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

Voortgang JENN (net)werkgroepen
Subsidies

De afgelopen tijd zijn we als projectteam hard aan de slag geweest. Iedere twee weken overlegt het
projectteam via Teams. En in september hebben we elkaar voor het eerst live getroffen in een
uitgebreide werksessie waarbij we teruggekeken hebben en geïnventariseerd hebben waar we nu
staan. In december komen we een hele dag bij elkaar om vooruit te kijken naar de doorontwikkeling
van het JENN en de speerpunten voor 2022. Tussentijds werken de verschillende (net)werkgroepen
aan hun eigen opgaven. Hieronder ziet u hiervan een kort overzicht.

Voortgang JENN (net)werkgroepen:
Inzet ervaringsdeskundigheid
Er is een kerngroep gevormd waarmee besproken wordt waar dit netwerk naar toe wil en met welk
doel. De groep legt een basis voor een bovenregionaal netwerk en buigt zich over de vraag hoe
begrijpelijke taal meer kan worden toegepast in de jeugdhulpverlening. Het idee is dat bestaande
initiatieven van clientparticipatie in de drie provincies en het bovenregionale netwerk elkaar in de
toekomst gaan aanvullen en versterken. Aanspreekpunt: Martine Brouwer
(martine.brouwer@ziggo.nl)
Altijd een gedeelde en verklarende analyse
Er is een werkkaart voor de verklarende analyse opgesteld. Met een referentiegroep vanuit iedere
regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht om met (verbetering van) de gedeelde en
verklarende analyse te starten en ook om te verhelderen wanneer wel en niet een verklarende
analyse nuttig en noodzakelijk is. Aanspreekpunt: Ellen Loykens (e.loykens@molendrift.nl)
Kleinschalige woonvoorzieningen
De werkgroep buigt zich over aansluiting tussen vraag en aanbod van kleinschalige
woonvoorzieningen. De kenniswerkplaats Jeugd Friesland is gevraagd om een onderzoek te doen op
10 à 15 casussen naar werkbare factoren voor duurzaam kleinschalig verblijf voor een hoog
complexe doelgroep. Aanspreekpunt: Rob Wielink (wielink.r@jeugdhulpfriesland.nl)
Casuïstiek
Individuele casuïstiek wordt – ook als dit landelijk of bovenregionaal binnenkomt – toegeleid naar
het regionaal expertteam van Drenthe, Friesland of Groningen.
De voorzitters van deze regionale expertteams vormen met de projectleider JENN -en tot eind dit
jaar nog met ondersteuning vanuit het OzJ- een netwerk. Daarin staat oplossen en leren van
casuïstiek centraal. Via dit overleg komen ook veroorzakende en in standhoudende factoren in beeld
waar iedere regio mee te maken heeft. Mede dit is input voor het JENN om de speerpunten/thema’s
voor 2022 te bepalen. Aanspreekpunt: Rolien Tolsma (rolientolsma@gmail.com)
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Monitoring
Monitoring richt zich enerzijds op casuïstiek en anderzijds op de impact van door JENN ondersteunde
of geïnitieerde initiatieven. Voor monitoring casuïstiek van regionale expertteams sluiten we aan bij
de monitor die landelijk voor alle regionale expertteams wordt ontwikkeld. Dit is een standaard
basisset. Daarnaast kunnen we eventuele extra items toevoegen.
De trainingen voor de landelijke monitor is in november. Per 2022 moet de monitor, wat de basisset
betreft, door iedere regio in gebruik zijn. Hiermee kunnen regionaal, bovenregionaal en landelijk
‘rode draden’ in beeld worden gebracht.
Monitoring op wat door JENN ondersteunde of geïnitieerde initiatieven opleveren, wordt door een
werkgroep ontwikkeld. Hierbij wordt gedacht om de (in september opgeleverde) onderdelen uit de
toolkit van de Transformatieagenda Jeugd Groningen op maat aan te passen voor JENN.
Aanspreekpunt Marike Serra (m.serra@accare.nl)

Subsidies
JENN-subsidieaanvragen 2021
Er zijn voor 17 september j.l. 9 subsidieaanvragen ingediend voor de JENN-subsidieregeling 2021.
Eén subsidieaanvraag is al toegekend. Over 7 subsidieaanvragen loopt overleg naar aanleiding van
vragen en feedback vanuit het JENN. Bij een aantal aanvragen leidt dit tot aanpassing van de
aanvraag, welke dan in november opnieuw worden beoordeeld.
In de komende update van december zullen wij u informeren over de toegekende subsidies.
JENN-subsidieaanvragen tot € 5.000,De mogelijkheid om ook na 17 september 2021 aanvragen tot maximaal € 5.000,- in te dienen staat
nog open. Deze subsidieaanvragen kunnen gedurende het lopende jaar ingediend worden.
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
De subsidieregeling vindt u op onze website.
Voor deze subsidies zijn tot nu toe twee aanvragen gehonoreerd.
Lerend netwerk, ook als het gaat om inzet van middelen
In december/januari evalueert JENN de wijze waarop 2020/2021 de JENN-middelen worden ingezet,
zodat we ook hiervan leren voor 2022. Ook wordt in deze periode gekeken naar de
speerpunten/thema’s voor 2022.
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Informatie om met elkaar te delen en aan te vullen
Regelmatig plaatsen wij documenten die door het JENN gemaakt zijn en wellicht ook voor
professionals buiten onze werkgroep nuttig kunnen zijn. En heeft u vragen, aanvullingen of
opmerkingen. Laat het ons vooral weten!
Op de website (www.jennoord.nl) vindt u bijvoorbeeld:
• Inventarisatie JENN april 2021 (overzicht met regionale en bovenregionale netwerken en
expertisecentra)
• JENN Knelpunten en ambities in de zorg aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen
In deze pdf staan 3 platen:
• Knelpunten in de zorg aan kwetsbare jeugdigen/gezinnen
• Doelgroepen en knelpunten per doelgroep
• Nulplaat

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