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Basis vereisten 

regionale expert teams 
 

Het regionale expert team zorgt ervoor dat er voor elk kind, 

ongeacht de complexiteit van de hulpvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende 

hulp wordt georganiseerd daar waar dat lokaal niet lukt. 

Uit de praktijk blijkt, dat casuïstiek waarbij verwijzers zoals gezinsvoogden of wijkteamleden 

vastlopen gaat over: 

- het niet kunnen realiseren van integrale, ontschotte jeugdhulp; 

- het niet kunnen realiseren van andere sociaal-domein brede oplossingen, die kunnen leiden 

tot een doorbraak voor het gezin; 

- er wel zicht is op ideale hulp, maar dat deze niet voorhanden is door wachtlijsten en er dus 

overbruggingshulp nodig is; 

- er hyper-specialistische kennis nodig is (o.a. uit somatisch domein) en daarmee grenst aan 

andere wettelijke kaders zoals WLZ en ZVW; 

- jeugdigen die aangeven klaar te zijn met bemoeienis van jeugdhulp en er nog zorgen zijn, 

dus grenst aan andere wettelijke taken, WMO (18-/18+). 

Het is evident dat ouders én jeugdige altijd betrokken zijn zodat de verwijzer, die advies vraagt aan 

de experts, dit namens het gezin doet. Omdat het gesprek aan tafel veelal gaat om 

organisatorische/financiële rompslomp, is het aan de regio of zij ouders vooraf en achteraf (indien 

gewenst met de vertegenwoordiger van een expertteam) spreken óf standaard aan tafel. 

Ook is het aan de regio om het gehele proces en de overlegstructuur in te richten. Het regionale 

expert team komt met elkaar tot een manier om nog beter en vroegtijdiger passende, 

maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Dit betekent dat het 

realiseren van een goed functionerend expertteam veel meer behelst dan het gesprek aan tafel. 

- De infrastructuur in de regio is leidend voor de inrichting (sommige regio’s hebben één stad 

of juist twee of drie kerngebieden); 

- De positionering van de lokale wijkteams zijn eveneens bepalend voor inrichting (sommige 

regio’s hebben een sterk CJG of breed basisteam waarin doorbraak mogelijk is); 

- Minimaal geregeld moet zijn een regionaal aanspreekpunt voor de GI’s; 

- Minimaal geregeld moet zijn een afbakening met andere casus-overleggen zoals 

Jeugdbeschermingstafel, MDA++; 

- Minimaal geregeld moet zijn een contactpersoon (ambassadeur /maatje / procesregisseur1) 

die na het advies betrokken blijft; 

- Er kunnen overkoepelende regionale beleidsafspraken zijn zoals het verplicht melden van 

uithuisplaatsing door verwijzers die invloed kunnen hebben op het proces. 

 
1 Dit is iemand die ervaring heeft met procesmanagent. De procesregisseur gaat in principe niet over de inhoud, maar 
stuurt wel op de effectiviteit van de (in te richten) hulp. Brengt partijen bijeen en faciliteert de samenwerking tussen 
professionals en meerdere organisaties en hakt indien nodig knopen door bij stagnatie. 

‘Graag delen we als tOLCC in dit hoofdstuk een document met basisvereisten voor een goed 
werkend expertteam in Gelderland. De zeven jeugdregio’s en het Bovenregionaal 
Expertisenetwerk Gelderland (BOEG) hebben dit met elkaar opgesteld. Met deze basisvereisten 
en zoals deze nu omschreven zijn, wordt nu gewerkt. Het is geen statisch document, maar dit 
passen de voorzitters van de expertteams aan, als ze dat nodig vinden, om als expertteams nog 
beter te functioneren. We wensen jullie veel input en inspiratie toe.’   
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De invulling van een regionaal expert team (inclusief de benaming) is divers in Gelderland. Gezien de 

regionale verschillen en behoeften is dat begrijpelijk. Willen we echter regionaal tijdig knelpunten 

signaleren en oplossen, een lerende functie hebben naar gemeenten over de lokale praktijk en het 

functioneren van verwijzers, én de mogelijkheden van het bovenregionale expertisecentrum 

optimaal benutten, dan zijn ‘goed’ functionerende regionale expert teams een voorwaarde. 

Maar wat is ‘goed’? Onderstaand overzicht aan basis vereisten heeft als doel om een 

gemeenschappelijk kader te stellen voor ‘goed’. Bovendien kan het helpend zijn om vorm en inhoud 

te geven aan de verdere ontwikkeling van het regionale expert team. 

 

Basis vereisten Toelichting 
We werken vanuit de transformatiegedachte, waarbij het gezin 

centraal staat. 

Doelen Jeugdwet, 

Actieprogramma Zorg voor de 

Jeugd etc. 

We verrijken de analyse van de vraag (een grondige verklarende 

probleemanalyse) en de inzet van hulp, door intersectoraal en 

multidisciplinair samen te werken. We zoeken naar de meest 

passende (maatwerk) oplossing. 

M.n. richtlijn uithuisplaatsing 

(o.a. gedragswetenschapper 

betrokken). J&O, LVB en Jggz 

in expertteam, aangevuld met 

GGZ, verslavingszorg 

Inkomen/wonen etc. 

We zoeken oplossingen die een doorbraak veroorzaken in 
patronen die problematieken in stand houden. 

Profiel experts kenmerkt zich 
door om-denkers. 

We zoeken kosten bewuste oplossingen voor de korte en lange 
termijn. 

Doorbraakaanpak IPW 

We zoeken naar duurzame oplossingen. We voorkomen dat 

kinderen van de ene zorgvorm naar de andere zorgvorm verplaatst 
worden. 

 

We zorgen minimaal voor een vertrouwenspersoon als belangrijke 
ander/JIM voor de jongere. 

Circulaire zorg Stichting JIM 

De deelnemers hebben een hoge mate van geaccepteerd gezag. 

Binnen de regio is hun mandaat geregeld m.b.t. de inhoudelijke 
uitkomst van de bespreking. 

 

Er is mandaat en een route om oplossingen te contracteren en te 

financieren (bv. inclusief niet-zorg oplossingen zoals een lokaal 

doorbraak budget). 

 

Het leren van ingebrachte casussen is geborgd in de werkwijze. 
Alle ingezette jeugdhulp met verblijf is casuïstiek om van te leren. 

 

Na bespreking en advies monitoren we de realisatie van het advies 

(nemen waar nodig regie op het proces) en analyseren de 
voortgang van het zorgtraject om daarvan te leren. 

 

We signaleren op basis van de casusbesprekingen, hiaten in het 

(lokale- regionale en Gelderse) zorglandschap en agenderen de 

verbeterpunten bij de gemeenten en de aanbieders. We delen 

deze informatie met het bovenregionaal expertisecentrum zodat 
waar nodig op Gelders niveau acties te bundelen zijn. 

 

We schakelen het bovenregionaal expertisecentrum in als we in 
onze regio geen passende oplossing zien en/of vinden. 

 

 


