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Onderdelen van een consultatie- & adviestraject
Hét consultatietraject bestaat niet, omdat er afhankelijk van de context waarin je
werkt passende keuzes gemaakt worden. Deze zullen wij daarom ook niet schetsen.
Wel kunnen we aangeven welke onderdelen een rol kunnen spelen binnen het consul-
tatietraject, gelinkt aan verschillende tools die ook in dit werkboek terugkomen. Zie
hieronder onderdelen die van belang kunnen zijn.

Toelichting 
advies

De samenstelling van het expertteam is de basis voor het consultatie- en adviestraject.
Kijk naar de mogelijkheden van een expertteam om qua samenstelling meer aan te
sluiten bij de inhoud van de individuele casus, bijvoorbeeld door te wisselen met
betrokken zorgverleners en extern betrokkenen.

De vraag komt binnen bij het expertteam

Je kan de vraag op verscheidene manieren analyseren: dossieranalyse; het maken van
een tijdlijn; gesprekken met jeugdigen, ouders, hulpverleners, andere mensen uit het
netwerk; maar ook met behulp van een instrument als de verklarende analyse. Ga na
wat voor jullie werkt en wat je inzet.

Korte termijn oplossing| In een situatie waar snelle ondersteuning nodig is,
is het soms beter om het gewenste zorgaanbod voor een beperkte duur
direct in te zetten, bijvoorbeeld voor een periode van drie maanden. In deze
periode heb je de tijd om met elkaar het juiste consultatieproces te
doorlopen om te komen tot een duurzame oplossing.

Leren & signaleren| Wanneer je verschillende vragen binnenkrijgt, kan je
daar rode draden uithalen. Vragen die vaker binnenkomen, of dingen waar
mensen vaak tegenaan lopen. Leer hiervan en signaleer wanneer je rode
draden ziet die opgepakt zouden kunnen worden. Kijk hiervoor ook naar de
hoofdstukken monitoren en signaleren.

Dilemma| Iedereen loopt wel eens aan tegen een moreel of ethisch
dilemma: Wat geven we prioriteit? Kunnen we dit of dat wel doen? Bespreek
dit met collega’s. Bijvoorbeeld met behulp van het stappenplan aanpak
moreel dilemma.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, het is van belang dat het perspectief van de
jeugdige en/of ouders leidend is. Het gaat immers om hem of haar. Ga na hoe je er
samen voor zorgt dat je dit perspectief leidend maakt en houdt.

Uit de analyse volgt het (lange termijn) advies, dat aansluit bij het perspectief dat bij
aanvang gedefinieerd is. Je kun ervoor kiezen om met je stakeholders af te spreken dat
het advies van het expertteam bindend is.

Wanneer een partij aangeeft dat het advies niet helder is kan het advies nog aan de
partij nader toegelicht worden. Denk hierover na bij het inrichten van je consultatie- en
adviestraject.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_3.2_-_verklarende_analyse.pdf
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/zelf-aan-de-slag.htm

