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Hulpmiddelen bij inrichting expertteam 
De afgelopen jaren heeft het team oppakken en leren van complexe casuïstiek veel gespard met expertteams 
over inrichtingsvraagstukken. In onder andere het vragenvuur komen de verschillende thema’s waarover 
gespard is terug. Door deze contacten hebben wij ook verschillende documenten en formats gezien en/of zelf 
ontwikkeld die ondersteunend zijn bij de inrichting van het expertteam. Hulpmiddelen die ook voor jouw 
expertteam bruikbaar kunnen zijn. Lees hier welke hulpmiddelen dit zijn en download ze door op de gewenste 
hulpmiddelen te klikken.  
 
Inrichting beleid 
Het vragenvuur geeft een overzicht van vragen die je helpen bij het inrichten van je expertteam, passend bij de 
opdracht en de lokale context. Een onderdeel van deze inrichting is het beleid. De inrichting hiervan vergt 
goede afstemming met de betrokken partijen over verschillende onderwerpen. Het document kapstok bij het 
inrichten van een regionaal expertteam kan je hiervoor gebruiken. 
 
Bespreken van een complex vraagstuk 
Hebben jullie behoefte aan een format voor het bespreken van complexe vraagstukken? Kijk eens naar de 
Incidentmethode. Deze wordt op verschillende plekken succesvol toegepast.   
 
Veel gestelde vragen 
In contact met de verschillende expertteams kwamen de afgelopen jaren regelmatig dezelfde knelpunten en 
vragen naar voren. Deze veel gestelde vragen, met antwoorden, hebben we gebundeld. 
 
Voorbeelden 
Vaak kost het veel minder tijd om iets dat al op papier staat aan te passen naar wat jij nodig hebt, dan wanneer 
je dit zelf, vanaf de eerste letter, op papier moet zetten. Daarom delen wij graag goede voorbeelden die je naar 
je eigen hand kunt zetten. Download ze, pas en vul ze waar nodig aan en je kunt ze verspreiden of ermee 
werken: 

• Voorbeeld aanmeldformulier expertteam 
• Voorbeeld vacaturetekst deelnemer expertteam 
• Voorbeeld vacaturetekst kwartiermaker expertteam 
• Voorbeeld functieprofiel voorzitter expertteam 

 
Randvoorwaarden expertteam 
Wij gingen in gesprek met Rolien Tolsma (expertteam Friesland) over de randvoorwaarden die van belang zijn 
bij de inrichting van een expertteam. Bekijk hier de video van dit gesprek. 
 
Gezaghebbendschap 
Meer weten over hoe je als expertteam een gezaghebbende rol en functie krijgt binnen het jeugdzorgstelsel? In 
het onderzoek dat gedaan is door het OZJ staan de bouwstenen hiervoor op een rij.  
 
Online vindbaarheid 
Jeugdigen willen vaak meer betrokken worden bij het kiezen van hun eigen zorgroute. Hiervoor hebben ze 
inzicht nodig in de verschillende mogelijkheden en in wat die opties betekenen voor hun toekomst. Goede en 
volledige informatievoorziening, zowel aan het begin van een zorgtraject als verderop, is dan essentieel. In het 
onderzoek ‘Het digitale spoor bijster’ beschrijft het OZJ de knelpunten en aanbevelingen met betrekking tot het 
online informatieaanbod in de jeugdzorg. Wat neem jij hieruit mee voor jouw expertteam? 
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