Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een
netwerk van én voor professionals
Update januari 2022
“Een beweging op gang brengen die van betekenis moet zijn voor de meest kwetsbare
jongeren en gezinnen in Noord Nederland.”
Met die uitdaging startte het JENN projectteam; als bovenregionaal jeugd
expertisenetwerk en met de ambitie: “0 zoekende jongeren, ouders en professionals met een
vraag naar expertise en passende zorg”.
In deze update kijken we terug op het eerste volle jaar JENN aan de hand van:
•

Terugblik op JENN 2021 door 4 leden van het JENN projectteam:
o Martine Brouwer, regio ambassadeur cliëntperspectief
o Rob Wielink, Behandelaar & Manager behandelzaken Jeugdhulp Friesland
o Anita Schnieders, Strateeg Jeugd bij coördinerende gemeente Groningen
o Douwina Zwart, sinds half juni projectleider JENN

•

Voortgang JENN (net)werkgroepen

•

Subsidies gehonoreerd in 2021

•

JENN 2022

Terugblik op JENN 2021 door 4 leden van het JENN projectteam:
Martine Brouwer, lid JENN projectteam en regio ambassadeur cliëntperspectief vanuit het
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ):
“Vorig jaar dacht ik, een netwerk? Hoe gaat dat vorm krijgen dan en hoe pas ik daarin?
Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat er in het JENN projectteam mooie discussies ontstaan. Door de
inbreng vanuit verschillende perspectieven en omdat iedereen overstijgend wil denken, vanuit de
missie om gezamenlijk die complexe zorg passender te krijgen. Dat vind ik geweldig en het is mooi om
hier deel van uit te maken. Ik heb geen hulpverlenersachtergrond, maar juist als vreemde eend in de
bijt kan ik aanvullen met inbreng vanuit cliënt/ervaringsdeskundigen-perspectief, wat anderen nog
niet altijd (vanzelfsprekend) meenemen in hun overwegingen.”
Rob Wielink, tot en met december 2021 Manager Behandelzaken Jeugdhulp Friesland
“Of ik als expert aan het Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland wilde deelnemen, was bij de start
van het JENN de vraag aan mij. Ik had mijn bedenkingen. Weer een netwerk! Waar toe, waar heen?
Een beweging in gang zetten die van betekenis moet zijn voor de meest kwetsbare jongeren en
gezinnen, was het antwoord van Fred van Dorp de toenmalige, net aangestelde, projectleider.
20 November 2020 hadden we als JENN onze startbijeenkomst. Ik kan terugblikken op ruim een jaar
JENN. Een inspirerend jaar waar we als JENN werken aan grote doelen of beter, mooie ambities. Of
het nu nul uithuisplaatsingen zijn, nul jeugdigen die uit het onderwijs vallen of nul jongeren in de

gesloten jeugdhulp: het hebben en uitdragen van ambities geeft energie en verbinding. Nul jeugdigen
tussen wal en schip of nul jeugdigen in een separeer. Kan dat wel? Zijn al die ambities wel realistisch?
Jazeker, het is als professionals en beleidsmedewerkers onze opgave om daar naar te streven, aan de
juiste knoppen te draaien om het gewenste te bereiken. Elke jeugdige, elk gezin dat hier mee
geholpen is en niet in de ongewenste situatie terecht komt, is er één! Knop voor knop, stap voor stap
met elkaar op pad. Dat is wat het JENN is en wil zijn, met een grote bevlogenheid bij alle leden.
Het mooie van het JENN is ook dat het boven provinciaal is en daarmee een ordenend, expertise
voedend netwerk voor het jeugdzorglandschap Noord Nederland. Nog een jong netwerk, dat
verbeterend verder wil en duurzaam van aard. Inhoud gedreven, probleem verhelderend en telkens
op zoek naar de cirkel van invloed om via ervaringsdeskundigheid, praktijk kennis en (waar
beschikbaar) wetenschappelijk onderbouwde expertise de systeemwereld te beïnvloeden opdat zij de
bedoeling faciliteert. Zoals systemen die er voor zorgen dat een jongere op zijn 18e in de zorg tegen
schotten aanloopt omdat de zorg voor zijn 18e door de wet op de Jeugdzorg wordt gefinancierd en
daarna door de WMO. Terwijl de bedoeling is dat een jongere, net als in een gezin, doorgaande
vertrouwde zorg ervaart die zijn/haar ontwikkeling stimuleert en zeker niet stagneert.
Het JENN zelf laat zich voeden door de praktijk van alle dag via de casuïstiek van de Regionale
Expertise Teams in Groningen, Drenthe en Friesland. Deze zijn nauw aan het JENN verbonden en
hiermee hebben jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, gemeenten en onderwijs een stem. Dat zal vast in
de toekomst een steeds omvangrijkere stem worden als het JENN toenemend verbindend is. Zowel
naar onder andere zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten, onderwijs en andere
kennisnetwerken. Mijn toenmalige bedenkingen zijn verdampt. JENN is en kan van toegevoegde
waarde zijn voor jeugdigen en gezinnen in Noord Nederland die zorg, behandeling en onderwijs het
meeste nodig hebben en helaas (nog) niet altijd krijgen. JENN houdt koers!”
Anita Schnieders, strateeg Jeugd bij coördinerend gemeente Groningen
“Als coördinerende gemeente kreeg Groningen in 2020 de opdracht om een bovenregionaal
expertisecentrum jeugd voor Noord-Nederland in te richten. Zeker na een eerste verkenning in NoordNederland, hadden we al snel door dat je beter wat er is kunt versterken in plaats van weer iets erbij.
Het landschap is al ingewikkeld genoeg en er is al heel veel expertise. Met elkaar moeten we ervoor
zorgen dat jeugdigen niet meer tussen wal en schip vallen. Dat doen we door te investeren in het
verbeteren van de samenwerking en nieuwe oplossingsrichtingen te zoeken. We zoeken het in wat
kun je leren uit de complexe casuïstiek waarvoor geen passende zorg is en waar stagnatie optreedt.
Dat zijn geen oplossingen voor één partij, daarvoor benut je het netwerk. Met verschillende
perspectieven samen leren en verbeteren. Dat is een mooie insteek, maar niet eenvoudig.
Wat is dat netwerk dan? We hebben een start gemaakt met het JENN projectteam en al doende
ontwikkelen we verder. Je kunt niet gemakkelijk even een hokje eromheen zetten om af te bakenen.
Er zitten natuurlijk allemaal vertakkingen in het hele jeugdhulpveld. Er is bijvoorbeeld ook altijd een
relatie met het voorliggend veld.
We hebben de ambitie voor het JENN vastgesteld en de uitwerking van de 0-plaat heeft ons geholpen
om richting te geven. Dat moeten we nu vervolgen. Ik heb zeker het gevoel dat we met de juiste
dingen bezig zijn en daar reflecteren we ook steeds op. Samenwerken aan het JENN draagt ook bij aan
een intensievere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de drie jeugdhulpregio’s in het
Noorden. Voor de komende periode is een belangrijke uitdaging hoe we met deze manier van
samenwerken de netwerkgedachte nog verder kunnen verbreden. Ook is het monitoren van
initiatieven die we financieel ondersteunen een uitdaging. Hoe monitoren we of de inzet bijdraagt aan
de ambitie van het JENN. Dat zijn geen snelle processen; samen ontwikkelen kost tijd. Het is goed om
ons dat te realiseren.”

Douwina Zwart, projectleider JENN sinds half juni 2021
“Vlak voor de zomervakantie ben ik op de rijdende JENN-trein gestapt Het eerste wat mij opviel is dat
er al ontzettend veel is aan expertise, overleggen en ontwikkelingen in het jeugddomein. Wil je alle
ontwikkelingen alleen al volgen, dan heb je daar met gemak meer dan een dagtaak aan.
De regionale expertteams zijn belangrijke peilers voor het bovenregionaal jeugd expertisenetwerk, als
het gaat om complexe casuïstiek die dreigt te stagneren of al is gestagneerd. De problemen in de
jeugd- en opvoedsituaties kunnen heel ingewikkeld zijn en daar zijn nog niet altijd antwoorden op.
Hoe kunnen we in de context van Noord Nederland daar antwoorden voor vinden?
De 0-plaat van het JENN laat mooi zien hoe zeer je elkaar nodig hebt om tot oplossingen te komen.
De regionale expertteams in Drenthe, Friesland en Groningen en het JENN als bovenregionaal netwerk
kunnen elkaar versterken in de regionale en bovenregionale opdracht. Eind 2021 is de relatie tussen
het JENN en de regionaal expertteams vastgelegd. Dit wordt met een samenwerkingsovereenkomst of
convenant tussen de coördinerend gemeente Groningen en de Jeugdhulpregio’s geborgd.
Ook zijn er in 2021 subsidies toegekend. Eén hiervan (een aanvraag vanuit K-EET@Noord) is inmiddels
afgerond: In 2021 is de diagnostiek en behandelcapaciteit voor jongeren met ernstige eetstoornissen
in Noord-Nederland uitgebreid.
Verder loopt er met de kenniswerkplaatsen/centra gericht op jeugd in Noord-Nederland een
verkenning op bovenregionale afstemming en hoe we synergie kunnen bewerkstelligen.
Terugkijkend op een eerste jaar JENN vind ik dat we als beginnend netwerk goed op weg zijn maar er
is, voor jongeren en gezinnen met complexe meervoudige problematiek die (nog) geen passende zorg
krijgen, ook nog een wereld te winnen.”

Voortgang JENN (net)werkgroepen:
Inzet ervaringsdeskundigheid
De kerngroep ervaringsdeskundigheid heeft afgelopen kwartaal een 0-plaat en plan voor 2022
uitgewerkt, die in januari met het projectteam JENN besproken wordt.
Aanspreekpunt: Martine Brouwer (martine.brouwer@ziggo.nl)
Altijd een gedeelde en verklarende analyse
De werkgroep heeft een werkkaart en een factsheet voor de verklarende analyse opgesteld. Deze is te
vinden op de website van het JENN onder documenten : https://jennoord.nl/documenten/
Met een referentiegroep vanuit iedere regio is een, bij die regio passende, insteek gezocht voor
(verbetering van) het gebruik van de gedeelde en verklarende analyse en wanneer 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 aan
de hand van 10 à 15 casussen naar werkbare factoren voor duurzaam kleinschalig verblijf voor een
hoog complexe doelgroep. Voor inclusie van casuïstiek is een uitvraag uitgezet via de netwerkleden.
Rob Wielink heeft in december zijn rol als voorzitter overgedragen aan Klara van Zoest.
Aanspreekpunt: Klara van Zoest (Klara.van.Zoest@groningen.nl)

Casuïstiek – voorzitters regionaal expertteam
Individuele casuïstiek wordt – ook als dit landelijk of bovenregionaal binnenkomt – toegeleid naar het
regionaal expertteam van Drenthe, Friesland of Groningen. Daarmee zijn de regionale expertteams
belangrijke peilers voor de opdracht van het JENN. Er is twee wekelijks overleg van voorzitters van de
regionale expertteams en de JENN projectleider. Per januari 2022 gebruiken de regionaal expertteams
structureel een monitor, evenals alle andere regionale expertteams in Nederland. Deze monitor is
ondersteunend om regionaal, bovenregionaal en landelijk ‘rode draden’ in beeld te brengen. In
december hebben de voorzitters van de regionaal expertteams het projectteam JENN gevoed met hun
gezamenlijk ervaren belangrijkste knelpunten.
Aanspreekpunt: Rolien Tolsma (rolientolsma@gmail.com)
Monitoring
Met gebruik van onderdelen uit de toolkit van de Transformatieagenda Jeugd Groningen, ontwikkelt
een werkgroep een monitor voor door JENN ondersteunde of geïnitieerde initiatieven.
Aanspreekpunt: Marike Serra ( m.serra@accare.nl)
JENN-subsidieaanvragen gehonoreerd 2021
In 2021 is vanuit JENN middelen (2020 en 2021) aan 14 initiatieven subsidie toegekend.
Eind januari 2022 volgt op de JENN-website een korte omschrijving en contactpersonen van deze
initiatieven. Dit betreft:
Aanvraag
Expertteam bij onderwijsstagnatie

Kleinschalig Specialistisch Wonen;
Reizend Specialistisch Team en kleinschalige
woonvormen Drenthe
Kleinschalige woonvorm Jeugdhulp Friesland
K-EET@Noord opschalen diagnostiek en
behandelcapaciteit – opleidingsprogramma
professionals
K-EET@Noord verkenning MPU
Jongeren aan zet, een weg naar arbeid en
zelfredzaamheid
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Ritax 2.0
vervolgonderzoek risicotaxatie
VAKHART NMT
Spoedmachtigingen gesloten jeugdzorg
Behandelgezinshuis
Effectief communiceren met jongeren (en
gezinnen) met LVB
MST-CAN
Realisatie webinar en webtutorial Samen1Plan
(subsidie <5K)
Beleefcircuits ASS (subsidie < 5K)

Betrokken organisaties
Expertteam Groningen, RIGG, GGD, samenwerkingsverband
onderwijs, UMCG en Molendrift > doorstart Doe-expertteam
Molendrift, Team 050, Accare, Elker, samenwerkingsverband
PO
Ambique, Yorneo, Elker, Cosis, Accare

Jeugdhulp Friesland
K-EET@Noord: Accare en GGZ Friesland (Kinnik)

K-EET@Noord: Accare en UMCG
Molendrift en MEE Groningen
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid i.s.m. SVMN
Jeugdhulp Friesland en Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid
Jeugdhulp Friesland en Elker
Elker
MEE Drenthe en MEE Noord
Fier en GGZ Friesland
Molendrift, Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en
Complexe Problemen, Stichting Samen1Plan
Mee Drenthe

JENN 2022
Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is er voor jeugdigen en hun ouders met
complexe, meervoudige problematiek, bij wie de zorg is vastgelopen (of dreigt vast te lopen), of
passende zorg niet tot stand komt én voor professionals die vastlopen in het organiseren van
passende zorg in deze situaties.
In december hebben we, met de voorzitters van de regionale expertteams en de projectteamleden,
teruggekeken op 2021. Samen hebben we, op basis van de rode draden die zij bij de casuïstiek
tegenkomen, gekeken naar op welke knelpunten en vraagstukken de focus van het JENN dit komend
jaar moet liggen. Op hoofdlijnen is de uitkomst:
• Vasthouden aan de ingezette koers: vervolg geven aan ouder & kind perspectief/
ervaringsdeskundigheid, de verklarende analyse en kleinschalige woonvoorzieningen.
• Verdieping op: (passend) onderwijs en zorg, integrale zorg en 18-/18+.
En
• De basis op orde van het JENN als netwerk (processen, inrichting en borging).
Ook in 2022 gaan we in Noord-Nederland samen verder op weg richting de JENN ambitie “0 zoekende
jongeren, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg”.
Informatie om met elkaar te delen en aan te vullen
Regelmatig plaatsen wij op onze website documenten die door het JENN gemaakt zijn en wellicht ook
voor professionals buiten ons projectteam en (net)werkgroepen nuttig kunnen zijn. www.jennoord.nl
Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen over deze documenten. Laat het ons vooral weten!
Vanzelfsprekend mag u deze update delen met uw netwerk. Graag zelfs!
En heeft u vragen over het JENN of wilt u informatie met ons delen? Mail dan naar
info@jennoord.nl

