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Informatie over werkwijze en doelstelling Expertteam
Doel expertteam (RET)
De kernfunctie van het RET is het bieden van consultatie en advies. De inbrenger van de casus
(meestal iemand vanuit de gemeentelijke toegangen of de GI) kan de complexiteit op tafel leggen en
het RET consulteren op mogelijke oplossingen. Het RET formuleert hierin een advies op de vraag van
de inbrenger. 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 expertteam (RET)
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. gedragsdeskundige,
psycholoog, supervisor etc.). Een onafhankelijk voorzitter leidt het gesprek, coördinatie gebeurt
vanuit de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Bij de bespreking van een casus is altijd iemand van
de gemeente en de inbrenger. De inbrenger is veelal een casusregisseur, jeugdbeschermer of
jeugdconsulent. Daarnaast worden andere hulpverleners en/of onderwijs betrokken. Samen met de
inbrenger en het gezin wordt van tevoren besproken wie er nog meer aanwezig moeten zijn. Het
wordt gezien als meerwaarde wanneer ouders en/of jeugdige zelf ook aansluiten.
Het expertiseteam komt iedere twee weken op woensdagochtend bij elkaar.
De volgende hulpvragen worden besproken in het RET:
- 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 RET 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. Hierin kan de zorgmakelaar vanuit de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
ook een rol spelen als procesversneller.
We zien dat jeugdigen die op alle gebieden vastlopen niet altijd direct bij het RET terecht komen en
er dan al veel hulp is ingezet. Op tijd juiste hulp inzetten in plaats van stapelen van hulp is belangrijk.
Het RET neemt dat wat de jeugdige en gezin/ouders nodig hebben heeft als uitgangspunt.
Op basis van wat de jeugdige/het gezin nodig heeft geeft het RET advies over dat wat er
nodig is, de ingezette hulp en de genomen processtappen. Samen met de andere partners in het
samenwerkingsverband kan de expert die in het RET deelneemt, meedenken, verschillende opties op
een rij zetten en meegeven. Het RET wil komen met out of the box ideeën die of al getoetst zijn of
nog getoetst kunnen worden in de drie Samenwerkingsverbanden. Ouders, jeugdigen en inbrengers
blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze die gemaakt wordt. Inbrengers en/of gemeentelijke
toegangen blijven de casusregisseur.
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Verwachtingen
De verwachting waarmee inbrengers met een vraag naar het RET komen is op dit moment vooral
gefocust op het vinden van een opvangplaats voor een jeugdige. Deze vragen zijn door het RET niet
te beantwoorden. Het te kort aan beschikbare woonplekken in Nederland is een groot probleem. Het
RET wil veel meer meedenken naar wat er mogelijk is voor de jeugdige. Zijn er andere oplossingen te
bedenken dan die woonplek die er voorlopig niet is? Het RET wil de verbinding zijn in al het aanbod
dat er is om te komen tot maatwerkoplossingen, die soms out of the box zijn. Het RET denkt over de
grenzen van de 3 samenwerkingsverbanden heen. Tevens hebben we een consulterende/lerende rol
richting hulpverleners om ook op een andere manier naar de casus te kijken. Dit is een ander
uitgangspunt dan nu vaak verwacht wordt. Dit vraagt van het RET een duidelijkere communicatie
over waar het RET voor is en duidelijke afspraken over welke casussen wel of niet besproken kunnen
worden.
Casussen waarbij het alleen gaat om het vinden van een woonplek kunnen bij aanvang opgepakt
worden door de zorgmakelaar. Dit is altijd samen met de inbrenger, die de verantwoordelijkheid over
de casus heeft en houdt. De zorgmakelaar kan schakelen met de vertegenwoordigers van de 3
samenwerkingsverbanden zodat deze mee kunnen denken in het vinden van een geschikte
opvangplek. Daar waar het niet lukt om een geschikte woonplek te vinden of er blijkt een cumulatie
van problemen te zijn waaronder hulpverleningsproblematiek dan kan de casus alsnog bij het RET
ingebracht
worden.

