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Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een 
netwerk van én voor professionals      

         Update maart 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 als ambitie: “0 zoekende jongeren, ouders en professionals met een vraag naar expertise 
en passende zorg”. 
 
 

In deze update:   

 
• Hoe kijken bestuurders naar de ontwikkelingen van het JENN: 

o Wethouder Isabelle Diks (wethouder coördinerende gemeente Groningen) 
o Marco Bottelier (bestuurder Accare)  

• Voortgang JENN (net)werkgroepen 
o Inzet Ervaringsdeskundigheid (platen met knelpunten en ambities en de vacature 

voorzitter kernteam en lid kernteam) 
o Altijd een gedeelde en verklarende analyse 

• Overzicht gehonoreerde JENN-subsidieaanvragen in 2021 

• JENN als organisatienetwerk: hoe geven we dat goed vorm 

• Landelijke website Bovenregionale Netwerken 
 

 

 

Hoe kijken bestuurders naar de ontwikkeling van het JENN? 

Regelmatig vindt er bestuurlijk overleg plaats waarin we de bestuurders bijpraten over de 

ontwikkelingen binnen het JENN. Hoe kijken zij naar de ontwikkelingen van het JENN in de afgelopen 

periode? We vroegen het aan twee deelnemers aan het bestuurlijk overleg JENN: 

 

Wethouder Isabelle Diks (wethouder coördinerende gemeente Groningen): 
 

“Terugkijken op een jaar BO JENN is ook terugkijken op een periode van zoeken en tasten. De invulling 

van een ‘Expertisenetwerk’ was niet meteen voor eenieder even duidelijk. Veelal was er in het begin 

de zorg dat er een zoveelste instituut zou worden opgetuigd, waar alle nuttige bestaande netwerken 

en samenwerkingen in verloren zouden gaan. Gelukkig hebben we vanuit het bestuur vanaf het begin 

direct aangegeven, dat we de term netwerk echt letterlijk zouden nemen en er geen nieuwe 

organisatie opgericht zou worden. Dat zou ook jammer van de inspanningen zijn geweest, want juist in 

Noord-Nederland bestonden er al verdiepte samenwerkingen, die we graag in stand wilden houden.  

Voor mij persoonlijk is deze coördinerende rol voor Groningen ook om andere redenen bijzonder. Als 

lid van de Tweede Kamer heb ik zelf nog voor het amendement van Klaver en Westerveld gestemd, 
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dat het kabinet opdracht gaf om expertisecentra voor de jeugd in te gaan richten. Om hier nu in de 

praktijk mede zelf vorm en inhoud aan te kunnen geven, maakt het voor mij extra bijzonder.” 

“Groningen heeft als coördinerende gemeente de opdracht om deze samenwerking voor Noord-

Nederland vorm te geven. De complexe jeugdhulp is zo’n bijzondere vorm van jeugdhulp, dat het ook 

voor een grote gemeente als Groningen lastig is om dit zelf te organiseren. Om die reden zijn de opzet 

en de inzet van het JENN ook voor onze gemeente van groot belang.”  

 

“We leren van elkaar, wisselen kennis en informatie uit en werken gezamenlijk aan de doelstellingen 

om een beweging op gang te brengen om de kwetsbaarste gezinnen in onze regio (nog) beter te 

kunnen bedienen.” 

 

“In de komende periode zullen we de samenwerking nog verder verdiepen, inhoudelijk en op 

bovenregionaal niveau. De werkgroepen lopen gesmeerd, de bestaande netwerken zijn verbreed en 

verdiept, meer gezinnen en kinderen kunnen sneller worden geholpen. Ik heb er groot vertrouwen in 

dat we in onze noordelijke regio, die best ‘ijl’ is qua voorzieningen, door goed samen te werken onze 

inwoners toch de best mogelijke ondersteuning zullen kunnen blijven bieden.” 

 

Marco Bottelier (bestuurder Accare): 
 

“Het afgelopen jaar heeft het JENN een mooie verdere doorontwikkeling gemaakt. Naast het 

rechtsreeks leren van complexe casuïstiek is er meer samenhang en afstemming tussen de regionale 

leernetwerken; de Kenniswerkplaats Friesland, C4youth en de Drentse Jeugdacademie. Daarnaast 

heeft het JENN met subsidiegeld een aantal mooie initiatieven gestimuleerd, die gaan helpen om het 

zorgaanbod voor jeugdigen met complexe problemen te verbeteren, bijvoorbeeld met het opstarten 

van een Medisch Psychiatrische Unit voor jongeren met een combinatie van lichamelijk en mentale 

problematiek, maar ook door het ondersteunen van initiatieven op het gebied van kleinschalig wonen. 

Door netwerken te vormen rondom ervaringsdeskundigheid en door het gebruik van een verklarende 

analyse bij complexe problematiek te stimuleren. Ook is er vanuit het JENN meer afstemming en 

uitwisseling met de netwerken elders in het land.” 

“Het JENN kan een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van jeugdhulp voor kwetsbare 

jongeren en hun gezinnen. Daarbij is van belang dat er vanuit de drie Noordelijke regio’s een duidelijke 

visie komt op de aard en de omvang van de vraagstukken die bovenregionale aandacht verdienen 

,bijvoorbeeld omdat er zeer specialistische expertise nodig is of omdat het om een relatief kleine 

groep gaat. En er moet voldoende commitment zijn om deze vraagstukken in gezamenlijkheid op te 

pakken. Landelijke ontwikkelingen die vragen om meer samenwerking en regionalisering, maar het 

gevaar van regionale versnippering ligt op de loer.”  

 

“Ik denk dat het JENN in dat spanningsveld een belangrijke verbindende factor kan zijn voor 

bovenregionale samenwerking. Door te signaleren, een visie te ontwikkelen, te onderzoeken, door 

kennis te verbinden en door samenwerken te stimuleren.” 
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Voortgang JENN (net)werkgroepen: 

Inzet ervaringsdeskundigheid 

0-platen 
Het kernteam ervaringsdeskundigen heeft aan de hand van de ambities van het JENN drietal platen 
gemaakt met knelpunten en ambities vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. Deze platen 
zijn te vinden op de website van het JENN (klik hier). 
Aanspreekpunt: Martine Brouwer (martine.brouwer@ziggo.nl) 

 

Vacature voorzitter kernteam ervaringsdeskundigen 
Het kernteam ervaringsdeskundigen is op zoek naar een voorzitter voor 8 uur in de week. Sluiting voor 

deze vacature is op 23 maart 2022. Meer weten? Klik hier voor de vacature. 

Lid kernteam ervaringsdeskundigen 
Het kernteam is ook op zoek naar een professional met  ervaringsdeskundigheid in de (complexe) 

jeugdhulp. Bij voorkeur op het gebied van LVB, gedwongen kader, gedragsproblematiek en 

meervoudige handicaps. Meer weten? Kijk op onze website. 

 

Altijd een gedeelde en verklarende analyse 
De werkgroep heeft een bijgewerkte 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) 

 

Overzicht gehonoreerde JENN-subsidieaanvragen in 2021  
Het JENN heeft in 2021 aan 14 initiatieven subsidie toegekend, die een bijdrage kunnen leveren om in 
Noord-Nederland knelpunten in de jeugdhulp voor jeugdigen met intensieve of complexe zorgvragen 
op te lossen. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, opstarten van zorg, maar ook 
om projecten waar het delen van kennis centraal staat.  

 
Op onze website staat een 
overzicht van de projecten die 
in 2021  subsidie hebben 
ontvangen vanuit het JENN 
met daarbij een toelichting 
over het project, start- en 
einddatum en 
contactpersonen. 
 
 
 
 
 
 

 

https://jennoord.nl/wp-content/uploads/2022/03/Werkgroep-Ervaringsdeskundigen-overzicht-knelpunten-en-ambities.pdf
mailto:martine.brouwer@ziggo.nl
https://jennoord.nl/vacature/
https://jennoord.nl/vacature/
https://jennoord.nl/documenten/
mailto:e.loykens@molendrift.nl
https://jennoord.nl/gehonoreerde-initiatieven/
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Het JENN als organisatienetwerk: hoe geven we dat goed vorm? 
Het JENN is anderhalf jaar geleden gestart als bovenregionaal netwerk. Al pionierend is gestart met 

een projectmatige opzet. Dat is voor de opstartfase prima. Maar een netwerk is wat anders dan een 

project. Hoe organiseer je de samenwerking in een netwerk goed? En wel zo dat samenwerking 

effectief bijdraagt aan de ambitie: “0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar 

expertise en passende zorg” in Noord-Nederland.     

Op 26 januari en 14 februari heeft Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van 
Tilburg , een lezing gegeven over “het wat, waarom, hoe en de governance van samenwerkende 
organisaties”. Patrick Kenis is vanuit zijn vakgebied gespecialiseerd in diverse vormen van 
samenwerkende organisaties (zoals lerende netwerken en organisatienetwerken) en effectiviteit en 
governance van netwerken. 

Dat gaf veel inzicht over dat klassieke organisaties en hun governance vormen niet goed passen bij 

effectief samenwerkende (zelfstandige) organisaties. Een netwerk vraagt om een andere manier van 

organiseren en governance, wil het effectief zijn. In het vervolg hierop werken we in de komende 

periode tot de zomer uit hoe de organisatie en de governance van het JENN-netwerk vorm krijgt voor 

de volgende fase.  

 

Landelijke website Bovenregionale Netwerken 
Nederland kent 8 Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd. De projectleiders van deze netwerken 

voeren regelmatig landelijk overleg. Recent is er een landelijke website gelanceerd waar informatie 

over alle 8 netwerken te vinden is en ook informatie over de Regionale Expertiseteams. Wilt u deze 

site bekijken?: Klik dan hier. 

 

 

Informatie om met elkaar te delen vanuit het JENN en aan te vullen 
Regelmatig plaatsen wij op onze website www.jennoord.nl  documenten die door het JENN gemaakt 
zijn en wellicht ook voor professionals buiten ons projectteam en (net)werkgroepen nuttig kunnen 
zijn. 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 

https://vng.nl/artikelen/wat-doen-de-bovenregionaal-expertisenetwerken-jeugd
http://www.jennoord.nl/
mailto:info@jennoord.nl

