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Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een 
netwerk van én voor professionals      
         Update juli 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 Regionale expertiseteams jeugd en het JENN 
o JENN in transitie  
o Vacature voor de JENN netwerk coördinator 
o Herziende subsidieregeling JENN met verkenning vooraf 
o Terugblik op de studiedag “seksuele oriëntatie en genderidentiteit” 
o Vacature in kernteam ervaringsdeskundigheid 

 

 

 

Regionale expertiseteams jeugd en het JENN: 

Het Jeugd expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) verbindt kennis en expertise en helpt 
ontbrekende hulp te ontwikkelen of in te regelen. Voor de opdracht van het JENN is het noodzakelijk 
dat er goed functionerende regionale expertiseteams jeugd zijn. Bij deze expertiseteams worden 
namelijk cases belegd, die in verband met het ontbreken van passende hulp vastlopen. Het JENN 
ondersteunt de regionale expertiseteams jeugd en faciliteert in hun opdracht en doorontwikkeling. De 
gezamenlijke knelpunten in Drenthe, Friesland en Groningen bij het ontstaan van de vastgelopen 
problematiek en bij het vinden van passende oplossingen zijn input voor het JENN. Goed 
functionerende regionale expertiseteams jeugd zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende 
Jeugdhulpregio, maar vormen, naast hun regionale opdracht, een belangrijke pilaar voor de 
bovenregionale opdracht en ambitie van het JENN.  

De voorzitters van de regionale expertiseteams jeugd en de projectleider van het JENN hebben iedere 
2 weken gezamenlijk overleg. Dit staat ook in het teken van voortdurend verbeteren.  

In een landelijk ontwikkelde monitor registreren sinds dit jaar alle regionale expertiseteams jeugd in 
het land hun casussen. Mede met behulp van de gegevens uit de monitor kijken we naar de rode 
draden uit de casuïstiek in Noord-Nederland. Dat levert input op voor het JENN om aandacht aan te 
besteden.  
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De contactgegevens van de regionale expertiseteams jeugd zijn:  

 Drenthe l.imming@emmen.nl of 

c.langeler@noordenveld.nl (voorzitters) 
 

06 21171518 

06 27399792 
 

Friesland rexjeugd@sdfryslan.nl   (058) 233 8947  

Groningen klara.van.zoest@groningen.nl of 

e.loykens@molendrift.nl (coördinatoren) 
 

06 13237244 

06 15179011 
 

  

JENN in transitie  
De oplossingen voor de jongeren en hun gezinnen met een complexe en moeilijk te beantwoorden 
hulpvraag kunnen meestal niet door één organisatie worden geboden. Dat is precies de reden waarom 
het JENN een Noord-Nederlands netwerk voor en door professionals  is.  

Het JENN is 1,5 jaar geleden gestart met een enthousiaste en ambitie gedreven projectgroep. Best een 
brede groep, zodat daarin verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn. Gaande deze 1,5 jaar 
komt regelmatig de vraag hoe anderen ook kunnen bijdragen aan de JENN-ambitie. En hoe je borgt 
dat er steeds stappen in de richting van de JENN-ambitie worden gezet.  

Het afgelopen half jaar is nagedacht over hoe de doorontwikkeling eruit kan zien. Met hulp van een 
expert op dit gebied, Patrick Kenis (hoogleraar public governance), hebben we uitgewerkt hoe het 
JENN de volgende fase als netwerk ingaat.  

Dat betekent dat per september de huidige projectgroep stopt. De huidige projectgroep leden blijven 
overigens in het JENN meedoen door op onderdelen hun steentje bij te dragen in netwerkgroepen, in 
het verkennen van vraagstukken, thema’s en ontwikkelopgaven, bij het beoordelen van subsidies 
enzovoort. Er blijft een kleine samengestelde JENN-ankergroep over, die met de beleidsambtenaar 
van de coördinerende gemeente en de netwerk coördinator faciliteert dat het JENN  aan haar ambitie 
blijft werken.  

In de netwerkstructuur vindt het werken aan de JENN-ambitie nog meer in netwerkgroepen of 
overleggen plaats. De samenstelling van deze groepen en overleggen is afhankelijk van het te 
verkennen thema of het op te lossen vraagstuk. Maar net wie en wat nodig is om het gestelde doel te 
bereiken. Wie weet ontmoeten wij ook jou binnenkort in dat kader.  

Vacature voor een JENN netwerk coördinator  
 
We ronden de initiële projectfase van het JENN af. Daarom zal de huidige projectleider het stokje 
overdragen aan een netwerk coördinator voor het JENN. Een netwerk gaande houden vraagt veel 
coördinatie en communicatie. Zeker een netwerk met de ambitie van het JENN, met zoveel potentieel 
betrokkenen die aan de ambitie kunnen bijdragen. We vinden het belangrijk dat dat een netwerk 
coördinator wordt, die zich voor langere tijd aan het JENN verbindt.  De vacature voor netwerk 
coördinator JENN  staat vanaf volgende week uit op Noorderlink. Maar je kunt de vacature alvast 
bekijken (klik hier). Het delen van deze vacature in jouw netwerk waarderen wij! 

 

 

 

mailto:l.imming@emmen.nl
mailto:c.langeler@noordenveld.nl
mailto:rexjeugd@sdfryslan.nl
mailto:klara.van.zoest@groningen.nl
mailto:e.loykens@molendrift.nl
https://jennoord.nl/wp-content/uploads/2022/07/Programmaleider-JENN-vacature.pdf
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Herziene subsidieregeling JENN met verkenning vooraf 

Vorig jaar heeft het JENN en de initiatiefnemers die een aanvraag indienden, de nodige ervaring 
opgedaan met het ondersteunen van ontwikkelopgaven die bijdragen aan de ambitie van het JENN 
met subsidie. Al doende hebben we geleerd. De subsidieregeling is op basis van de ervaringen van 
vorig jaar aangepast en is inmiddels vastgesteld door het college van de coördinerende gemeente, de 
gemeente Groningen. Je vindt deze subsidieregeling op onze website (klik hier). 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling zijn: 

- Dat er niet meer een vaste periode is om een subsidieaanvraag te kunnen indienen.   
Dit kan doorlopend.  

- Dat aan het kunnen indienen van een subsidieaanvraag altijd een verkenning met het JENN 
voorafgaat. Die verkenning is in ieder geval met iemand van de JENN-ankergroep en/of de 
netwerk coördinator en degene die een idee voor (subsidieaanvragen voor) ontwikkelingen 
voor het JENN aandragen. Afhankelijk van het idee kunnen hier anderen bij betrokken worden. 
Met deze verkenning gaan we per juli 2022 werken en al doende leren.  
De netwerk coördinator (nu nog projectleider) van het JENN arrangeert in samenspraak met 
de JENN-ankergroep (nu nog het projectteam JENN) een verkenning.  

- De subsidie voor het faciliteren van regionale expertiseteams jeugd is hierin ook opgenomen. 

 
Terugblik op de studiedag “seksuele oriëntatie en genderidentiteit op 30 juni 2022” 

Het COC Groningen-Drenthe, Yorneo, Cornerstones, de Raad voor de Kinderbescherming en 
onderzoekers van Audre project van de RuG, hebben gezamenlijk een studiedag georganiseerd. Deze 
dag, mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het JENN, vond plaats op de hoofdlocatie van 
Yorneo in Papenvoort en werd bezocht door bijna 90 professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg 
uit met name de provincies Groningen en Drenthe. Ook waren er diverse beleidsmakers en mensen 
van gemeenten aanwezig. De belangstelling bleek groot en gedurende het symposium werd door de 
vragen van bezoekers duidelijk hoe het thema leeft en dat er grote behoefte is aan 
deskundigheidsbevordering.  

De dag werd geopend door wethouder Kiena ten Brink van de gemeente AA en Hunze. Zij benadrukte 
o.a. dat niemand mag worden gediscrimineerd of uitgesloten van volwaardige deelname aan de 
samenleving. Vervolgens heeft de dagvoorzitter, Harm Jan Riksen, docent van een 
scholengemeenschap in Stadskanaal, het stokje overgenomen en de zaal op betrokken wijze 
meegenomen langs het goed gevulde programma. 

  

In het plenaire ochtendprogramma stonden vooral de LHBTQIA+-ers centraal. Een theatergezelschap 
zette in wisselende rollen de belevingswereld van jongeren neer die worstelen met de thema's en 
dilemma's op dit gebied. Ook deelden zij met de zaal hun ervaringen over hun contact met jongeren 
tijdens schooloptredens. Het COC en de dagvoorzitter gingen achtereenvolgens in gesprek met 
verschillende ervaringsdeskundigen en ook kreeg Lucas Oldenburger een plek in het programma. Hij 

https://jennoord.nl/subsidies/
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kreeg landelijke bekendheid vanwege zijn behaalde 10 op zijn profielwerkstuk, waarin hij scholen tips 
geeft hoe om te gaan met LHBTQIA+ vraagstukken. Promovendi van het Audre-project presenteerden 
resultaten uit nieuw onderzoek waardoor de dag een wetenschappelijke gefundeerde basis kreeg. 
Statistieken rondom werkloosheid, schooluitval, suïcide, psychische en sociale problemen maakten 
samen met de verschillende persoonlijke verhalen, op een pijnlijke manier duidelijk wat de relevantie 
is van een inclusiever klimaat binnen scholen en jeugdzorg. Tijdens de lunch konden deelnemers de 
internationaal bekroonde Drentse film van Assenaar Reinout Hellenthal "Anders" bekijken. Hij maakte 
deze transfilm voor de Drentse Regenboogweek in opdracht van de provincie.  

Het middagprogramma bestond uit vijf inspirerende 
workshops waar deelnemers er twee uit konden 
volgen. Allen hadden zij tot doel om kennis en 
handelingsbekwaamheid te vergroten. Zo maakte 
genderfilosoof Eelste Abels de deelnemers bewust van 
onbewuste aannames en leerde de groep wat een 
kleine aanpassing in taalgebruik al kan betekenen voor 
de doelgroep. Cornerstones en Levvel richtten zich met 
praktische voorbeelden op hoe organisaties een 

sensitieve en veilige omgeving kunnen faciliteren door middel van beleid. Carlijn Nijhuis-Venekamp 
van Lentis | Jonx vertelde over belangrijke thema's die spelen binnen de diagnostiek en behandeling in 
de psychologische genderzorg. Denk aan lichaamsbeleving, relaties, seksualiteit en co-morbiditeit 
(zoals angst, stemming en ontwikkelingsproblematiek). Iris Overwijk (docent) en Sylvie de Goeij legden 
in hun workshops de focus op het aangaan van het gesprek met leerlingen en hoe je als professional 
een meer inclusieve houding kunt aannemen in de klas.  Aan het einde van de dag kwam alles samen 
in de paneldiscussie waarin professionals uit het werkveld zich bogen over wat een ieder in de eigen 
praktijk kan veranderen om de positie van deze jongeren te verbeteren. Ook spraken diverse 
organisatie hun intenties uit. 

Kortom: een dag die duidelijk voldeed aan de vraag/behoefte van de professionals. Naar aanleiding 
van de enthousiaste reacties op deze succesvolle dag heeft het organisatiecomité besloten om na het 
zomerreces de koppen weer bij elkaar te steken. Doel zal dan zijn om samen na te denken over een 
goed vervolg voor borging van dit thema binnen en tussen organisaties en wellicht een herhaling 
van dit programma.  

Openstaande vacature kernteam ervaringsdeskundigheid 

Heb jij ervaring met complexe en moeilijk in te vullen hulpvragen? Dan is deelname aan het kernteam 
ervaringsdeskundigheid mogelijk iets voor jou. Of ken je iemand waarvan je denkt dat dit mogelijk een 
goede match zou zijn? We brengen de openstaande vacature graag opnieuw onder de aandacht. Het 
profiel is zo opgesteld, dat dit aanvullend is op de huidige samenstelling van het kernteam:  

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. 

Voor meer informatie: Nelleke Tebra, voorzitter kernteam (nelleke_tebra@hotmail.com). 
 
 
 

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. Heb je vragen, aanvullingen of 
opmerkingen over deze documenten? Laat het ons vooral weten! Vanzelfsprekend mag je deze JENN update delen 
met uw netwerk. Graag zelfs!  
Of heb je vragen over het JENN of wil je informatie met ons delen? Mail dan naar: info@jennoord.nl 
 

https://jennoord.nl/vacature/
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