Inventarisatie
Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een netwerk van én voor professionals.
In heel Nederland gaan nieuwe bovenregionale expertisenetwerken Jeugd aan de slag om ervoor te zorgen dat
jongeren op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het gaat specifiek om zéér kwetsbare (gezinnen met)
kinderen en jongeren tot 23 jaar die meerdere en complexe problemen hebben of problemen die weinig
voorkomen – en die nu vastlopen in de zorg.
De gemeente Groningen coördineert voor Groningen, Friesland en Drenthe de opdracht om te komen tot een
netwerk dat bijdraagt aan de doelstelling ‘Geen kinderen tussen wal en schip: 0 zoekende jeugdigen, ouders en
professionals met een vraag naar expertise en passende zorg’’.
Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende 3 functies:
•
•
•

Consultatie en advies.
Organiseren van hulp bij plaatsing.
Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).

Uitgangspunt is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.
Vanuit het JENN is deze inventarisatie gemaakt van al bestaande teams en regionale netwerken.

Op onze website www.jennoord.nl zullen wij regelmatig informatie en nieuws delen. Heeft u vragen of
opmerkingen? Mail die dan naar info@jennoord.nl
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DRENTHE

PRACHT

Servicepunt JH+

MDA++

Samenstelling: Vacant
Contactpersoon: l.imming@emmen.nl,
c.langeler@noordenveld.nl
Website: https://www.envedder.nl/

Samenstelling: Accare, Elker, Ambiq ,VNN , PC Noord, JB Noord
Contactpersoon: servicepunt@elker.nl
Website: www.elker.nl

Samenstelling: VTD, GGZ Drenthe
Contactpersoon: www.veiligthuisdrenthe.nl
Website:

Overleg op casusnivaeu
Doel:
Een oplossing vinden voor vastgelopen complexe casussen.
Het signaleren van lacunes in het zorgaanbod en het analyseren
van het verloop van deze casussen met als doel het systematisch
werken aan verbetering van de zorg.

Doel:
Gesloten plaatsing van jongeren voorkomen of zo kort mogelijk
in zetten. Aanmelders ondersteunen en in de vaak complexe
problematiek.

Doel:
Het bieden van onderzoek en opvang bieden na acuut, ernstig
(seksueel) geweld.

Zorgmakelaar

KSW- Reizend Team

Samen Verder

Samenstelling: 12 Drentse gemeenten, JB Noord, WSG en LJ&R,
RIGG, RVDK, zorgaanbieders, contractmanagers
Contactpersoon: zorgmakelaar@envedder.nl
Website: https://www.envedder.nl/zorgmakelaar

Samenstelling: Drentse gemeenten en Yorneo, Cosis, Elker,
Accare, Ambiq
Contactpersoon: Marianne.Langebroek@yorneo.nl
Website: https://www.envedder.nl

Samenstelling: Diverse zorgaanbieders, pleegwijzer,
gastouders
Contactpersoon: Mijntje@cornerstones.eu
Website: https://www.envedder.nl/

Doel:
Werken aan een betere samenwerking tussen de gemeenten en
de GI’s waardoor we het huidige jeugdhulpaanbod beter
benutten. Onderdeel van Envedder.

Doel:
Reizend specialistisch team dat kleinschalige woonvoorzieningen
ondersteunt bij de opvang van jeugdigen met een complexe
zorgvraag.

Doel:
Het ondersteunen van pleegouders doormiddel van
gezinshuizen/gezinsouders i.s.m. het landelijk programma
Mocking Bird.

Overleg op beleidsniveau

Regionaal transformatie
programma

Expertisenetwerk

Regionale kenniswerkplaats

Inspiratie/visie

Envedder

Regie op 3.

Drentse Jeugdacademie

Samenstelling: 12 Drentse gemeenten, 5 grotere
zorgaanbieders
Contactpersoon:
Website : https://www.envedder.nl

Samenstelling: Gemeenten, zorgaanbieders
Contactpersoon: Linda Imming
Website: https://www.envedder.nl/

Samenstelling: Drentse gemeenten en ketenpartners
Contactpersoon: Lusette brouwer & Huub Pijs
Website: https://www.envedder.nl

Doel:
Deze beweging wordt aangejaagd en georganiseerd door de
Jeugdhulpregio Drenthe, vanuit het Transformatieplan.

Doel:
Sneller en eerder de best passende jeugdhulp in te zetten. Bij
stapeling van zorg maakt Regie op # een pas op de plaats met
een analyse en een verklarende analyse. Doel is om te helpen bij
het vinden van passende zorg.

Doel:
De Drentse jeugdacademie heeft als doel het investeren in
vakmanschap ( actielijn Zorg voor de jeugd) en kennisdelen en
scholing.

Jeugdhulp Regio Drenthe

KSW- veldonderzoek

Samenstelling:
Contactpersoon: info@amhofstede.com
Website: www.jeugdhulpregiodrenthe.nl

Samenstelling: Gemeenten, zorgaanbieders
Contactpersoon: Geke Klapwijk
Website: https://www.envedder.nl

Doel:
Afstemming en overleg tussen de 12 Drentse gemeenten

Doel:
Zicht krijgen op aard en aantallen kleinschalige voorzieningen in
Drenthe

rondom verschillende thema’s
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Groningen

Regionaal expertteam

Servicepunt JH+

MDA++

Samenstelling: Groninger gemeenten.
Contactpersoon: Klara.van.zoest@groningen.nl
Website:https://www.rigg.nl/Inrichting+van+de+toegang/exper
tteam/default.aspx

Samenstelling: Accare, Elker, Ambiq, VNN, PC Noord,
JB Noord Wij teams, Yoneo
Contactpersoon: servicepunt@elker.nl
Website: www.elker.nl

Samenstelling: Veilig Thuis, Wij teams, gemeenten
Contactpersoon:
Website: www.veiligthuisgroningen.nl

Doel:
Een oplossing vinden in de betreffende casus en het signaleren
van lacunes in het zorgaanbod. Analyseren van het verloop van
deze casussen met als doel het systematisch werken aan
verbetering van de zorg.

Consultatieteam 18- 18+
Samenstelling: Alle gemeenten
Contactpersoon:
Website:
Doel:

Doel:
Gesloten plaatsing van jongeren voorkomen. Aanmelders
ondersteunen in de vaak complexe problematiek.

Zorg- en veiligheidshuis Groningen
Samenstelling: Alle gemeenten, GGD, Leger des Heils
Contactpersoon: zvh@groningen.nl
Website:
https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/veiligheidsh
uis_groningen
Doel:
Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) is een regionaal
samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten,
justitie en zorg samenwerken aan een veiliger samenleving.

VONK
Samenstelling: Hanze Hogeschool, C4Youth.
Contactpersoon: Suzanne Kuik, s.n.kuik@pl.hanze.nl, Lucienne
van Eijk,
Website: https://c4youth.nl

Doel:
Kennis en expertise op het thema Veilig Opgroeien verbindt en
samenbrengt.

Expertisecentrum Gezinnen met
Meervoudige en complexe Problematiek

Doel:
Het bieden van onderzoek en opvang bieden na acuut, ernstig
(seksueel) geweld

Overleg op casusnivaeu

Overleg op beleidsniveau

Regionaal transformatie
programma

Overbrug
Samenstelling: Noorderpoort, WerkPro, Het Kopland, MEE,
Leger des Heils, ROC Menso Alting, Horizon, Wij Groningen,
VNN, Elker, Vlechter, Molendrift, Jimmy’s, MJD, Alfa-college
Contactpersoon: Charlotte Schippers; info@overbrug.nu
Website: www.overbrug.nu
Doel:
Overbrug wil nauw samen werken met jongeren in Groningen
die ondersteuning ontvangen op het gebied van wonen, leren en
werken en/of hulpverlening krijgen.

C4 Youth

Samenstelling:
Contactpersoon: Jana Knot-Dickscheit
expertisecentrum.gmcp@rug.nl
Website: www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-gmcp

Samenstelling:
Contactpersoon: h.maarsingh@cmostamm.nl,
wilco.van.der.meer@ggd.groningen.nl,
k.vangenne@zorgbelang-groningen.nl
Website: https://c4youth.nl/

Doel:
Genereren, bundelen, verspreiden en implementeren van
wetenschappelijke en praktijkkennis en het opleiden van
mensen.

Doel:
Het bevorderen van een lerende omgeving in de jeugdhulp voor
hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders en
vakmanschap, ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien en opvoeden van de jeugd.

Expertisenetwerk

Regionale kenniswerkplaats

Inspiratie/visie
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Friesland

REX
Samenstelling: onafhankelijke experts op het gebied van
jeugdhulp en onderwijs
Contactpersoon: Annet.runia@sdfryslan.nl
Website: https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/inlinefiles/notitie_regionaal_expertiseteam_friesland_2.0_0.pdf

TT Hoog Specialistisch
Samenstelling: Accare, Elker, Ambiq ,VNN , PCNoord, JHF,
GGZ Friesland
Contactpersoon: Antiena.hilbrandie@leeuwarden.nl
Website: https://teamtoegang.nl/

Doel:
Het bieden van advies en ondersteuning bij complexe en/of
‘vastgelopen’ (zorg)vragen. Het op basis van de analyses en de
adviezen van de casussen aanbevelingen doen over structurele
knelpunten.

Doel:
Het coördineren van hoog specialistische jeugdhulp (HSJ) in
Fryslân en passende zorg op het juiste moment bieden, ook om
te voorkomen dat hoog specialistische jeugdhulp nodig is.

Passend onderwijs

Maatwerk tafels veiligheidshuis

Samenstelling: Friese gemeenten, Sociaal domein Fryslân,
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO
Contactpersoon: marijke.schilperoord@sdfryslan.nl
Website:

MDA++
Samenstelling:
Contactpersoon: tolsma.r@regiecentrumbv.nl
Website: www.veiligthuisfriesland.nl

Doel:
Het bieden van onderzoek en opvang bieden na acuut, ernstig
(seksueel) geweld.

Overleg op casusnivaeu

Overleg op beleidniveau

Samenstelling:
Contactpersoon: Maureen.deboer@leeuwarden.nl
Website: https://www.envedder.nl/

POPP-MCL
Samenstelling: verloskundigen/gynaecologen, kinderartsen en
psychiaters
Contactpersoon:
Website: www.mcl.nl

Regionaal transformatie
programma

Expertisenetwerk
Doel:
Adviseren aan beleidsmedewerkers en wethouders over
passend onderwijs – zorg voor jeugd, samenwerkingsverbanden
PO en VO.

Doel:
Maatwerk regelen voor jongeren die in ‘onveilige, zeer
complexe situaties/netwerken zitten

Doel:
Bundelen van zorgverleners hun krachten om vóór en tijdens
zwangerschap, bevalling en kraambed (aanstaande) ouders bij
te staan. 1x per 3 weken sluit Veilig Thuis aan.

Gedwongen kader

Kenniswerkplaats Jeugd

Foar Fryske Bern

Samenstelling: Friese gemeenten en Sociaal Domein Fryslân
Contactpersoon: bryan.mesken@sdfryslan.nl
Website:

Samenstelling: Friese gemeenten, het ontwikkelprogramma
Foar Fryske Bern, diverse zorgaanbieders.
Contactpersoon: Labun.a@jeugdhulpfriesland.nl
Website: www.awtjf.nl

Samenstelling:
Contactpersoon: pieter.vanderzwan@foarfryskebern.
Website: https://foarfryskebern.nl

Doel:
Adviseren aan beleidsmedewerkers en wethouders Friese
gemeenten over beleid Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Doel:
Betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van een
lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio.

Doel:
Kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de
levensloop van het kind én investeren in het vakmanschap van
jeugdprofessionals. Sluit aan bij het Friese actieplan ‘Zorg voor
Jeugd’, wat de aanleiding is voor het ontwikkelprogramma Foar
Fryske Bern.

COPE

Van nu tot nul

Friese Jeugdzorgonline

Samenstelling:
Contactpersoon: Majoor.j@jeugdhulpfriesland.nl
Website:

Samenstelling: diverse zorgaanbieders en Foar Fryske Bern
Contactpersoon: Wielink.r@jeugdhulpfriesland.nl
Website: https://vannutotnul.nl/

Samenstelling: diverse zorgaanbieders en Foar Fryske Bern
Contactpersoon:
Website: www.friesejeugdzorgonline.nl

Doel:
Het op doen van kennis en het delen en actief te participeren op
diverse plekken in de gehele jeugdhulpketen als dat nodig is.
Uitgangspunt hierbij is dat betrokkenen uit het COPE netwerk
meedenken, meedoen en mee leren, maar niet overnemen.

Doel:
Núl uithuisplaatsingen, Núl suïcides, Núl residentiële
plaatsingen, Núl complexe echtscheidingen, Núl thuiszitters.
Door elkaar te inspireren, uit te dagen & te helpen om binnen &
buiten de kaders van onze systemen elkaar met voorbeelden te
laten leren & ervaren hoe wij het voor kind beter kunnen doen.

Doel:
Het Friese online platform is bedoeld voor ouders, jeugdigen,
aanbieders en verwijzers. Het is gericht op het bieden van zorg
en ondersteuning op afstand en het online kunnen
samenwerken.

Regionale kenniswerkplaats

Inspiratie/visie
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Noord Nederland

CCE (landelijk)

LVB netwerk

Autisme netwerk

Samenstelling:
Contactpersoon:
Website:

Samenstelling: Lentis/ Jonx, Accare, Humanitas, MEE, de Zijlen,

Samenstelling:
Contactpersoon:
Website:

Ambiq, ’s Heerenloo, v.Boeijen, Trajectum, de Wilster en Talant en
Cosis.
Contactpersoon: Laura Wolsink; laura.wolsink@t5-training.nl

Website:
Doel:
CCE is partner van zorgprofessionals voor expertise over ernstig
probleemgedrag. Daar waar professionals vastlopen en de
kwaliteit van bestaan van de cliënternstig onder druk staat,
zoeken professionals en CCE gezamenlijk naar nieuw perspectief

Doel:
Het gaat om LVG cliënten. Overstijgende / organisatorische
knelpunten uit dit overleg gaan naar het NPGZ.

Overleg op casusnivaeu
Doel:
Het ANG wil een bijdrage leveren aan duurzame verbetering van
levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met
autisme en hun naasten in alle levensfasen.

Overleg op beleidniveau

Regionaal transformatie
programma

Expertisenetwerk

Regionale kenniswerkplaats

Inspiratie/visie

