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MISSIE Wat willen we bereiken KERNWAARDEN

Kinderen groeien
gezond, veilig en kansrijk
op met als resultaat dat

zij het vermogen hebben
om zich aan te passen en

een eigen regie te
voeren, in het licht van
de fysieke, emotionele

en sociale uitdagingen in
het leven.

Over 4 jaar is er een
door partners gedragen

regionale
kenniswerkplaats welke

onderzoeksprojecten
uitvoert en nieuwe en

bestaande initiatieven,
kennis en kunde met

elkaar verbindt.

Het gewone leven
van gezin en kinderen
centraal.
Gelijkwaardigheid
(ouders, jongeren,
professionals)
Jij en ik, we doen het
samen.
Al doende leren we.
Delen en verbinden.

In de kerngroep en
projectgroepen is

aandacht besteed aan
evalueren, reflecteren en

leren van elkaar. 
 

Ook de leergemeenschap
met onderzoekers uit

beide projecten startte
eind 2021.

Opbouwen 'eigen'
duurzame

organisatie als
leergemeenschap

Samen met
partners kennen,

opbouwen en
verduurzamen

netwerk
Er zijn verbindingen

gelegd tussen de
kenniswerkplaats en

beleidsterreinen Jeugd,
Onderwijs en Publieke

Gezondheid.
Ook werken we samen
met de werkplaatsen

Jeugd Flevi en IJsselland.

Effectief en efficiënt 
communiceren over

activiteiten en
resultaten

2 bijeenkomsten
georganiseerd om

resultaten en informatie
over projecten te delen.

 
Website is online gegaan
en eerste nieuwsbrief is

verschenen.

Project Dynamische Driehoek
Samenwerking tussen ouders, school
en jeugdhulp / jeugdgezondheid.

  
3 leergemeenschappen opgestart
rondom een basisschool:

 - De Wegwijzer in Oldebroek
 - Sterrenlicht in 't Harde / Elburg

 - Alfons Ariëns in Harderwijk
 
 
 
 

Project Naar een veerkrachtige jeugd
Samenwerking tussen ouders, jongeren (12-
18 jaar), school en jeugdhulp /
jeugdgezondheid op het thema Veerkracht. 

  
In 2021 > verdiepend onderzoek naar
veerkracht van de jeugd op het Veluvine in
Nunspeet én ophalen mogelijkheden om de
veerkracht te vergroten.

 
 
 
 Daarnaast is in 2021 gestart met een verkenning voor een 3e project op de Verschoorschool. Hiervoor moet nog

financiering gezocht worden. 

Meer informatie
Jan Gerrit Duinkerken: j.duinkerken@jeugdnoordveluwe.nl /  06-13968863
Myriam van Tol: m.vantol@ggdnog.nl /  088-4433469
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