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WOORD VOORAF

1. Woord vooraf 
Door: Reinier Lagerwerf, senior beleidsadviseur Jeugd bij VNG.

Regionale expertteams hebben hier een belangrijke 
taak en belangrijke positie in. Immers; juist de 
kinderen waarvoor de oplossing niet zomaar 
gevonden is of waarbij dingen tegenzitten 
komen hier terecht. De commissie Zorg, Jeugd 
en Onderwijs van de VNG onderschrijft dit 
belang en heeft, om dit te ondersteunen, het 
borgingsdocument met de vier functies van het 
regionaal expertteam vastgelegd: consultatie 
en advies, procesregie, signalering en adviseren 
en leren van complexe zorgvragen. Vier functies 
die mijns inziens samen een proces rondmaken 
van doen, daarvan leren, signaleren en samen 
verbeteren. Dat wat je wilt bereiken in een lerend 
jeugdstelsel.

Dit organiseer je niet zomaar. Volgens mij is het 
belangrijk dat de inrichting van zo’n expertteam 
vertrouwen en duidelijkheid schept. Met vertrouwen 
doel ik op het vertrouwen tussen de verschillende 
partners die samenwerken binnen en met het 
expertteam: zorgaanbieders, jongeren, ouders, 
gemeente, etc. Alleen dan kan je samen de functies 
goed uitvoeren. Maar ook duidelijkheid, over wat er 
wel en niet kan. Juist voor de jongeren en ouders.  

Dit alles brengt inrichtingsvraagstukken met zich 
mee. We zien hier al mooie resultaten van bij 
expertteams die werken vanuit vertrouwen en 
duidelijkheid, en de verschillende taken geborgd 
hebben. Anderen staan daarin nog meer in de 

kinderschoenen. Dit hoofdstuk gaat hopelijk 
helpen bij inrichtingsvraagstukken. Voor degene 
die al verder ontwikkeld zijn misschien als spiegel, 
om op te reflecteren. En voor degene die nog in 
ontwikkeling zijn als hulp en inspiratie. En, ondanks 
dat we per expertteam de functies willen borgen, 
is er daarnaast volgens mij voor ons allen samen 
de taak om ook van en met elkaar te blijven leren. 
Zodat we er samen voor zorgen dat kinderen de 
juiste hulp krijgen.

Het vinden van passende jeugdhulp is één van de grote vragen. We willen met z’n 
allen voorkomen dat deze kinderen van plek naar plek gaan. En dat gaat niet vanzelf. 
Dit heb ik persoonlijk gezien en gevoeld in mijn vorige functie, als stafmedewerker 
bij de gemeentelijke (kinder)ombudsman. Het vraagt om samenwerking: je moet het 
met elkaar willen oplossen. 
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‘Mocht je door al die lagen het bos niet meer zien, 
ga dan terug naar het ‘waarom’ van expertteams’

REFLECTIE

Voor dit werkboek heb ik al meerdere reflecties geschreven. De reflectie op de inrichting van 
expertteams is de lastigste tot nu toe. Ik heb me afgevraagd waarom. Vind ik er niks van?  
Of te veel? Afpellend denk ik dat de oorzaak ligt in het feit dat de inrichting van een expertteam 
verschillende lagen kent. Een laag met daarin de basis waaraan ieder expertteam moet voldoen.  
Om ouders, kinderen en professionals duidelijkheid te geven is het eenvoudigweg nodig om 
inzichtelijk te maken wat zij van het expertteam kunnen verwachten. Daarin zijn de behoeften van 
deze ‘klanten’ van het expertteam nagenoeg gelijk: iedereen wil op één duidelijke en toegankelijke 
plek hulp bij een vraag die vastloopt. 

Door: Gieke Buur, Landelijk Ambassadeur Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek.

Aan de andere kant is er juist sprake van een veelheid aan wensen, 
verschillende partijen en samenwerkingspartners die allemaal een 
laag toevoegen. Ouders en kinderen staan daarbij voor mij voorop. 
Voor hen is het denk ik het meest belangrijk dat ze weten dat ze 
gezien en gehoord worden. Dat ze een gelijkwaardige gesprekspartner 
zijn én dat er een antwoord komt op hun vraag. Professionals willen 
serieus genomen worden en het gevoel hebben dat ze geholpen 
worden. Ze willen niet het gevoel hebben dat ze voor een tribunaal 
moeten verschijnen. En ze willen naar huis kunnen met een antwoord 
dat uitvoerbaar is. Zorgorganisaties en gemeentes willen, net als 
professionals, primair dat de hulp voor een kind goed georganiseerd 
wordt. Maar ook betaalbaar en binnen een zorglandschap waarop zij 
(ook) zicht kunnen houden met de informatie uit het expertteam. En dan 

noem ik nog niet eens de regionale couleur locale. Ook die zorgt voor 
een extra laag in de inrichting van het expertteam.

Kortom, meerdere lagen. Dit maakt dat dit ook het grootste hoofdstuk 
is van dit werkboek. We willen recht doen aan de complexiteit, maar we 
hebben wel geprobeerd deze zo overzichtelijk mogelijk te maken. Ten 
slotte, mocht je door al die lagen het bos niet meer zien, ga dan terug 
naar het ‘waarom’ van expertteams. Waar zijn jullie in de kern voor 
bedoeld? Dat is zorgen dat vragen van kinderen en ouders worden 
beantwoord en dat professionals hierin niet in hun eentje hoeven te 
ploeteren. Als je al een meetlat zoekt voor het functioneren van het 
expertteam, gebruik dan deze.

2. Reflectie
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Ruimte voor notities

Op het moment dat je de opdracht krijgt om een regionaal expertteam op te richten en/of aan te sturen zijn er een aantal onderwerpen waar je over na zou kunnen denken. 

Denk aan: welke opdracht heeft het team te vervullen? Hoe richten we onze processen in? Maar ook, hoe gaan wij om met ouders en jongeren? Het vragenvuur geeft een 

overzicht van alle vragen die spelen bij de inrichting van een expertteam. Loop ze na en beantwoord ze samen met de belangrijkste stakeholders, om zo je expertteam passend bij 

de opdracht en de lokale context in te richten. 

Klik op onderstaande titels om direct naar het juiste onderdeel te navigeren, je kunt op iedere pagina terug naar deze startpagina door rechtsboven op de tekst ‘terug naar de 

startpagina’ te klikken.

Vragenvuur 
Vragenvuur inrichting expertteam
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Op het moment dat je de opdracht krijgt om een regionaal expertteam op 
te richten en/of aan te sturen zijn er een aantal onderwerpen waar je over 
na kan denken: Welke opdracht heeft het team te vervullen? Hoe richten we 
onze processen in? Maar ook; hoe gaan wij om met ouders en jongeren? Deze 
vragen zijn niet met één ‘waarheid’ te beantwoorden, omdat het succes van 
bepaalde keuzes grotendeels afhankelijk is van de regionale context van het 
expertteam. In lijn hiermee kunnen en willen wij geen overzicht geven van dé 
inrichtingsstappen die je moet nemen als expertteam. Meerdere wegen leiden 
immers naar Rome. Echter, er moeten wel inrichtingskeuzes gemaakt worden 
en we kunnen wél een overzicht geven van de verschillende onderwerpen en 
vraagstukken waar je hierbij over na moet denken. Inrichtingsvraagstukken die 
je als (opstartend) team intern of met stakeholders kan bespreken, om samen 
tot een passende inrichting te komen. 

Het vragenvuur inrichting expertteam helpt je hierbij. 
Gebruik deze tool als startpunt, zodat je op basis daarvan 
stap voor stap na kan gaan welke inrichtingskeuzes 
passen bij jullie expertteam en jullie lokale context. 
De best practices in dit hoofdstuk kunnen hierbij 
een inspiratie zijn, vanuit verschillende invalshoeken 
geven deze inzicht in manieren waarop je invulling 
zou kunnen geven aan een onderdeel.

3.1 Vragenvuur inrichting expertteam

Ga naar het 
Vragenvuur
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Rol betrokkenen

TOOLS

Ga je naar aanleiding van het vragenvuur direct aan de slag? Gebruik 
dan dit canvas om de vragen te beantwoorden en inzichtelijk te maken 
welke aandachtspunten voor jullie van belang zijn voor de inrichting. 
Je kunt het canvas op A3 of groter printen, zodat je met post-its aan 
de slag kan, maar je kan het document ook (digitaal) op de computer 
invullen. De velden zijn interactief, dus zodra je erop klikt kan je hierin 
typen.

3.2 Canvas inrichting expertteam

Ga naar 
het canvas
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BEST PRACTICES

Als expertteam werk je samen met verscheidene partners. Sinds 2020 is daar een partner 
bijgekomen: het bovenregionale expertisecentrum in jouw regio. Geen nieuw loket, maar een 
samenwerkingspartner die kan helpen op het gebied van: consultatie & advies, hulp organiseren, 
leren en signaleren. Paul Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en 
Eelco Eerenberg (Vicevoorzitter commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, VNG) vertellen hier meer 
over. 

Waarom expertisecentra jeugdhulp?
‘Helaas lukt het nog niet altijd om passende zorg voor 
kinderen en jongeren te organiseren. Zeker wanneer 
zij met meerdere zorgvragen kampen. Bijvoorbeeld 
een eetstoornis, gecombineerd met een depressie 
en trauma-gerelateerde problematiek. Of autisme 
gecombineerd met agressie en een (licht) verstandelijke 
beperking. Wanneer kinderen niet tijdig passende hulp 
ontvangen, verergert hun problematiek onnodig en is 
de belasting voor henzelf, ouders én zorgprofessionals 
groot.  

Om te zorgen dat deze kinderen, jongeren en hun 
omgeving snel passende hulp ontvangen, is er 
vanaf 2020 structureel geld beschikbaar voor acht 

bovenregionale expertisecentra. Startend met €10 
miljoen in 2020 en vanaf 2021 €26 miljoen. Het doel 
van deze expertisecentra is om deze kinderen met 
meervoudige zorgvragen, die zijn vastgelopen in de 
zorg en tussen wal en schip vallen, te helpen. Op lange 
termijn hebben de expertisecentra als doel om eraan bij 
te dragen dat kinderen éérder passende hulp ontvangen, 
door onder andere te leren van casuïstiek en kennis te 
ontwikkelen en delen.’ 

Hoe werken de expertisecentra jeugdhulp?
‘Acht coördinerende gemeenten ontvangen jaarlijks 
middelen voor een bovenregionaal expertisecentrum. In 
overleg met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, 
zorgaanbieders, gemeenten én expertteams, besluiten zij 
hoe de middelen het beste ingezet kunnen worden in hun 
regio. 

De expertisecentra zijn geen nieuw loketten, maar 
kunnen ingeschakeld worden door zorgprofessionals 
of door regionale expertteams voor versterking, 
bijvoorbeeld wanneer de zorg dreigt vast te lopen.  

4.1 Expertteams en expertisecentra

  1. WOORD VOORAF      2. REFLECTIE      3. TOOLS      4. BEST PRACTICES      5. INSPIRATIE6  |  INRICHTING EXPERTTEAM



BEST PRACTICES

Expertisecentra kunnen ondersteunen door het bieden 
van consultatie & advies of de inzet van (ambulante) 
hulp op een specifieke expertise. Het expertisecentrum 
stimuleert én faciliteert nieuw zorgaanbod waar nodig 
en heeft de mogelijkheid om maatwerkoplossingen 
te financieren. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
opstarten van nieuwe kleinschalige verblijfvoorzieningen 
voor jongeren met ASS en gedragsproblematiek of 
het organiseren van intensief ambulant aanbod door 
twee aanbieders. Hoe dit precies wordt ingevuld, kan 
verschillen per expertisecentrum en hangt af van wat 
er nodig is in de regio. Het expertisecentrum maakt 
hierover afspraken in de regio, onder ander met 
expertteams, zorgaanbieders en gemeenten. Dit is 
belangrijk, omdat zo goed aangesloten kan worden op 
wat er nodig is in de regio én op de werkwijze van de 
regionale expertteams.’

Welke kansen liggen er voor de expertteams en 
expertisecentra?
‘Met de middelen bij de expertisecentra kunnen 
doorbraken gerealiseerd worden voor kinderen. 
Gemeenten blijven verantwoordelijk op basis van de 
jeugdhulpplicht, maar deze middelen geven de ruimte 
om samen met professionals, ouders en kinderen 
nieuwe oplossingen te zoeken. We hebben hoge 

verwachtingen van de expertteams, maar soms lukt 
het door de grote complexiteit van hulpvragen niet om 
tijdig een passende oplossing te vinden. In die gevallen 
kunnen zij ondersteund worden door de expertisecentra. 
Door als expertteams en -centra deze samenwerking op 
te zoeken en (verder) vorm te geven, kunnen zij elkaar 
helpen en versterken waar nodig, om er uiteindelijk voor 
te zorgen dat deze kinderen en jongeren in hun eigen 
omgeving beter geholpen worden. De expertisecentra 
kunnen daarbij onderling ook samenwerken, bijvoorbeeld 
wanneer er hele specifieke expertise nodig is.’ 

Hoe werkt jouw expertteam samen met het expertisecentrum? 

• Hebben jullie regelmatig contact?
• Ben je op de hoogte van wat zij (gaan) doen en andersom?
• Werken jullie samen om doorbraken te realiseren voor de kinderen waarvoor dat nodig is?
• Hebben jullie afgesproken wanneer jullie het expertisecentrum kunnen inschakelen? 
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‘In de praktijk blijkt dat er 
veel goed gaat en dat er 
voor de meeste jeugdigen 
een passende oplossing kan 
worden geboden’

BEST PRACTICES

Hoe onderwijs en jeugdhulp elkaar ontmoeten
Het doel van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs is dat er 
voor ieder kind passende zorg en onderwijs wordt geboden. In de 
praktijk blijkt dat er veel goed gaat en dat er voor de meeste jeugdigen 
een passende oplossing kan worden geboden. Tegelijkertijd heeft 
Zuid Oost Utrecht geconstateerd dat er ook leerlingen (dreigen te 
komen) thuis zitten zonder onderwijs en dat er kinderen zijn die geen 
passende jeugdhulp krijgen. Zowel de samenwerkingsverbanden 
primair onderwijs/voortgezet onderwijs en die van gemeenten hebben 
aangegeven dat het van belang is dat deze tafels samen gaan en dat 
de doorbraaktafel thuiszitters voor iedere gemeente uitgerold moet 
worden, om daarmee de eenduidigheid en de gezamenlijkheid te 
vergroten voor inwoners en professionals. Hiernaast het voorstel van 
Zuid Oost Utrecht voor een nieuwe inrichting van de doorbraaktafels. 

Nieuwe werkwijze
Casussen kunnen vanuit de ketenpartners aangemeld worden en 
daarnaast wordt op regelmatige basis een mail gestuurd met de 
vraag of er cases zijn voor de doorbraaktafel. De directeuren van 
de samenwerkingsverbanden leggen deze vraag ook voor aan 
de scholen. Als er een casus is, dan maakt de casushouder (kan 
school, jeugdhulpaanbieder, GI, leerplicht, lokaal team zijn) een 
casusbeschrijving. Met toestemming van alle betrokkenen. Ook brengt 
de casushouder de betrokkenen op de hoogte van de doorbraaksessie. 
Gezamenlijk (jongere/ouder, casushouder, voorzitter) wordt bekeken 
met wie, waar en wanneer de sessie plaats kan vinden. 

Casushouder en voorzitter stemmen af wie ter voorbereiding contact 
opneemt met betrokkenen om eventueel nadere informatie op te vragen 
en indien nodig om hen te informeren over wat er in de doorbraaksessie 
gebeuren gaat. De casushouder of de voorzitter stuurt de agenda 
ontwikkelgesprek en de informatie die gedeeld mag worden (op een 

In de jeugdregio Zuid Oost Utrecht was er een doorbraaktafel passend onderwijs / (dreigende) 
thuiszitters én een doorbraaktafel jeugdhulp. Het gezamenlijk doel van gemeenten en onderwijs 
is dat alle kinderen veilig, gezond en kansrijk moeten opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en 
meedoen. De doorbraaktafel jeugd(hulp) en passend onderwijs draagt bij aan dit doel door een 
doorbraak te realiseren voor jongeren met (zeer) complexe problemen als passende reguliere hulp 
en/of onderwijs niet (tijdig) beschikbaar is.

4.2 Expertteams en onderwijs
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BEST PRACTICES

veilig manier) naar betrokkenen. De doorbraaksessie vindt plaats 
op een voorkeursplek voor de jeugdige/ouder. Afhankelijk van de 
vraag waar de meeste urgentie ligt (onderwijs of jeugdhulp) wordt de 
voorzitter bepaald. Wanneer nodig en/of wenselijk sluiten beide aan. 
Casushouder vraagt uitdrukkelijk aan alle betrokkenen toestemming om 
casusinformatie en contactgegevens te mogen delen met de voorzitter 
van de doorbraaksessie en de aanwezigen bij de doorbraaksessie. Vaak 
is er in een vroeg stadium contact tussen de casushouder, gemeente, 
GI, lokaal team en de voorzitter.

Het aanpakken van complexe zorgvragen in de 
wereld van onderwijs en zorg vraagt om maximale 
ruimte. Dit kan je creëren door het speel-/werkveld 
te vergroten en als Jeugdhulp, als (expert)team, de 
verbinding te maken met alle andere werkvelden die 
een bijdrage kunnen leveren aan de beantwoording 
van de zorgvragen van deze jongeren. 
Verbinden; om te kunnen komen tot integrale 
ontwikkelingsarrangementen. Deze gewenste 
verbinding vindt idealiter op drie niveaus

plaats: uitvoering, organisatie, bestuur & beleid, 
om vervolgens ook tussen de drie niveaus de 
verbindingen te maken.

Raadpleeg de routekaart Verbinding organiseren 
met onderwijs om na te gaan met welke regionale 
sleutelfiguren binnen het onderwijs jij de verbinding 
kan maken. Deze routewijzer is gemaakt in 
samenwerking met Bart van Kessel, projectleider/
directeur bij Stichting Gedragswerk.

Aan de slag: Routekaart verbinding organiseren met onderwijs
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BEST PRACTICES

In hoeverre verschillen vragen aan een expertteam binnen het 
vrijwillige en gedwongen kader van elkaar? Vraagt dit om een andere 
aanpak als expertteam? En wat is hierin van belang? Wij gingen erover 
in gesprek met Marc Goossen, die naast voorzitter van het expertteam 
Midden-Limburg Oost West ook al heel wat jaren werkt voor de Raad 
van de Kinderbescherming. 

Onderscheiden deze casussen zich, niet persé.
‘Ik vind het altijd moeilijk dat er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen ‘gewone casussen’ en de casussen 
met een gedwongen kader. Volgens mij hoeven deze 
zich voor een expertteam niet te onderscheiden van 
elkaar. Bij beide heb je namelijk hetzelfde doel: de best 
mogelijk oplossing voor dit kind vinden en/of realiseren. 
En natuurlijk is het gesprek met een ouder en/of kind 
die net te horen hebben gekregen dat een maatregel 
is opgelegd vaak moeizaam. En is het organiseren van 
de samenwerking tussen de benodigde partijen soms 
lastig. Maar dit vind ik niet typerend voor het gedwongen 
kader. Dit komt ook voor bij vragen met betrekking tot 
het vrijwillig kader.’

Vertrouwen (winnen) van kind en/of ouders
‘Het gaat om het zoeken naar de oplossing en daarvoor 
voer je hetzelfde type gesprek, ongeacht welke vraag 
met welke maatregel je als expertteam binnenkrijgt. 
Vertrouwen (winnen) van kind en/of ouders is hierbij 
een belangrijk punt. Als je de juiste snaar vindt of de 
juiste manier om met hen te praten, het vertrouwen 
kunt winnen, dan kom je een heel eind. Zonder hen mee 
te nemen en een rol te geven, ook bij het gedwongen 
kader, kom je er vaak niet. En natuurlijk is het kader soms 
nodig. Bijvoorbeeld omdat iemand geen toestemming 
geeft. Maar je moet niet alleen maar daar mee zwaaien. 
Dat werkt juist vaak averechts.’

In de samenwerking kunnen we nog stappen maken
‘Wanneer het gaat om het vinden van oplossingen, 
voor alle type vragen, is de samenwerking met partners 
belangrijk. Je krijgt het alleen voor elkaar als je met 
gemeente, zorgaanbieders, GI’s, et cetera samenwerkt. 
Ook hierin speelt vertrouwen een belangrijke rol en dat 
kost (soms veel) tijd, die wij nog nodig zullen hebben. 
Kijkend naar mijn eigen expertteam hebben wij gemerkt 
dat we nog onvoldoende vastgelegd hebben hoe we 
casussen volgen, bijvoorbeeld wat er meegenomen 
is van ons advies en hoe het nu gaat met het kind. 
Wij gaven altijd adviezen, die de inbrenger vervolgens 
mee kon nemen. Maar, of deze adviezen nu echt zinvol 
zijn geweest of ook opgevolgd zijn, dat weten we nu 
onvoldoende. Daar willen we nu vervolgstappen in 
maken.’

4.3 Expertteams en het gedwongen kader
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‘Mensen die over muren durven te kijken 
en durven te zeggen ‘wij gaan dit hoe dan 
ook samen regelen’’

BEST PRACTICES

De juiste instelling
‘Daarvoor moet je volgens mij niet alleen de juiste mensen aan tafel 
hebben zitten, maar de juiste mensen met de juiste instelling. Mensen 
die over muren durven te kijken en durven te zeggen ‘wij gaan dit hoe 
dan ook samen regelen’. Zodat het geen keuze hoeft te zijn tussen of 
behandeling of veiligheid, maar beide kan omdat de behandelaar in 
de beveiligde instelling komt. Dit kost tijd en vraagt om openheid. Het 
is een relatie die je samen moet opbouwen en waarin je vertrouwen 
opbouwt. Wanneer we dit gaan doen kan je beter samenwerken en 
elkaar aanspreken als iets niet gaat zoals afgesproken.’

Wat kan dit opleveren?
‘We hebben één casus gehad van een jongetje dat echt niet plaatsbaar 
was, mede door wachtlijsten. Op een gegeven moment is er toen 
een oplossing georganiseerd in een huis, dat op het terrein stond 
van een gesloten instelling. Daar mocht hij wonen, in afwachting tot 
een plaatsing. Zijn vader kwam ’s avonds om op te passen en er was 
een alarm naar de gesloten afdeling. Dat vond ik echt een goede en 
passende oplossing. Deze nieuw verzonnen woonvorm past niet binnen 
het ‘standaard aanbod’. Maar door samen te denken, te werken en 
buiten de kaders te denken is het wel gelukt.’ 
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BEST PRACTICES

4.4 Jongeren en ouders bij expertteams aan tafel

Op welke manier krijgen ouders/kinderen bij jullie expertteam een 
stem bij de bespreking van hun casus?

Marjolein: ‘Ons uitgangspunt is: Wij spreken met ouders en niet over 
ouders. En ik ben persoonlijk van mening dat die ouders gewoon 
bij ons aan tafel moeten zitten en de kinderen ook wanneer dit 
leeftijdsadequaat is. Dit proberen we dan ook altijd te doen, maar toch 
gebeurt het nog regelmatig dat ze niet aan tafel zitten. Bijvoorbeeld 
omdat het nu lastig is in verband met Corona.’

Helena: ‘Sinds de zomer 2020 hebben we als ET besloten in principe 
geen besprekingen te doen als ouders en/of jeugdige niet aanwezig zijn 
tenzij… Uitgangspunt is dat zij aanwezig zijn bij de bespreking. Dit kan 
desgewenst flexibel worden uitgevoerd. Hetzij in een kortere periode 

(bv als het teveel wordt voor de jeugdige), hetzij in een apart gesprek 
met een kleiner gezelschap of via de stem van een belangrijke andere. 
Daarbij moeten ouders en jeugdige op de hoogte zijn van de aanmelding 
en kunnen zij zelf ook bij ons aanmelden. Bij hele jonge kinderen is dit 
een ander verhaal. De grote groep en de aard van het gesprek kunnen 
maken dat we ervoor kiezen hen apart te spreken of zorgvuldig te kijken 
of we de juiste betrokkenen hebben die het jonge kind goed kennen en 
weten wat de wensen zijn.’

Rolien: ‘Wij nodigen ouders en jeugdigen eigenlijk altijd uit bij de 
bespreking. Zij zijn experts als het om hun kinderen gaat. Bij de 
jeugdigen kijken we wel of er voldoende ondersteuning/begeleiding 
is om het e.e.a. op te vangen. Zo hebben we een jongere die gesloten 
zat ook gewoon in het expertteam gehad. Dit vraagt wel om goede 
afstemming. In dit geval met de voogd/regiehouder.’

We praten met ouders en jongeren, niet over. Dit is een veelgenoemd uitgangspunt van teams en 
professionals die werken in de jeugdhulp. Echter, in de praktijk blijkt dit toch makkelijker gezegd 
dan gedaan. Want veel partijen hebben ouders en jongeren nog niet (structureel) aan tafel zitten. 
Hoe kan je dit organiseren? En wat levert het op? We hebben hierover verschillende vragen 
voorgelegd aan Rolien Tolsma (Expertteam Friesland), Marjolein Duin (Expertteam Flevoland) en 
Helena Ruimschotel (Expertteam Haaglanden). Zij geven ons een kijkje in de eigen keuken wanneer 
het gaat om het betrekken van jongeren en ouders. 
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‘Je kunt als team direct vragen stellen aan de 
betrokkenen zelf. En je kunt vragen stellen over de 
voorgeschiedenis van zowel ouders als jongeren.’

BEST PRACTICES

Welk verschil merk je tussen wanneer ze wel of niet aan tafel 
zitten?

Marjolein: ‘Je kan direct nagaan of het plan dat gemaakt wordt, aansluit 
bij wat zij willen en nodig hebben. Ouders moeten regie kunnen voeren 
over hun eigen plan en dat doen ze alleen als ze ook achter het plan 
staan. Soms zijn ze er niet bij en blijkt achteraf ook dat het plan niet 
paste en niet is uitgevoerd. Dan heb je alsnog niks bereikt. Maar, ik 
merk ook dat professionals het soms lastig vinden als ouders en/of 
kinderen aan tafel zitten. Dat zij dan niet uitspreken wat er wel toe doet, 
bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om te kwetsen. Hierdoor is het gesprek 
soms minder open.’

Helena: ‘Dan wordt een groot deel van de tijd aan de veranderwensen 
van ouders en de jeugdige besteed. Daarin wordt tijd genomen om het 
verhaal en hun perspectief goed te verwoorden, wat inhoudt dat de 
hulpverleners of andere betrokkenen vaak secundair worden gevraagd 
naar hun expertise en adviezen. We geven aan dat het gesprek met 
ouders en jeugdige is en nu niet over hen gaat, zodat zij ook voelen dat 
het een dialoog is en blijft. Soms zorgt dit voor herhaling en vertraging in 
de informatievoorziening.’

Rolien: ‘Je kunt als team direct vragen stellen aan de betrokkenen 
zelf. En je kunt vragen stellen over de voorgeschiedenis van zowel 
ouders als jongeren. Dit maakt dingen een stuk sneller duidelijk. Deze 
voorgeschiedenis van ouders ontbreekt namelijk vaak in aangeleverde 
stukken en tijdlijnen.’

Wat levert het jullie op?

Marjolein: ‘Het open en eerlijke gesprek. Het gebeurt dat ik als voorzitter 
de deelnemers en ouders bevraag of uitnodig zich uit te spreken. In 
mijn team zijn we daar scherp op. Dat je allen open bent en elkaar 
durft aan te spreken, ook als hij of zij een andere expertise heeft waar 
jij niet alles van weet. Wanneer je ouders hierin ook beschouwt als 
volwaardig gesprekspartner, kan dit tot oplossingen en ideeën leiden. 
Want zij weten heel veel. Juist omdat ze al meerdere stappen binnen de 
jeugdhulp hebben gemaakt, hebben ze al veel gezien en gehoord.’

Helena: ‘Gezamenlijke draagkracht om meerdere scenario’s te bedenken 
om passende hulp in te zetten. Bij oudere jongeren levert het ook op 
dat ze meer regie kunnen pakken over hun eigen toekomst en daarin 
ook verantwoordelijk worden gemaakt voor het wel/niet goed kunnen 
uitvoeren van een plan. Ditzelfde geldt voor de ouders. Als er geen 
draagvlak is, dan is de kans dat je na een jaar weer met elkaar om 
tafel zit, groot. Dus een uitgangspunt is dat er, waar kan, altijd wordt 
aangesloten bij de veranderwens van het hele systeem. De route 
daarnaartoe kan dan gezien worden als noodzakelijk en moeilijk maar 
wel overzienbaar en met een helder perspectief.’
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Rolien: ‘Een totaal beeld, op basis waarvan we kunnen 
inzetten op een systemische aanpak. Je ervaart aan 
tafel in de interactie wat er speelt in het systeem aan 
dynamiek , waar we ons toe te verhouden hebben. Dat 
lees je niet in rapportages, etc. In contact komen leidt tot 
meedenken en creëert ruimte bij ouders. Men voelt zich 
serieus genomen, geeft men aan.’

Waar worstel je nog mee met betrekking tot dit 
onderwerp?

Marjolein: ‘Dat je goed aansluit bij ouders en kinderen. 
Het expertteam is voor ouders wéér een nieuwe club 
professionals. Hulpverleners zijn passanten in het leven 
van een gezin, en daar hebben ze er vaak al heel veel 
van gezien. Daar moet je je bewust van zijn wanneer 
je ouders spreekt. We proberen aan te sluiten met de 
specifieke expertise die nodig is, zodat niet het voltallige 
expertteam ‘tegenover’ ouders komt te zitten. Ook lastig 
is dat de oplossingen die je voor ogen hebt niet altijd 
beschikbaar zijn. Je wilt uitgaan van de bedoeling en wat 
de essentie van het vraagstuk is, maar je confronteert 
ouders ook met de beperkingen van het systeem. En 
dat is niet altijd een gemakkelijk gesprek om met hen te 
voeren.’

Helena: ‘Soms botsen de wensen van de gezinsleden 
met de belangen van een jeugdige en zul je toch anders 
moeten adviseren. Echter, onderbouw je dat altijd 
door in het advies erkenning en respect te geven aan 
de verschillende visies en wensen. Je onthoudt je van 
schuldvragen en veroordelingen. Daarnaast bestaat aan 
tafel het risico dat sommige moeilijke onderwerpen uit 
de weg worden gegaan of zorgen van anderen worden 
gebagatelliseerd. Dit kan voor hulpverleners onprettig 
zijn omdat zij graag het volledige beeld op tafel willen 
zien. Dit vraagt om een goede voorbereiding en ook 
de moed om je te kunnen uitspreken. Als ET-leden en 
als voorzitter moet je hierin ruimte kunnen en durven 
creëren. Net als het gezin, moeten ook de hulpverleners 
wel de volgende dag weer veilig en prettig aan de slag 
kunnen met hun gezinnen. Dus we drijven nooit iets op 
de spits. Eerlijk gezegd is dat ook niet nodig als de focus 
ligt op de gewenste uitkomst en wat daarvoor nodig is, 
in plaats van wat allemaal niet goed gaat. Dat is echt een 
valkuil.’

Rolien: ‘De verbinding van de volwassenenzorg en de 
jeugdzorg. En feit dat veel professionals makkelijk praten 
over de mensen in plaats van praten met. Hier moet je 
echt scherp op blijven.’

Welke eerste stappen kunnen expertteams volgens 
jou zetten om ook ouders en kinderen aan tafel te 
krijgen?

Marjolein: ‘Volgens mij moet je uitgangspunt gewoon 
zijn: Spreek met ouders en niet over ouders. En handel 
in lijn daarmee. Ga het gewoon doen. Nodig ze uit. 
Zonder hen kan het eigenlijk niet doorgaan. Zij zijn 
verantwoordelijk en zijn samen met het gezin lijdend 
voorwerp.’

Helena: ‘Gewoon uitnodigen. Het is een kwestie van doen 
en met elkaar voor ogen houden voor wie je dit doet; het 
gezin. Wat kan dan nog een reden zijn dat uitgerekend zij 
bij zo’n belangrijk overleg er niet bij zijn?!’

Rolien: ‘Ze uitnodigen en het gesprek aangaan. Is er een 
oplossing mogelijk zonder hen te betrekken? Ze zijn 
onderdeel van het geheel en de oplossing. Daarnaast 
creëert het draagvlak.’
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Miranda Fredriks is Kinder- en 
Jeugd Psychiater bij de Medisch 
Psychiatrische Unit Kind & Jeugd bij 
Amsterdam UMC. Vanuit de GGZ heeft 
zij al verschillende keren contact gehad 
met expertteams, om een vastgelopen 
casus toch samen op te kunnen lossen. 

Vanuit het veld het expertteam vinden
‘Wanneer het gaat om een vraag uit de GGZ-hoek merk 
ik dat ik het soms nog lastig vind om expertteams te 
vinden. Het zit nog niet heel erg in mijn systeem en dat 
van mijn collega’s om naar het expertteam te gaan. 
Maar, ik merk ook dat niet in alle regio’s de expertteams 
(goed) vindbaar zijn. Deze lijnen zouden we beter kunnen 
leggen. Juist omdat het wel wat op kan leveren. Wat 
ik bijvoorbeeld al heb gehad, is dat we zelf een casus 
hadden waarvoor we een plan hadden gemaakt. Maar 
we kregen de financiering niet rond. Deze heb ik bij het 
expertteam ingebracht, waar o.a. de gemeente aan 
tafel zat. Die heeft meegekeken en uiteindelijk wel de 
financiering heeft kunnen regelen. Bij een andere casus 
is er meegekeken of er verschillende zorginstellingen 
waren die specifieke hulp konden bieden. Dit ging om 
een casus waarbij traumahandeling, emotieregulatie 
behandeling en thuis ondersteuning nodig was. Dit was 
lastig vanuit één organisatie te regelen en dan wil je toch 
dat er een op-maat-plan komt met een regiebehandelaar. 
En dan is het fijn als zo’n expertteam meekijkt.’ 

Van expertteam naar GGZ
‘Het is ook wel eens andersom. Dat een expertteam 
een plan heeft gemaakt voor een maatwerkoplossing, 
waarna het lastig blijkt om dit in de GGZ te regelen. 
Omdat deze toch nog behoorlijk strak en met schotten 
ingericht is. Dat zie ik ook. Er zijn nog steeds hokjes en 
dat is soms zó lastig. Je zou willen dat dit over schotten 
gaat en dat je zorg kan organiseren die over de inrichting 
van de organisatie reikt. Om dit samen te bereiken is 
het belangrijk dat er goede vertegenwoordigers in het 
expertteam zitten. Iemand die contacten heeft met juiste 
mensen in alle organisaties en, indien nodig, hun vraag 
kan beleggen bij het expertteam. Maar, ook iemand 
die breed en over schotten heen mee kan denken in 
het expertteam en hier ook de juiste gekoppelde (GGZ) 
instellingen in mee kan krijgen. 

4.5 Expertteams in samenwerking met de GGZ
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Een verbinder. Hierbij is het wel van belang dat hij 
of zij ook zicht heeft op waar de verschillende GGZ-
instellingen in gespecialiseerd zijn. Misschien dat in de 
toekomst het expertisecentrum, dat zicht heeft op een 
groter deel van het land, hier ook een rol in kan spelen. 
Dat die hierin kan meedenken en kijken hoe we dit 
kunnen organiseren en financieren.’

Het streven: patiënt centraal, breed kijken en blijven 
communiceren
‘Kortom, er zijn nog verschillende punten voor 
verbetering in de samenwerking tussen GGZ en 
expertteams met betrekking tot dit type zorgvragen. 
Anderzijds denk ik ook dat het niet anders zou moeten 
zijn dan wanneer je reguliere zorg zorg regelt. Je stelt 
de patiënt centraal en kijkt van daaruit wat nodig 
is. Dit start met een goede diagnose en een advies 
waar iedereen zich in kan vinden, jongere, ouders en 
betrokken professionals. Wanneer er bij het expertteam 
bijvoorbeeld 3 adviezen liggen vanuit GGZ-instanties, 
betekent dit dat je dit eerst samen met hen terug moet 
brengen naar één consensusadvies. Als je niet één 
gezamenlijk uitgangspunt hebt, is het al gedoemd om 

te mislukken en dat is heel frustrerend voor de jongere 
en ouders. Aansluitend hierop maak je samen een plan 
waarin je ook rekening houdt met een back-up. Wat 
zijn versies B en C, wanneer het voorgaande niet lukt? 
Dit vraagt om professionals die breed kunnen kijken en 
samen durven te doen. Maar ook om professionals die 
blijven communiceren, over wat wel of toch niet kan. 
En dan ook weer verder kijken wat er wel geregeld kan 
worden, om uiteindelijk de best passende hulp te kunnen 
bieden. Volgens mij een mooi streven om samen aan te 
blijven werken.’ 

‘Dit vraagt om professionals die 
breed kunnen kijken en samen 
durven te doen’
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Twan van Dijck is vanuit La Salle/De Koraalgroep onderdeel van het regionaal expertteam 
Eindhoven. Hij denkt in het team mee vanuit zijn LVB-expertise en zit hier namens 
verschillende LVB-zorginstellingen uit de regio. Wij vroegen ons af wat hiervoor nodig is en 
wat het hem opbrengt en gingen daarom met hem in gesprek.

Boundary spanner
‘Vanuit mijn rol probeer ik aan de ene kant breed mee te 
denken in het expertteam en aan de andere kant moet 
ik ook wel eens in de organisatie mensen meekrijgen 
wanneer een oplossing buiten het bestaande aanbod 
valt. De rol vraag om het leggen van verbindingen. Ik zit 
in het team namens verschillende organisaties en zou 
eigenlijk met hen nog wel meer contact willen hebben, 
om de verbindingen nog beter te kunnen maken. In 
een onderzoek waarbij ik betrokken was, ging het over 
de ‘boundary spanner’: iemand die competent is in het 
op gang brengen van samenwerking door een dialoog 
op te starten en te onderhandelen over gezamenlijke 
doelstellingen en betekenissen met diverse groepen. 
Dit past echt bij deze rol. Als vertegenwoordiging van 
meerdere organisaties wil je iemand hebben die verbindt, 
zowel velden, organisaties binnen een veld en de niveaus 

binnen een organisatie. De velden verbindt hij/zij in het 
expertteam overleg: wat is er nodig voor deze jongere 
en welk aandeel kunnen wij en anderen hierin leveren, 
indien mogelijk zo thuis mogelijk? Daarnaast zit hij of 
zij er namens meerdere organisaties, maar je weet vaak 
niet van alle organisaties wat er mogelijk is (ook m.b.t. 
beschikbaarheid mensen en financiën). Daarom wil je 
ook met hen in verbinding staan, zodat je goed weet 
wat er speelt en waar zij wel en niet een bijdrage aan 
kunnen leveren. En ten slotte, de niveaus binnen deze 
organisaties. Wanneer er een maatwerkoplossing nodig 
is, wil je intern tussen niveaus verbindingen kunnen 
leggen. Korte lijnen met de voordeur en/of de directie, 
zodat je commitment kan krijgen van het MT, de directie, 
maar ook bijv. de gedragswetenschappers om iets 
anders te doen dan gebruikelijk.’ 

Wat het nog meer brengt
‘Het brengt je als professional en organisatie ook iets 
om onderdeel te zijn van een expertteam. Allereerst 
een mooie uitbreiding van je netwerk, wat maakt dat je 
mensen met specifieke expertise nu beter weet te vinden 
of anderen daar sneller naar kunt verwijzen. Daarnaast 
biedt het je een blik in de keuken van een ander: Welke 
dingen spelen er? Wat voor mensen werken er? En welke 
nieuwe trajecten en methodieken houden zij zich mee 
bezig? Dingen waar je zelf ook weer van leert, die je mee 
kunt nemen naar je eigen organisatie en die ook meer 
inzicht en begrip creëren voor de andere partij.’

4.6 Namens zorginstellingen onderdeel van het expertteam
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Tips bij de inrichting van het expertteam: 

1. Zorg dat je bekend en vindbaar bent binnen de regio voor ouders en jongeren, 
verwijzers, kleinere instellingen, gemeente, et cetera. 

2. Maak en houd samen scherp welke gezamenlijke verantwoordelijkheid je hebt: 
ervoor zorgen dat jongeren met complexere zorgvragen passende hulp krijgen. 

3. Zorg dat de betrokken partijen zoveel mogelijk op bestuurlijk niveau commitment 
hebben, om een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

4. Probeer zoveel mogelijk te zorgen voor een duurzame samenstelling van het 
expertteam. Een team dat voor een zo lang mogelijke periode uit dezelfde mensen 
bestaat. Zodat je op elkaar ingespeeld raakt, weet wie welke insteek heeft en 
elkaar op die manier goed kan aanvullen.  

5. Focus bij binnenkomst van een vraag niet alleen op de problematiek van het kind, 
maar ga ook na wat er nog meer speelt. Bijvoorbeeld: patronen binnen het gezin, 
tussen ouders, tussen verwijzer en ouder(s) en/of jongere, of tussen ouder(s) 
en jongere. Probeer deze gevoeligheden ook naar boven te krijgen, zodat je een 
compleet beeld kan schetsen en warm confronterend kan zeggen wat je moet 
zeggen. Dit kan je als team beter wanneer je op elkaar ingespeeld bent (zie 4). 
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INSPIRATIE

5. Inspiratie

Video’s

Webinar ontwikkelgroep jeugdhulp in de 
school

Webinar ontwikkelgroep (Preventie van) 
thuiszitten

Documenten

Borgingsdocument expertteams

De vijf basisfuncties voor lokale teams en 
wijkgericht werken

Voorbeelden functieprofielen en 
samenstelling team

Basis vereisten regionale expertteams 
Gelderland

Andere (voorbeeld) netwerken, 
programma’s 

Aanpak met andere ogen

Zorg- en veiligheidshuizen

Multiproblem aanpak

COT’s

Parkinson netwerk

Helpdesk steunpunt passend onderwijs

Interviews en artikelen

Lessen uit de praktijk - expertteams
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https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/meeting/ontwikkelgroep-jeugdhulp-in-de-school/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/meeting/ontwikkelgroep-jeugdhulp-in-de-school/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/meeting/ontwikkelgroep-preventie-van-thuiszitten/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/meeting/ontwikkelgroep-preventie-van-thuiszitten/
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/notitie-borging-expertteams-in-alle-regios-tbv-zjo.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_1.1.1_-_de_vijf_basisfuncties_voor_lokale_teams_en_wijkgericht_werken.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_1.1.1_-_de_vijf_basisfuncties_voor_lokale_teams_en_wijkgericht_werken.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_1.1.2_-_voorbeelden_samenstelling_team.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_1.1.2_-_voorbeelden_samenstelling_team.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/inspiratie_1.1_-_basis_vereisten_regionale_expertteams.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/inspiratie_1.1_-_basis_vereisten_regionale_expertteams.pdf
https://www.aanpakmetandereogen.nl/
https://www.veiligheidshuizen.nl/
https://www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl/
https://cot.nl/
https://www.parkinsonnet.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/contact/
https://vng.nl/artikelen/lessen-uit-de-praktijk-interviews-met-coordinatoren-van-expertteams
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