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Informatie over werkwijze en doelstelling Expertiseteam

Doel expertise team
Bespreken wat er aan samenhangend en effectief jeugdhulp nodig is vanuit de hulpvraag van een
jeugdige en/of zijn ouders. En hoe er een goed resultaat bereikt kan worden binnen de mogelijkheden
die er in Zeeland zijn, waarbij er gekeken wordt naar kwaliteit van zorg, samenwerking en
kostenbewustzijn .
Vorm en uitvoering expertise team
De jeugdige, zijn ouders en ook de personen die voor hen belangrijk zijn, zijn de eerste deelnemers
aan het gesprek. Daarnaast bestaat het team uit inhoudelijk specialisten (bv. kinderarts, psycholoog,
supervisor etc.). Een onafhankelijk voorzitter leidt het gesprek, coördinatie gebeurt vanuit de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Bij de bespreking van een casus zijn meestal de gemeente,
casusregisseur, andere hulpverleners en onderwijs betrokken. Samen met de inbrenger en het gezin
wordt van tevoren besproken wie er nog meer aanwezig moeten zijn.
Het expertiseteam komt bijna elke woensdagochtend bij elkaar, zoveel mogelijk in de regio waar de
jeugdige en zijn ouders wonen.
De volgende hulpvragen worden besproken in het expertiseteam:
- Casussen waarbij minstens 2 intensieve vormen van jeugdhulp nodig zijn waarover nog geen
duidelijkheid of overeenstemming is.
- Casussen waarbij de hulpvraag nergens beantwoord kan worden.
- Casussen waarbij extra deskundigheid nodig is rond de meest passende hulp.
- Urgente wachtlijstproblematiek, zonder dat er voorrang gegeven wordt maar waarbij wel
besproken kan worden wat er in de tussentijd ingezet kan worden.
De casussen die ingebracht worden in het expertiseteam zijn allemaal complexe, schrijnende
casussen, waarbij machteloosheid van de betrokkenen vaak duidelijk zichtbaar is. Bij het grootste deel
van de ingebrachte casussen wordt gevraagd naar een perspectief biedende woonplek, maar steeds
wordt besproken er ook andere oplossingen mogelijk zijn, het liefst binnen het eigen systeem (met
uitzondering van situaties waarin de veiligheid van de kinderen in het geding is).
Er wordt goed gekeken welke hulp passend is, en hoe dit gerealiseerd kan worden waarbij er zoveel
mogelijk uitgegaan wordt van het gewone leven en van de band die een gezin met elkaar, zijn familie
en zijn omgeving heeft.
We zien dat jeugdigen die op alle gebieden vastlopen niet altijd direct bij het expertiseteam terecht
komen en er dan al veel hulp is ingezet. Op tijd juiste hulp inzetten in plaats van stapelen van hulp is
belangrijk.
Het belang van de jeugdige moet centraal blijven staan, wat tegenstrijdig kan zijn aan het belang van
de ouders, hulpverlening of gemeente. De stem van jeugdige/systeem kan nog beter gehoord worden.
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