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‘Een veerkrachtig nieuwjaar’ – campagneweek en reizende fototentoonstelling over 

veerkracht 
Veerkrachtig opgroeien en opvoeden, wat betekent dat? En wat is veerkracht eigenlijk? Wat hebben 

jongeren nodig om zich veerkrachtig te voelen en op welke wijze kunnen gemeenten daarop 

inspelen? Bijvoorbeeld door de inrichting van wijken? Wat is het perspectief van Flevolandse ouders 

en kinderen? 

Dit soort vragen staan centraal tijdens de campagneweek ‘Een veerkrachtig nieuwjaar’ die Flevi’s 

Kenniswerkplaats Jeugd organiseert van 24 t/m 28 januari 2022. Een week vol workshops en 

lezingen, bedoeld voor inwoners van Flevoland, professionals, leerkrachten, onderzoekers en 

beleidsmakers. Deelname is kosteloos. Voor een overzicht van alle activiteiten, zie de 

activiteitenkalender. 

 

1000-dagen reizende fototentoonstelling 

Het startschot van de campagneweek is de opening van een 1000-dagen reizende 

fototentoonstelling over veerkrachtig ouderschap door heel Flevoland. Tien ouders delen door hun 

portretten hun ervaring met veerkrachtig opvoeden en opgroeien. Wethouder Roelie Bosch opent 

(onder voorbehoud van Corona-maatregelen) op maandag 24 januari de tentoonstelling; de 

indrukwekkende portretten zijn daarna 166 dagen te bezichtigen op diverse plaatsen in het stadshart 

van Almere. De fototentoonstelling reist daarna verder door Flevoland. Deze 1000-dagen zijn 

gekoppeld aan onze kennislijn ‘De eerste 1000-dagen’. Daarin wordt onderzoek gedaan naar de 

eerste 1000-dagen van het leven. 

Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd 

In Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd staat het thema veerkrachtig opvoeden en opgroeien in Flevoland 

centraal. In de kenniswerkplaats werken de zes Flevolandse gemeenten, Hogeschool Windesheim 

Flevoland, Triade-Vitree, Icare, JGZ Almere, Flever en GGD Flevoland samen. Flevi’s Kenniswerkplaats 

speelt een actieve rol in het verzamelen van kennis over veerkrachtig opgroeien en het benutten van 

deze kennis in de praktijk. Eén van de manieren waarop we dat doen is het stimuleren van het 

fundamentele gesprek over opvoeden, opgroeien en onderwijs en actie-onderzoek op drie thema’s:  

 

1) De eerste 1000-dagen  

2) Voor mijn kind wil ik het anders (intergenerationele invloeden)  

3) Samenwerken met gezinnen vanuit veerkracht 

 

Flevi’s kenniswerkplaats jeugd is een van vijftien ZonMw regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Daarin 

worden maatschappelijke vraagstukken bekeken vanuit verschillende perspectieven, zoals die van 

ouders, jeugdigen, praktijk, beleid, bestuur, onderzoek, opleidingen en professionals. In onze 

campagneweek komen zij allen aan bod. 
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Contactpersoon/persvoorlichting:  

Sharon Stellaard s.stellaard@triadevitree.nl 0624277770 

 

Aanwezigheid pers:  

Maandag 24 januari 2022  

10:00 – 11:00 Gemeentehuis Almere 

Opening 1000-dagen reizende fototentoonstelling.  

Let op! Dit persmoment is onder voorbehoud van o.a. de dan geldende Corona-maatregelen. De 

actuele informatie kan opgevraagd worden bij Sharon Stellaard. 
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