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Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) is een 
netwerk van én voor professionals      
         Update oktober 2022 
 

“Een beweging op gang brengen die van betekenis is 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:   
 

• Nieuwe JENN-netwerkcoördinator: Greetje Kolk stelt zich voor 

• Nieuws van de JENN-netwerkgroepen: 
o Voorzitters regionale expertteams 
o Kleinschalige woonvoorzieningen 
o Verklarende analyse 
o Ervaringsdeskundigheid 
o Gemeentelijke werkgroep 
o Ankergroep 

• Subsidies: subsidie procedure en verkenning 

 

Nieuwe JENN-netwerkcoördinator: Greetje Kolk stelt zich voor: 

In de persoon van Greetje Kolk heeft het JENN opvolging gevonden voor Douwina Zwart. 

Mijn naam is Greetje Kolk en ik mag het JENN-netwerk gaan coördineren.  

De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten, zorg- en 

welzijnsinstellingen gewerkt aan het vormgeven en inrichten van het sociaal 

domein. De transformatie van de jeugdzorg heeft hierbinnen mijn speciale 

interesse. Verbinden, netwerken en samenwerken vormen de rode draad in mijn 

opdrachten. In rollen als interimmanager, programmamanager, beleidsadviseur, 

projectleider en procesleider ligt mijn focus op het snijvlak van inhoud en verandermanagement en sta 

ik voor een praktische aanpak. 

JENN en Douwina hebben de afgelopen periode geïnvesteerd in het neerzetten van een 

netwerkorganisatie, met verschillende netwerkgroepen. Als netwerkcoördinator mag ik de 

ontwikkeling naar een bovenregionaal netwerk, dat bijdraagt aan de ambitie van het JENN, verder 

begeleiden.  
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Ik voel commitment voor het stevig neerzetten van het JENN-netwerk en aan de JENN-ambitie ‘nul 

kinderen tussen wal en schip’. Dat is niet morgen klaar en dat kan alleen maar samen met 

professionals, ouders, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, inkooporganisaties enz. Tegelijkertijd is er 

niet een uitgestippeld pad dat we samen af kunnen leggen en moeten we door ‘vallen en opstaan’ de 

beweging op gang brengen.    

De komende periode neem ik de taken van Douwina over en voer ik kennismakingsgesprekken, zodat 

ik me een beeld ga vormen van de uitdagingen en activiteiten. Ik ben blij dat ik een concrete bijdrage 

mag gaan leveren aan de ambitie van het JENN!  

En heb je vragen of wil je iets delen? Ik ben als JENN-netwerk coördinator het eerste aanspreekpunt 

en bereikbaar via info@jennoord.nl of op 06-15434948. 

 

Nieuws vanuit de JENN-netwerkgroepen:  

Voorzitters regionale expertteams 

In de overleggen van de voorzitters van de regionaal expertteams en de JENN-netwerk coördinator zal 

het Borgingsdocument expertteams centraal staan. Dit borgingsdocument is afgelopen juni opnieuw 

vastgesteld door de VNG en beschrijft de vier functies van het regionale expertteam; consultatie en 

advies, procesregie, signalering en adviseren, leren van complexe zorgvragen. Er zijn ook vijf 

randvoorwaarden (ondergrens) toegevoegd die aanwezig moeten zijn in een regio voor de 

instandhouding van een expertteam. Randvoorwaarden die, in aanvulling op de vier functies, maken 

dat ieder expertteam de vragen van ouders en jeugdigen in de regio beter kan beantwoorden en de 

juiste hulp kan realiseren. Deze randvoorwaarden zijn: 

1. Samenstelling Expertteam: een kernteam met flexibele schil; 

2. Kwaliteitseisen expertteamleden; 

3. Jeugdige, ouders en verwijzer aan tafel; 

4. Toegankelijkheid en aanmelding door ouders en jeugdigen zelf; 

5. Bestuurlijke Commitment en gezaghebbend schap. 

Https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/notitie-borging-expertteams-in-alle-regios-tbv-zjo.pdf 

De drie expertteams voeren wel alle functies uit maar nog niet alle randvoorwaarden zijn in alle 3 de 
regio’s aanwezig. Ook de verbinding met het bovenregionaal netwerk is in het herziene 
borgingsdocument opgenomen.  

De rode draden uit de registratie en analyse van casuïstiek in de drie regionale expertteams in Noord-
Nederland geeft input aan het JENN over wat aandacht verdient.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd, registreren alle drie de regionale expertteams in een landelijk 
dashboard. Dit dashboard helpt om de functies van het expertteam goed uit te voeren en om op basis 
van de data regionaal, op 3Noord niveau en op landelijk niveau inzicht te krijgen.  

In een gezamenlijke werksessie is een eerste aanzet gegeven tot het eenduidig invullen van het 
dashboard. Ook is gekeken naar de onderlinge verschillen en overeenkomsten van de data die uit het 
dashboard komt. Zo werken we werkenderwijs aan verbetering van de wijze van registreren en 
analyseren, vooruitlopend op het komen tot een gezamenlijk beeld over 2022. In een volgende 
nieuwsbrief gaan we hier verder op in.   

mailto:info@jennoord.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/notitie-borging-expertteams-in-alle-regios-tbv-zjo.pdf
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Kleinschalige woonvoorzieningen 

Misschien heb je de uitnodiging al voorbij zien komen: 27 oktober van 16.00 – 18.00 uur  

Online-inspiratiebijeenkomst Kleinschalige Woonvoorzieningen voor jongeren.  

“Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?” 

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN een onderzoek uitgevoerd 
naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit 
onderzoek was het achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een 
succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf. Dit 
aan de hand van bestaande kennis uit literatuur en gesprekken met jongeren, ouders en professionals 
over hun ideeën en ervaringen met het wonen of werken in kleinschalige woonvoorzieningen. 

Tijdens de online-inspiratiebijeenkomst zal Loraine Visscher (senior onderzoeker Kenniswerkplaats 
Jeugd Friesland) het onderzoek presenteren en toelichten. Aansluitend gaan de studiogasten vanuit 
verschillende invalshoeken, zoals ouders, gemeente, zorgaanbieders, met elkaar in gesprek over “Wat 
kun jij vanaf morgen bijdragen?” 

Wil jij meekijken en meepraten? Dat kan! Via onderstaande link kun je meekijken en je vragen via de 
chat stellen.  En heb je collega’s die inhoudelijk ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp? Deel dan 
deze uitnodiging gerust met ze.  

https://mylivestreams.nl/inspiratiesessie-kleinschalige-woonvoorzieningen/ 

Over het onderzoek: 

Op dit moment wordt 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 bestond 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 en elementen die bijdragen aan een succesvolle plaatsing, voor wie en waarom. 

In het eerste deel van het onderzoek zijn de belangrijkste inzichten in een factsheet gebundeld. Deze 
factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen 
van) kleinschalige woonvoorzieningen. Klik hier voor de factsheet. 

Het tweede deel van het onderzoek, presenteren we tijdens deze bijeenkomst en wordt daarna 
gepubliceerd op de website van het JENN en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. 

Kijk en praat je met ons mee?  

Aanspreekpunt: Klara van Zoest (klara.van.zoest@groningen.nl) 
 

 

 

 

  

http://www.awtjf.nl/
https://mylivestreams.nl/inspiratiesessie-kleinschalige-woonvoorzieningen/
https://jennoord.nl/wp-content/uploads/2022/04/Factsheet-KJF-JENN-Ideale-kleinschalige-woonvoorziening.pdf
http://www.jennoord.nl/
https://awtjf.nl/academische-werkplaats/
mailto:klara.van.zoest@groningen.nl
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Verklarende analyse 

Aan de werkgroep verklarende analyse nemen professionals uit de drie provincies deel; uit elke 

provincie twee. Het doel is om in elke provincie een olievlekwerking op de inzet van de verklarende 

analyse in gang te zetten. Daarbij heeft elke provincie zijn eigen kenmerken en de eigen dynamiek 

maar zoeken we naar gezamenlijke elementen. Omdat de term verklarende analyse inmiddels veel 

gehanteerd wordt maar niet overal duidelijk is wat de wenselijke invulling is, heeft de werkgroep een 

werkkaart en factsheet verklarende analyse gemaakt die vooral voor de professionals inzicht moet 

geven in de onderdelen en de werkwijze. In samenwerking met de kenniswerkplaatsen is ook een 

algemeen toegankelijke beschrijving gemaakt van de verklarende analyse.  

De werkkaart, factsheet en de algemeen toegankelijke beschrijving vind je op onze website. 

Daarnaast is de ‘olievlekwerking’ in gang gezet via de kanalen die in elke provincie als beste 

aanknopingspunt naar voren kwam. Op basis van deze eerste ervaringen wordt per provincie een 

nieuwe ronde ingezet. De start lag in ieder geval bij de expertteams van Friesland, Drenthe en 

Groningen. Daarnaast is in elke provincie nog één ander aangrijpingspunt voor de introductie van de 

verklarende analyse opgepakt. Op basis van deze ervaringen en wat bekend is uit de literatuur 

brengen we de werkzame elementen en dekenmerken van een werkzame ingang in kaart voor een 

effectieve implementatiestrategie. Dit vormt de basis voor het vervolg. 

Aanspreekpunt: Ellen Loykens (e.loykens@molendrift.nl) 

 

Ervaringsdeskundigheid 

De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. 
Om de ambitie van het JENN waar te kunnen maken is het van belang dat ervaringsdeskundigheid 
binnen de drie noordelijk provincies beter georganiseerd en professioneler wordt. Het kernteam 
ervaringsdeskundigheid heeft hierin een belangrijke taak: verbinden, faciliteren en ontwikkelen.  
 
Stand van zaken 
We zijn inmiddels een klein jaar aan de slag als kernteam. De vacatures zijn vervuld en we krijgen 
steeds helderder hoe wij een bijdrage gaan leveren aan de missie: “Ervoor zorgen dat de inzet van 
ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend en gelijkwaardig onderdeel wordt van het verbeteren en 
leveren van jeugdzorg”. 
In Noord-Nederland is tot op heden geen goed georganiseerd netwerk van ervaringsdeskundigen en 
ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (complexe) jeugdzorg. Wel is sprake van meerdere 
initiatieven op de verschillende inhoudelijke expertisegebieden, zoals bijvoorbeeld KEET. Ook komt de 
vraag naar professionele inbreng van ervaringsdeskundigen steeds meer naar voren vanuit 
jeugdzorgorganisaties zelf. De rollen van ervaringsdeskundigen lopen daarbij uiteen van ‘bondgenoot 
en maatje’ tot aan ‘bruggenbouwer’.  
Voor het kernteam zelf zien wij vooral de rol van Bruggenbouwer weggelegd. We verbinden vraag en 
aanbod op het gebied van ervaringsdeskundigheid met elkaar. Zo vind je op de JENN-website 
bijvoorbeeld een overzicht van bestaande initiatieven op het gebied van ervaringsdeskundigheid. 
Daarnaast zijn we actief aan de slag om verbindingen te leggen tussen verschillende 
jeugdzorgorganisaties, belangenbehartigers, de wetenschap en al bestaande initiatieven op het gebied 
van ervaringsdeskundigheid. We inventariseren daarbij waar de behoefte ligt op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid en hoe we hier een passend aanbod voor kunnen ontwikkelen.  
Zo kwam vanuit de jeugdzorg de vraag voor professionalisering van ervaringsdeskundigen naar 
inzetbare ervaringsdeskundigheid. Op dit moment kijken we, in samenwerking met de 
Hanzehogeschool, naar het ontwikkelen van een scholing voor (familie) ervaringsdeskundigen in de 
jeugdzorg volgens het’ train de trainer’ principe.  

https://jennoord.nl/jennthemas/verklarende-analyse/
mailto:e.loykens@molendrift.nl
https://jennoord.nl/jennthemas/ervaringsdeskundigheid/ervaringsdeskundigheid-en-initiatieven-in-noord-nederland/
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Kennismaking 

Op de website van het JENN kun je lezen wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen. 
Heb je een vraag over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen jouw organisatie? Wij denken graag 
met je mee! Voor een vraag of gewoon een kennismaking kun je contact opnemen met het kernteam 
via Nelleke Tebra, voorzitter Kernteam ervaringsdeskundigheid JENN; nelleke_tebra@hotmail.com. 
 

 

Gemeentelijke werkgroep 

Het JENN-netwerk is er voor Groningen, Friesland en Drenthe. Vanzelfsprekend hebben gemeenten 
een belangrijke rol in de opdracht van het JENN. Daarom is het belangrijk dat vanuit de verschillende 
rollen gemeenten, waar nodig, participeren in het JENN-netwerk. Om dat te borgen is er een 
ambtelijke JENN-werkgroep. 

Afgelopen anderhalf jaar heeft een JENN-werkgroep met ambtelijke vertegenwoordiging uit de drie 
provincies zich vooral beziggehouden met ‘middelen’. Inmiddels is daarover veel, zoals de herziene 
subsidieregeling, in achterliggende processen geborgd.  

Daarmee kan het accent van ‘middelen’ worden verlegd naar de meer inhoudelijke opdracht van het 
JENN en wat daarin de gemeentelijke bijdrage kan zijn. In de JENN 0-plaat is daarvoor een knop 
‘gemeenten’ ontwikkeld.  

 

Klik hier voor de JENN 0-plaat. 

 

De werkgroep is samengesteld uit: Marijke Schilperoord /Martine Kip (Friesland), Anne-Marie 
Hofstede (Drenthe), Manon Pruim (Groningen), Anita Schnieders (coördinerende gemeente 
Groningen), Greetje Kolk (JENN-netwerkcoördinator). 

https://jennoord.nl/jennthemas/ervaringsdeskundigheid/wat-is-ervaringsdeskundigheid-eigenlijk/
mailto:nelleke_tebra@hotmail.com
https://jennoord.nl/jennthemas/algemeen/
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Ankergroep 
Per september is een JENN-ankergroep gevormd, die samen met de beleidsambtenaar van de 
coördinerende gemeente en de JENN-netwerkcoördinator faciliteert dat het JENN aan haar ambitie 
blijft werken.  
De JENN-ankergroep houdt de vinger aan de pols of het JENN als netwerk in beweging blijft richting de 
JENN-ambitie: worden met alle lopende initiatieven en netwerkgroepen en verbindingen stappen in 
de richting van de JENN-ambitie gezet en wat is nodig om dat te faciliteren?  
 
In de ankergroep zijn, naast de JENN-netwerkcoördinator (Greetje Kolk) en beleidsambtenaar (Anita 
Schnieders) van coördinerend gemeente Groningen, de volgende perspectieven vertegenwoordigd: 

• Marijke Schilperoord (gemeentelijk perspectief) 
• Nelleke Tebra (ervaringsdeskundigheid perspectief)  
• Elly Voorintholt (zorginhoudelijk perspectief)  
• Linda Imming (regionaal expertteams perspectief)  
• Ellen Loykens (procesmatig, leren en implementeren perspectief) 

 

Subsidies: 

In 2021 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 vorig 
jaar aangepast en inmiddels vastgesteld door het college van de coördinerende gemeente, de 
gemeente Groningen.  

Op onze website vind je, behalve de subsidieregeling, nog veel meer informatie. 

De afgelopen tijd hebben we diverse formats en toelichtingen gemaakt om de route naar een 
subsidieaanvraag te verhelderen en te vereenvoudigen. We hebben een uitgebreide toelichting en 
stroomschema op het proces van verkenning en subsidieaanvragen geschreven en een format 
gemaakt waarin verslag wordt gedaan van een verkenning. Dit geeft je een beeld van de aspecten 
waar vanuit het JENN naar je idee wordt gekeken.  

Heb je een idee wat je graag nader met JENN zou willen verkennen, neem dan contact op met de 
JENN-netwerkcoördinator (info@jennoord.nl) 

Ook staan er op de website formats voor het aanvragen van een subsidie. Deze kun je invullen na een 
verkenning met uitkomst dat subsidie kan worden aangevraagd. 

Klik hier om naar de JENN-subsidieaanvragen pagina te gaan. 

 

 
 

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.  
Onder thema’s vind je informatie vanuit de verschillende netwerkgroepen. 
 
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  

             

mailto:info@jennoord.nl
https://jennoord.nl/subsidies/
http://www.jennoord.nl/
mailto:info@jennoord.nl
mailto:info@jennoord.nl

