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Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een 
netwerk van én voor professionals.      Update juni 2021 
 
In deze update: 

• Gehonoreerde projecten 

• Toelichting op de gehonoreerde projecten 

• Aankondiging nieuwe subsidieronde middelen 2021/2022 

• Voortgang werkgroepen 

• Informatie om met elkaar te delen en aan te vullen 

• Bestuurlijk overleg: na de zomer aan de slag met de 0-plaat 

• Nieuwe projectleider 
 
Voor vragen over het JENN: mail naar info@jennoord.nl 
De afgelopen tijd zijn we als projectteam hard aan de slag geweest. In deze update en op 
onze website nemen wij u graag mee in de stappen die we als lerend netwerk maken. 

 
 
Gehonoreerde projecten 
De afgelopen periode konden partijen een voorstel voor subsidie indienen bij het JENN 
vanuit de middelen 2020/2021 voor het organiseren van hulp en de kennis- en leerfunctie.  
Bij het organiseren van hulp, ging het om een bijdrage in de (ontwikkel-, onderzoeks- en 
pilot)-kosten van het initiatief (ambulante, klinische of woonvoorzieningen). Het ging 
nadrukkelijk niet om individuele casussen. 
Bij de kennis- en leerfunctie ging het over: kennis ontwikkelen, kennis delen en/of kennis 
toepassen.  
Naast de beoordelingscriteria ging het er ook om dat het project of initiatief snel van start 
kon en in 2021 kan worden afgerond. De aanvraag werd beoordeeld door twee leden van 
het projectteam. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd. 
 

Gehonoreerde 
aanvraag 

Betrokken organisaties 

1.Expertiseteam 
onderwijs en zorg 

Expertteam Groningen, samenwerkingsverband VO 
Ommelanden 

2.Kleinschalig 
Specialistisch Wonen; 
Reizend Specialistisch 
Team en kleinschalige 
woonvormen Drenthe 

Yorneo, Ambiq, Elker, Cosis, Accare 

3.KWV Friesland Jeugdhulp Friesland 

4. K-EET 
opleidingsprogramma 
professionals  

Accare en GGZ Friesland (Kinnik) 
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Toelichtingen op de gehonoreerde projecten: 
 
ad 1. Expertiseteam onderwijs en zorg 
Voor jongeren die langdurig thuiszitten/verzuimen (meer dan 1 jaar), is het voorstel om 
een provinciaal onderwijs/zorg expertteam als pilot in te richten. Deze pilot richt zich 
daarbij eerst (naar voorbeeld van de opzet van het expertteam) met een klein team op 
een selectie van de doelgroep. Dit team start met de jeugdigen die zeer beperkt tot geen 
onderwijs volgen als gevolg van onbegrepen lichamelijke klachten. Dit team heeft als doel 
om te komen tot een plan van aanpak, waarmee (onderwijs)participatie weer kan worden 
opgestart Het (tijdelijk)beoogde expertiseteam is dus een offspring van het expertteam 
Groningen, volgt dezelfde werkzame factoren en in eerste opzet dezelfde aanpak. Dit 
houdt in dat de werkzame bestanddelen gebruikt worden om het tijdelijke team vorm te 
geven en te laten functioneren.  
Op basis van de analyse en monitoring wordt gekeken of en in welke vorm er vervolg aan 
het expertteam wordt gegeven voor de bredere doelgroep thuiszitters. 
 
ad 2. Kleinschalig Specialistisch Wonen; Reizend Specialistisch Team en kleinschalige 
woonvormen Drenthe 
Het project Kleinschalig specialistisch wonen is een project waarbij vijf zorgaanbieders 
(Accare, Ambiq, Cosis, Elker en Yorneo) zich de taak hebben gesteld om zowel geschikte 
en duurzame woonplekken voor een complexe doelgroep te realiseren als een reizend 
organisatie overstijgend specialistisch team op te zetten. 
Het reizend specialistisch team kan tijdelijk de benodigde zorg bieden en tegelijkertijd 
door een gedegen analyse kennisoverdracht verzorgen en adviseren in de woonomgeving 
van de jongere, waardoor verplaatsingen van de jongere minder of niet meer nodig zijn. 
Dit kan zowel in de thuissituatie van de jongere als op een verblijfslocatie, al dan niet van 
een van de betrokken aanbieders, het geval zijn. 
De duurzame woonplekken zijn gericht op het stoppen van de verplaatsingen van de 
jongere doordat de benodigde expertise en kleinschaligheid aanwezig is om voor jongeren, 
met een sterke gedragsproblematiek mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke 
beperking en psychiatrie, om een duurzame plek te realiseren. 
Er is een nauwe samenhang tussen beide onderdelen. Immers het Reizend Specialistisch 
Team moet de mogelijkheid hebben om de kleinschalige specialistische woonplekken te 
kunnen adviseren als het wonen niet (meer) mogelijk is in de bestaande woonvormen. 
 
ad. 3. KWV Friesland 
Een KWV biedt wonen met een behandelmatig karakter aan maximaal vier jongeren met 
meervoudige complexe problematiek. Jongeren die zich veelal niet (tijdelijk) kunnen 
voegen in een gezinsvorm volgens het vijfkeer gezinsbeleid: wonen in het biologische 
gezin, een netwerkgezin, een pleeggezin, een pleeggezin met extra ondersteuning en/of 
behandeling of wonen in een gezinshuis al dan niet met extra ondersteuning en/of 
behandeling. Ook kunnen zij niet kunnen profiteren van (residentiele) settingen waar meer 
dan zes jongeren op een locatie wonen. 

 
Een team van jeugdzorgwerkers biedt 24/7 zorg, en is zo klein en de diensten zijn zo lang 
als mogelijk om veiligheid en continuïteit te borgen. Het team is adequaat toegerust en 
ontvangt structureel inter- en supervisie. Behandeling (als geïndiceerd) is integraal. De 
verschillende therapieën en specialistische disciplines zijn intern beschikbaar. Het 
leefklimaat is gebaseerd op Geweldloos verzet/verbindend gezag, schematherapeutisch 
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werken en NMT. Leef- en werkklimaatmetingen vinden periodiek plaats. Gezien de 
doelgroep is nadrukkelijke aandacht nodig voor onderwijs/dagbesteding op maat. Het 
kleinschalige staat voor overzicht, het in relatie zijn met de jongere, zijn/haar ouders en 
belangrijke anderen, het kunnen hanteren van de problematiek via handelingsrijkdom in 
plaats van repressie, zorg op maat, en zo gewoon mogelijk wonen in en nabij de 
samenleving.  
 
ad 4. K-EET opleidingsprogramma professionals 
Dit project is onderdeel van een breder plan voor K-EET@Noord (K-EET landelijk plan) en 
betreft de eerste stappen in het opbouwen van goede ketenzorg voor jongeren met 
eetstoornissen in de drie noordelijke regio’s. Dit project betreft het opschalen van de 
diagnostiek- en behandelcapaciteit in 3Noord door het opleiden van een specialistisch 
team in Friesland (GGZ Friesland/Kinnik). De uitvoering van dit plan kan direct starten 
omdat de personele inzet bij GGZ Friesland/Kinnik beschikbaar is. Met de verdubbeling van 
capaciteit kunnen we een groot deel van de knelpunten die er nu zijn rondom de 
beschikbaarheid van ambulante behandeling van eetstoornissen oplossen en de 
wachttijden terugdringen. 
 
Aankondiging nieuwe subsidieronde middelen 2021/2022 
Na de zomer kunnen nieuwe voorstellen ingediend worden voor de middelen van 
2021/2022. Hierover zullen wij binnenkort communiceren. 
 
Voortgang werkgroepen 
In werkgroepen zijn we met de volgende onderwerpen aan de slag: 
 
1. Inzet ervaringsdeskundigheid 

• Waarom en Wat: Waar en op welke wijze kan ervaringsdeskundigheid het beste 
worden ingezet? 

• Wie: Martine Brouwer (aanspreekpunt), Andrea Lagro en Ellen Loykens 
martine.brouwer@ziggo.nl 
 

2. Altijd gedeelde en verklarende analyse 
• Waarom en Wat: Hoe kan bereikt worden dat er altijd een gedeelde en verklarende 

analyse is? 
• Wie: Ellen Loykens (aanspreekpunt) en Rolien Tolsma 

e.loykens@molendrift.nl 
 
3. Kleinschalige Woonvoorzieningen 

• Waarom en Wat: er lijkt onvoldoende aansluiting tussen in vraag en aanbod  KWV 
• Wie: Rob Wielink (aanspreekpunt), Elly Voorintholt, Harriët Hanegraaf, Andrea 

Lagro, Klara van Zoest  
wielink.r@jeugdhulpfriesland.nl 
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4. Overzicht netwerken, expertteams 
• Waarom: professionals zicht op beschikbare kennis en netwerken + verbeteren van 

de overleg- en netwerkstructuur  
• Wat: Invulling en toepassing van de inventarisatie (informatief naar de sector en 

inzicht over overlap en leemtes) 
• Wie: Lusette Brouwer, Marijke Schilperoord, Klara van Zoest (aanspreekpunten) 

l.brouwer@coevorden.nl 
marijke.schilperoord@sdfryslan.nl 
klara.van.zoest@groningen.nl 
 

5. Casuïstiek 
• Waarom: Taak van netwerk is het oplossen en leren van casuïstiek  
• Wat: ‘onopgeloste’ casuïstiek vanuit de regio’s (3 expertteams) bespreken, zo 

mogelijk oplossen en van leren 
• Wie: Rolien Tolsma (aanspreekpunt), voorzitters expertteams en ondersteuning 

landelijk OZJ 
rolientolsma@gmail.com 

 
Informatie om met elkaar te delen en aan te vullen 
Regelmatig plaatsen wij documenten die door de werkgroep gemaakt zijn en wellicht ook 
voor professionals buiten onze werkgroep nuttig kunnen zijn. En heb je vragen, 
aanvullingen of opmerkingen. Laat het ons vooral weten! 

 
Op de website vind je:   

• Inventarisatie JENN april 2021 (overzicht met regionale en bovenregionale netwerken en 

expertisecentra) 

• Knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeugdigen/gezinnen 

• Doelgroepen en knelpunten per doelgroep 

• Nulplaat 

 

Bestuurlijk overleg 

Regelmatig vindt er bestuurlijk overleg plaats waarin we de bestuurders bijpraten over de 
ontwikkelingen binnen het JENN. Tijdens het volgende overleg zullen we samen met de 
bestuurders de volgende vraag met hun gaan bespreken. 

“Wat kan het bestuurlijk overleg bijdragen aan de doelstelling 0 zoekende jeugdigen, 
ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg?  Welke knoppen 
zijn er en welke bijdragen kunnen de deelnemers daaraan leveren?” 

 

Nieuwe projectleider 

Fred van Dorp, projectleider van het JENN, heeft een nieuwe functie per 1 juni 2021. 
Daarom zal hij het JENN project verlaten. Douwina Zwart zal vanaf 15 juni onze nieuwe 
projectleider zijn.  

 

Vragen over het project? 
Heeft u vragen over het JENN project of wilt u informatie met ons delen? Mail dan naar 
info@jennoord.nl 
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