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

Subsidieregeling gepubliceerd: indienen aanvragen is mogelijk tot 17 september
2021
Mogelijkheid om ook na 17 september aanvragen in te dienen tot max. € 5.000,Honorering 5de (en laatste) aanvraag uit beschikbare middelen 2020/2021
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Subsidieregeling gepubliceerd: indienen aanvragen is mogelijk tot 17
september 2021
Nadere regels subsidieregeling Jeugd expertisenetwerk Noord Nederland
De subsidieregeling is – na vaststelling door het college van B&W van (coördinerend) gemeente
Groningen - vrijdag 16 juli gepubliceerd op de website www.overheid.nl en is tevens te vinden op de
JENN website: https://jennoord.nl/documenten/
Het betreft een regeling voor subsidie uit SPUK-middelen (specifieke uitkering) 2021.
Dat betekent dat voor de aanvragen in deze ronde nog in 2021 een start met de besteding van de
middelen plaats moet vinden, met uitloop in 2022.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor de functie ‘organiseren van hulp’ en/of voor de kennis- en
leerfunctie. De doelgroep betreft jongeren tot 23 jaar met weinig voorkomende ernstige
psychiatrische en anderszins complexe problematiek voor wie gespecialiseerde hulp nodig is en die
nu geen passende zorg krijgen. Het gaat hierbij om passende zorg voor de doelgroep afkomstig uit
Drenthe, Friesland en Groningen. Schriftelijke aanvragen kunnen worden ingediend tot 17
september 2021. Bij de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het daartoe beschikbaar
gestelde aanvraagformulier ‘subsidieaanvraag JENN 2021’, op te vragen bij info@jennoord.nl.

Mogelijkheid om ook na 17 september 2021 aanvragen in te dienen tot max.
€ 5.000,Voor subsidieaanvragen tot een bedrag van € 5.000,- geldt een afwijkende procedure. Deze
subsidieaanvragen kunnen gedurende het lopende jaar ingediend worden, dus ook na
17 september 2021. Hiervoor, zo is in de subsidieregeling opgenomen, geldt per kalenderjaar een
subsidieplafond van € 50.000,-. Ingeval van budgetoverschrijding geldt als regel de volgorde van
binnenkomst. Voor aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘subsidieaanvragen
tot € 5.000,- op te vragen bij info@jennoord.nl
Bij beide aanvragen geldt:
Het initiatief dient bij te dragen aan de ambitie van JENN (Klik op deze link voor het overzicht, pagina
4 van de pdf).
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Honorering 5de (en laatste) aanvraag uit beschikbare middelen 2020/2021
In de vorige update is een overzicht gegeven van de 4 reeds gehonoreerde aanvragen vanuit de
middelen 2020/2021 (beschikbaar gesteld in 2020). Een 5de aanvraag vanuit de middelen 2020/2021
was nog in behandeling en is inmiddels gehonoreerd.
Dit betreft subsidie voor een nadere verkenning tot opzet van een Jeugd MPU, door Accare en (het
Beatrix Kinderziekenhuis van het) UMCG. Na beoordeling vanuit het JENN is een ondersteunende
verklaring gevraagd van VNG en KEET (landelijk). Dit om zekerheid te krijgen dat het initiatief past
binnen de landelijke visie en ontwikkelingen. Deze verklaringen zijn ondertussen ontvangen.
De ondersteuning vanuit JENN is bedoeld voor het maken van een eerste concrete uitwerking rondom
voorbereiding van een medisch psychiatrische unit (MPU), die voorziet in een integrale gezamenlijke
behandelfaciliteit voor jongeren met eetstoornissen en jongeren met ernstige psychiatrische
problematiek in combinatie met een chronische somatische aandoening en/of ernstige somatische
symptomen.

Even voorstellen: nieuwe projectleider JENN
Per 14 juni heb ik het stokje van Fred van Dorp als projectleider JENN overgenomen.
Mijn naam is Douwina Zwart, ik woon in Friesland (Franeker) en werk sinds 2018 als interim
(project)manager, voornamelijk in Noord-Nederland. Daarvoor heb ik veel jaren bij GGZ Friesland
gewerkt, onder meer als algemeen directeur van de K&J GGZ Kinnik, in de periode van de
decentralisatie. Ik stap op een rijdende trein. Het JENN heeft een enthousiast projectteam, de
deelnemers vertegenwoordigen verschillende perspectieven en expertise en dragen met veel energie
bij aan de ingezette ontwikkeling van het JENN.
Daarnaast is het ook zoeken naar de vorm van JENN als bovenregionaal netwerk van en voor
professionals. Dat leidt tot vragen zoals: Wat moet JENN - ook in het vervolg na 2021 - zijn, hoe ziet
het bovenregionale jeugd expertisenetwerk NN eruit, hoe kan je meedoen en bijdragen aan de
ambitie, wie bepaalt wat. Dit soort vragen spelen niet alleen in Noord-Nederland heb ik gemerkt.
Ieder zo geheten ‘landsdeel’ is bezig met de contouren voor zijn/haar bovenregionaal jeugd
expertisenetwerk en de borging daarvan. Hier zal het komende half jaar dan ook een belangrijk deel
van mijn aandacht naar uitgaan. Ondertussen vervolg ik deze zomer mijn kennismakingsronde,
bijvoorbeeld bij de deelnemers van het bestuurlijk overleg JENN en bij (bovenregionale)
netwerkpartners. De afgelopen weken is veel aandacht besteed aan hoe de beschikbare financiële
middelen aangewend kunnen worden voor de doelstelling van het JENN. De verwachting is dat de
gepubliceerde subsidieregeling hieraan bijdraagt.
Ik vind het een eer om een bijdrage te mogen leveren in mijn rol aan de ambitie van het JENN: ‘geen
kinderen tussen wal en schip: 0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar
expertise en passende zorg’.
Heeft u vragen over het JENN of wilt u informatie met ons delen? Mail dan naar
info@jennoord.nl

2

