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

         Update april 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:   

 
o Voortgang JENN (net)werkgroepen: 

o Nieuws van de werkgroep Kleinschalige Woonvoorzieningen 
Met factsheet Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en JENN 

o Kernteam Ervaringsdeskundigheid 
Met vacature lid kernteam   

 

o Afstemming Kenniswerkplaatsen/centra Jeugd in Noord-Nederland en het JENN  
 

o Landelijke website Bovenregionale Netwerken 
 

 

Voortgang JENN (net)werkgroepen: 

Nieuws van de werkgroep Kleinschalige Woonvoorzieningen: 
Werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren  

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uit naar de 

werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Door middel van dit 

onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een 

succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf. 

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen 
voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze 
woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd 
Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande 
kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief 
onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige 
woonvoorzieningen.  
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Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn in een 
factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis 
over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen.  
 
Momenteel verkennen we welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals 
bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. We verwachten het 
onderzoek in juli/augustus 2022 af te ronden.  

 
Klik hier voor de factsheet. 
 
Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust 
contact op met het aanspreekpunt van de werkgroep: Klara van Zoest 
(klara.van.zoest@groningen.nl). Of met de onderzoeker verbonden aan 
dit project (Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl).    
 

 

 
 

 

Voor kleinschalig verblijf is landelijk bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een kennisdossier 
aangelegd, dat met behulp van een klankbordgroep actueel wordt gehouden aangezien de kennis over 
kleinschalig verblijf in ontwikkeling blijft. Op https://www.nji.nl/residentiele-jeugdhulp/kleinschalig-
verblijf zal de huidige kennis worden aangevuld met praktijkvoorbeelden, resultaten van nieuwe 
onderzoeken en ontwikkelingen in de aansluiting van het onderwijs. 

 

Kernteam ervaringsdeskundigheid  

In de vorige nieuwsbrief was de vacature voor voorzitter van het kernteam ervaringsdeskundigen 
opgenomen. Deze vacature is inmiddels ingevuld. Per mei zal Nelleke Tebra, reeds lid van het 
kernteam, het voorzitterschap op zich nemen. 
 

In het kernteam is nog een vacature voor een lid, deze brengen we graag opnieuw onder de aandacht, 
met het profiel wat complementair is ten opzichte van de huidige samenstelling van het kernteam: 

Vacature lid kernteam ervaringsdeskundigen 

Het kernteam is 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 voor de vacaturetekst. 

Aanspreekpunt: Martine Brouwer (martine.brouwer@ziggo.nl)  

 

https://jennoord.nl/wp-content/uploads/2022/04/Factsheet-KJF-JENN-Ideale-kleinschalige-woonvoorziening.pdf
mailto:klara.van.zoest@groningen.nl
mailto:loraine@awtjf.nl
https://www.nji.nl/residentiele-jeugdhulp/kleinschalig-verblijf
https://www.nji.nl/residentiele-jeugdhulp/kleinschalig-verblijf
https://jennoord.nl/vacature/
mailto:martine.brouwer@ziggo.nl
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Afstemming tussen Kenniswerkplaatsen/centra Jeugd in Noord-Nederland en het JENN  

De intentie om meer samenwerking te stimuleren tussen alle partijen in het Noorden, die bijdragen 
aan kennis- en leerontwikkelingen omtrent meervoudige en complexe problemen bij jeugd en 
gezinnen, was er al langere tijd. In de afgelopen maanden is 3 keer een bijeenkomst georganiseerd 
vanuit het JENN met vertegenwoordigers van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, C4Youth 
(Groningen), de Drentse Jeugdacademie, het Child Study Centre van Accare en het Expertisecentrum 
GMCP.  

We hebben elkaar op de hoogte gebracht van elkaars thema’s en projecten en de mogelijke 
raakvlakken die we zien voor onderlinge afstemming en samenwerking.  

Als eerste stellen we een op elkaar afgestemd verhaal op met betrekking tot een gedeelde 
verklarende analyse, omdat ieder van de genoemde partijen in Noord-Nederland op dit thema actief 
is.  

 

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 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 JENN update delen met uw netwerk. Graag zelfs!  
 
Of 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

