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Heb je 5 tips betreffende consultatie en 
advies die je de expertteams mee zou 
willen geven?

• Luister goed naar de jongere zelf en zijn 
‘belangrijke andere’, zorg dat ze aan tafel 
zitten.

• Zie het gedrag van de jongere niet als zijn 
kenmerk, maar als een signaal van een 
onderliggend probleem. Probleemgedrag 
wordt vaak in stand gehouden door de 
interactie met de omgeving. 

• Maak gebruik van elkaars kennis, diverse 
disciplines, vanuit diverse sectoren, wees 
aanvullend op elkaar.

• Adviseer levensbreed: niet alleen de jongere 
zelf maar ook thuis, op school, vrije tijd, 
dagbesteding, betrokken hulpverlening, etc.

• Houd als expertteam regie. De grote 
hoeveelheid spelers is vaak lastig en het is 
zo belangrijk dat er 1 iemand is die overzicht 
houdt. Totdat je weet dat het weer belegd is 
en de vraagsteller weer verder kan. 

WOORD VOORAF

1. Woord vooraf 
Door: Dorothé van Kempen, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Dit proces kost tijd. Het start met het verkennen 
van de vraag met àlle betrokkenen: hoe wordt het 
probleemgedrag van de jongere ervaren, welke betekenis 
geven betrokkenen hieraan? Welke belangen spelen 
er? Op basis hiervan kan de precieze vraag worden 
geformuleerd. Belangrijk is om te kijken naar wat er 
al gedaan is, wat heeft gewerkt en welke expertise is 
betrokken. Van daaruit kan je kijken wat aanvullend nodig 
is. Bij probleemgedrag zie je vaak dat men hetzelfde blijft 
doen, de kunst is om dit te doorbreken. Door een brede 
integratieve beeldvorming kun je de jongere beter gaan 
begrijpen en aansluiten bij wat hij nodig heeft. 

CCE en expertteams kunnen elkaar versterken en 
van elkaar leren. Bij complexe casuïstiek kan CCE de 
expertteams ondersteunen door een consultatie uit te 
voeren. Hierin kan snelheid tegenover een goede analyse 
weleens schuren. Expertteams zoeken vaak direct een 
passende oplossing, terwijl het CCE-consultatieproces 
tijd vraagt. We proberen hier aan tegemoet te komen 
door bijvoorbeeld bij jeugdigen die in een instelling 
verblijven de consultatie zoveel mogelijk op één dag 
te laten plaatsvinden. Vaak kan zo een eerste focus 
gelegd worden op hoe het handelingsperspectief kan 
verbeteren. 

Consultatie en advies starten wanneer zorgprofessionals specifieke expertise nodig hebben als een 
situatie met een jongere met probleemgedrag dreigt vast te lopen. Het gaat om aanhoudende complexe 
problematiek waar veel in is geïnvesteerd  maar nog niet heeft geleid tot ontwikkeling bij de jongere. 
Consultatie is een proces waarin de gezamenlijke zoektocht centraal staat. Het kan eindigen met een 
verslag van bevindingen door een CCE-consulent of na een implementatietraject waarbij een CCE 
casemanager de professionals coacht.  

Meer weten over het CCE? Bekijk de website
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‘Durf je het dossier opzij te leggen en uit 
te gaan van wat de jongere wil en waar 
zijn/haar talenten liggen?’

REFLECTIE

We stellen de hele dag vragen aan elkaar, waar je soms direct op kan antwoorden en soms op moet 
doorvragen. Dat geldt ook voor zorgvragen die binnenkomen voor consultatie en advies. Dit zijn 
twee verschillende dingen, consultatie betreft vaak een heel traject waarvan een advies de laatste 
stap kan zijn. Terwijl een advies ook een eenmalige actie kan zijn, naar aanleiding van een vraag. Ga 
na of iets een advies of consultatie is en handel in lijn daarmee, stem dit ook goed met de vrager af. 

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

In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan hoe 
je consultatie in kan richten. Omdat dit echt een proces 
is met een start- en doorloopfase en als product een 
advies. Zo’n proces kan je op verschillende manieren 
inrichten er is niet één manier. Zo kan het zijn dat er 
een consultatievraag wordt gesteld, waarbij er ook een 
urgent ‘probleem’ is dat snel opgelost moet worden. In 
dit geval kan je er bewust voor kiezen om een snel traject 
te lopen, met een tussentijdse oplossing, waarna je 
alsnog de tijd neemt voor het gehele consultatieproces. 
In andere geval is er wel direct de ruimte om het 
consultatieproces te doorlopen. Zoals terugkomt in dit 
hoofdstuk weet en doet het CCE veel op het gebied van 
consultatie en advies. Zij voeren geen procesregie en 
kunnen juist daarom een mooie partij zijn waarmee je 
als expertteam een tandem kan maken. Zo kunnen we 
elkaar versterken.  

Ten slotte, omdat dé consultatie niet bestaat, schetsen 
wij deze ook niet in dit hoofdstuk. Wat we wel hebben 
geprobeerd is om behulpzame tools in dit proces met 
jou te delen. Daarnaast geven we bij de voorbeelden 
aandachtspunten vanuit verschillende perspectieven 
met betrekking tot de inrichting van je consultatieproces. 
Bijvoorbeeld de rol van jongere en ouders hierin. Wat 
doe je als team al op dat gebied: wordt het perspectief 
als uitgangspunt genomen? Durf je het dossier opzij te 
leggen en uit te gaan van wat de jongere wil en waar 
zijn/haar talenten liggen?  Gebruik de voorbeelden ter 
inspiratie en voer op basis hiervan intern het gesprek 
over hoe jullie je consultatieproces inrichten en wat je 
daarin belangrijk vindt.

2. Reflectie
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Ruimte voor notities

(lange termijn)
Advies

Perspectief

Analyse

Team-
samenstelling

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 co
nsultatie- en adviestraject.

Kijk naar de mogelijkheden van een expertteam om qua samenstelling meer aan te

sluiten bij de inhoud van de individuele casus, bijvoorbe
eld door te wisselen met

betrokken zorgve
rleners en extern

betrokkenen.

De vraag komt binnen bij het experttea
m

Je kan de vraag op verscheidene manieren analyseren: doss
ieranalyse; het m

aken van

een tijdlijn; gesprekk
en met jongeren, oud

ers, hulpverlene
rs, andere mensen uit het

netwerk; maar ook met behulp van een instrument als de verklarende analyse. Ga na

wat voor jullie we
rkt en wat je inze

t.

Korte termijn oplossing| In een
situatie waar sne

lle ondersteuning
nodig is,

is het soms beter om het gewenste zorgaanbod voor een beperkte duur

direct in te zetten, bijvoor
beeld voor een periode van drie maanden. In deze

periode heb je de tijd om met elkaar het juiste consultatieproce
s te

doorlopen om te komen tot een duurz
ame oplossing.

Leren & signaleren| Wanneer je verschillende vragen binnenkrijgt, kan
je

daar rode draden uithalen. Vragen
die vaker binnenkom

en, of dingen waar

mensen vaak tegenaan lopen. Leer hier
van en signaleer wanne

er je rode

draden ziet die opgepakt zouden
kunnen worden. Kijk hier

voor ook naar de

hoofdstukken monitoren en signa
leren.

Dilemma| Iedereen loopt wel eens aan tegen een moreel of ethisch

dilemma: Wat geven we prio
riteit? Kunnen w

e dit of dat wel d
oen? Bespreek

dit met collega’s. Bijvoo
rbeeld met behulp van het stappenplan aanpak

moreel dilemma.

Het kan niet vaak genoeg
gezegd worden, het is v

an belang dat het p
erspectief van de

jongere en/of ouders lei
dend 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 a

ansluit bij het pe
rspectief dat bij

aanvang gedefin
ieerd is. Je kun ervoor kiezen om met je stakeholder

s af te spreken dat

het advies van he
t expertteam bindend is.

Wanneer een partij aangeeft d
at het advies nie

t helder is kan het advies nog aan de

partij nader toeg
elicht worden. D

enk hierover na
bij het inrichten

van je consultatie- en

adviestraject.

TOOLS

Hét consultatietraject kunnen en zullen wij niet schetsen, 
omdat deze niet bestaat. Afhankelijk van de context 
waarin je werkt past het ene beter dan het andere. 
Echter, vaak zijn de onderdelen van zo’n traject wel 
op hoofdlijnen hetzelfde, het is de invulling ervan die 
per context passend gemaakt kan worden. In deze 
tool geven we daarom weer welke onderdelen een rol 
kunnen spelen binnen het consultatietraject, gelinkt aan 
verschillende tools die ook in dit werkboek terugkomen. 

Hoe geven jullie invulling aan deze verschillende 
onderdelen binnen het consultatie- en adviestraject?

3.1 Onderdelen van een consultatie- en adviestraject

Ga naar 
de tool
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Ruimte voor notities

TOOLS

Wil je passende hulp bieden aan jongeren? Dan wil je 
eerst begrijpen hoe het gedrag ontstaat dat hij/zij laat 
zien en welke factoren het gedrag laten voortbestaan. 
Pas wanneer je dit in kaart hebt, kan je samen bekijken 
en bepalen wat nodig is om deze jongere te helpen. 

Hilde Tempel (Accare) heeft hiervoor de verklarende 
analyse ontwikkeld. Deze analyse ondersteunt jou bij het 
in kaart brengen hiervan. Het is een manier van denken 
en redeneren over de klachten van de jongere, waarin je 
verbanden legt tussen het ontstaan van deze klachten, 
factoren die van invloed zijn op de klachten en factoren 
die van invloed zijn op het voorbestaan van de klachten. 

Met behulp van deze analyse en de bijbehorende tool 
orden je de betekenis van deze klachten en symptomen. 
En je kijkt naar de achterliggende problematiek, als 
mogelijke verklaring voor de klachten en symptomen. 
Het helpt je om de redenatie uit te werken en op papier te 
zetten, zodat je een overzichtelijk geheel hebt dat je met 
de jongere kan bekijken. Op basis hiervan kan je samen 
bepalen wat er nodig is.

3.2 De verklarende analyse

Meer weten over de verklarende analyse en 
het ontstaan ervan?

• Lees het artikel ‘Een gat tussen wetenschap en praktijk’.
• Bekijk de video waarin Hilde Tempel het belang van de 

verklarende analyse toelicht.
• Bekijk de video waarin Hilde Tempel meer uitlegt over de 

verklarende analyse.

Ga naar de 
Verklarende analyse
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https://www.researchgate.net/publication/329453039_Tempel_H_Vissenberg_C_2018_Een_gat_tussen_wetenschap_en_praktijk_Een_explorerend_onderzoek_naar_de_wijze_waarop_behandelingen_in_de_residentiele_zorg_worden_vormgegeven_Tijdschrift_voor_Orthopedagogie
https://hartvoordejeugd.online/film-verklarende-analyse/
https://www.youtube.com/watch?v=hVEAK-2AzrA&feature=youtu.be
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/tool_3.2_-_verklarende_analyse.pdf


TOOLS

Hoe ga je om met een zorgvraag van een jongere die 
een euthanasiewens heeft? Of wat heeft op dit moment 
meer prioriteit: het lichamelijke of geestelijke herstel?

Voor iedere jeugdhulpmedewerker rijzen er in de praktijk 
dagelijks ethische vragen. Het KNMG heeft hiervoor 
een ethische toolkit ontwikkeld, met daarin o.a. een 
stappenplan dat je helpt bij het analyseren van morele 
dilemma’s, om vervolgens te komen tot een goede 
afweging. Bekijk het stappenplan hiernaast, of ga naar 
de website van het KNMG om deze te downloaden. Hier 
is ook extra uitleg per stap te vinden. 

Meer weten over morele dilemma en ethische 
vraagstukken?
In de online ethische toolkit vind je nog veel meer online 
naslagwerk op het gebied van ethiek. Denk aan columns 
en artikelen, maar ook ‘ethisch kijkvoer’ en diverse 
relevante ethische theorieën. 

3.3 Stappenplan: aanpak moreel dilemma 
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https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/zelf-aan-de-slag.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm


BEST PRACTICES

In het REX, het expertteam van Friesland, is er gekozen voor een heel stevige aanpak op het gebied van 
Consultatie en Advies. Rolien Tolsma is sinds de oprichting van het REX in februari 2019 voorzitter. Daarvoor 
bouwde ze zowel als uitvoerende en leidinggevende een schat aan ervaring op in achtereenvolgens de 
Jeugdzorg, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis, Jeugdbescherming en MDA++. Zij 
deelt hieronder haar succesfactoren voor de totstandkoming van een goed advies waarmee een jongere echt 
verder kan worden geholpen.

Bouw het advies zorgvuldig op en maak het bindend
‘Als wij een zorgvraag van een jongere op tafel krijgen, 
zorgen we er allereerst voor dat er een complete tijdlijn 
wordt gemaakt, zodat we kunnen zien waar een kind 
al is geweest en wat er al aan hulp en zorg is verleend. 
Daarna gaan we in gesprek met alle betrokkenen; de 
aanmelder, de betrokken hulpverleners, de ouders, 
de voogd, de jongere zelf, etc. Als team kijken we 
gezamenlijk naar de uitkomsten en voeren daarna 
indien nodig vervolggesprekken om een volledig beeld 
te krijgen van de situatie en de wensen. Daarna stellen 
we een advies op. Dat advies is bindend, dat hebben we 
zo afgesproken met de wethouders en zorgaanbieders 
in Friesland. Zo weet iedereen dat dat wat wij adviseren, 
opgevolgd moet worden. Mocht er op basis van het 
advies toch nog iets niet duidelijk zijn bij een betrokken 
partij, dan gaan we graag nog een keer in gesprek om 
ons advies te verhelderen.’

Maak onderscheid tussen de verschillende petten die 
mensen op hebben
‘In ons expertteam zitten mensen met inhoudelijke 
expertise op het gebied van verslaving, autisme, 
trauma, LVB, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, 
speciaal onderwijs en jeugdhulp, en ook op gebied van 
psychodiagnostiek en  (neuro)psychologie. Gedurende 
het traject kan het gebeuren dat er onderwerpen voorbij 
komen waarbij een duidelijke rolscheiding nodig is, 
bijvoorbeeld als blijkt dat een jongere geplaatst kan 
worden in een zorginstelling, waarvoor een expertteam 
lid werkzaam is. Het is heel belangrijk om de rol als 
expertteamlid, en de rol van werknemer bij de eigen 
organisatie, strikt gescheiden te houden, zodat er ook 
geen belangenverstrengeling kan ontstaan en we als 
REX zuiver naar de daadwerkelijke hulpvraag van het 
kind en zijn systeem kunnen blijven kijken.’  

4.1 Kies voor een zuiver en volledig advies Consultatie-traject REX

Vaststellen tijdlijn/historie

Gesprekken met alle betrokkenen, 
inclusief jongere en zijn gezin

Vervolggesprekken 
o.a. op locatie

Opstellen 
bindend advies

Nazorg
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BEST PRACTICES

Geke Klapwijk is senior onderzoeker bij het lectoraat residentiële 
jeugdzorg van de Hogeschool Leiden. In opdracht van de jeugdregio 
Drenthe voerde ze recent een veldonderzoek uit op het gebied 
van kleinschalige voorzieningen voor jongeren die uit de gesloten 
jeugdzorg komen. Naast haar rol als onderzoeker, is ze ook verbonden 
aan het CCE als consulent.

Stil staan, ook als dat eigenlijk niet kan
‘Een casus komt vaak pas bij een 
expertteam op tafel, als er al van alles 
is geprobeerd en/of een crisis situatie 
dreigt, of al aan de orde is. Iedereen 
doet dan ontzettend z’n best om snel 
een oplossing te vinden. Logisch 
en begrijpelijk, maar ik wil toch een 
lans breken door ook in zo’n situatie 
gezamenlijk stil te staan en de tijd te 
nemen voor wat nodig is. Op de korte 
termijn voelt dit spannend en onmogelijk. 

Voor de jongere is het op de langere 
termijn echter beter, omdat zo de kans 
groter is dat een passende oplossing 
voor de lange termijn gevonden wordt 
en een jongere niet meer geconfronteerd 
hoeft te worden met afwijzingen en 
overplaatsingen. Juist dat laatste is 
traumatiserend voor een jongere en 
verergert de problematiek die we samen 
zo graag willen oplossen. Natuurlijk is het 
soms nodig om een snelle overbrugging 
te regelen voor een jongere, maar wees 
daar dan ook heel helder over en neem de 
jongere en zijn omgeving goed mee in de 
keuzes die gemaakt worden. 

Tijdens het stilstaan is het vervolgens 
vooral belangrijk om je te verdiepen in 
het dossier, en deze waar nodig aan te 
vullen met kennis over de omgeving van 
een jongere, het gewenste perspectief, en 
relevante informatie uit andere betrokken 
domeinen zoals onderwijs. Het volledige 
beeld is noodzakelijk om uiteindelijk tot 
de best passende oplossing te komen.’

4.2 Door stil te staan kom je verder, ook in een adviestraject 
dat snel moet worden doorlopen

De ingrediënten van de 
‘magische cocktail’ voor 
een goed consultatie- en 
adviestraject:

• Stevige procesregie
• Veel aandacht voor consultatie 

van jongeren en hun ouders/
omgeving

• Een uitgebreide dossieranalyse
• Een multidisciplinaire 

samenstelling van het expertteam
• Helderheid in de samenhang van 

de verschillende invalshoeken 
binnen een casus.

• Het kunnen onderscheiden van 
relevante, en minder relevante 
informatie

• Het kunnen duiden van de vraag 
achter de vraag

Bekijk deze video

Meer weten over Geke haar visie 

op Consultatie en Advies?
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INSPIRATIE

5. Inspiratie

Video’s

Belang van de verklarende analyse

Uitleg verklarende analyse

Opleidingen

Adviseren met impact

Advies & consultancy

Websites

Online ethische toolkit (KNMG)

CCE

Boeken en artikelen

Feilloos adviseren

Adviseren als tweede beroep

Bewegen bij probleemgedrag

Door stil te staan kom je verder

Artikel ‘Een gat tussen wetenschap en 
praktijk’
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https://hartvoordejeugd.online/film-verklarende-analyse/
https://www.youtube.com/watch?v=hVEAK-2AzrA&feature=youtu.be
https://www.h-l.nl/trainingen/communicatie-en-persoonlijke-effectiviteit/adviseren-met-impact/
https://www.sn.nl/vakgebieden/advies-consultancy
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm
https://cce.nl/
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https://www.bol.com/nl/p/adviseren-als-tweede-beroep/9200000039692373/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-106159608160-S-862005627822-9200000039692373&gclid=Cj0KCQiAzsz-BRCCARIsANotFgPMQHA7A2-3uR1GRKqc77dO3rW-JeoI8U67ToQ7LNii99vNsgLZYcAaAqqPEALw_wcB
https://cce.nl/publicatie/bewegen-bij-probleemgedrag
https://www.bol.com/nl/p/door-stil-te-staan-kom-je-verder/9200000036483905/
https://www.researchgate.net/publication/329453039_Tempel_H_Vissenberg_C_2018_Een_gat_tussen_wetenschap_en_praktijk_Een_explorerend_onderzoek_naar_de_wijze_waarop_behandelingen_in_de_residentiele_zorg_worden_vormgegeven_Tijdschrift_voor_Orthopedagogie
https://www.researchgate.net/publication/329453039_Tempel_H_Vissenberg_C_2018_Een_gat_tussen_wetenschap_en_praktijk_Een_explorerend_onderzoek_naar_de_wijze_waarop_behandelingen_in_de_residentiele_zorg_worden_vormgegeven_Tijdschrift_voor_Orthopedagogie
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