
kennis & inzichten uit praktijk, onderwijs en onderzoek.
• Deelnemers brengen kennis uit de praktijk in. Zij zien bij zichzelf/
collega’s wat belangrijk is in het samenwerken met gezinnen en het
voeren van het goede gesprek.
• Deelnemers benoemen wat nodig is in onderwijs en
professionalisering om de competenties die nodig zijn voor het
samenwerken en het voeren van het goede gesprek (verder) te
ontwikkelen.
• Deelnemers ontwikkelen best practices om uit te voeren in de
praktijk. De kennis over normaliseren wordt verdiept en verbreed
door onderzoek naar de best practices.

In dit leernetwerk participeren

We werken doelgericht aan de hand van een
opleidings-, onderzoeks- en een
veranderagenda

HET LEERNETWERK
NORMALISEREN 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.
INDRUKKEN VAN DE
DEELNEMERS

”Bedankt allemaal voor
jullie positieve kracht!”
“Bedankt voor deze
bijeenkomst! Het roept bij
mij veel enthousiasme en
energie op”
VOLGENDE BIJEENKOMST:
31 maart 2021
9.30-11.30 uur
AANMELDEN
We gaan dan nader in op
‘het goede gesprek’.
Meer informatie of ook
meedoen? Kijk op
leernetwerk
Normaliseren

Dit leernetwerk is medegefinancierd
door

Klik hier om te zien wat
SAMEN nog meer doet

