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Geachte bestuurder, 

 

Met deze brief willen we u informeren over de inrichting van het regionaal expertteam alsmede vragen 

om een lid van uw organisatie/sector af te vaardigen voor deelname aan dit regionaal expertteam.  

 

Aanleiding 

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ)
1
 en VNG hebben een programma 

ingericht om in de jeugdregio’s het gesprek te voeren over het gewenste zorglandschap voor de jeugd. 

Een onderdeel daarvan is het regionaal expertteam. De zoektocht naar passende hulp of een 

passende plek voor jeugdigen met complexe problemen vormt een zware belasting voor jeugdigen en 

hun ouders. Aan de jeugdregio’s is daarom in september 2017 gevraagd om (boven)regionale 

expertteams in te richten. Met deze teams zou verzekerd moeten worden dat voor elk kind snel 

passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders 

(instellingen en vrijgevestigden). Het inrichten en tot een succes maken van deze expertteams is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en jeugdhulpaanbieders.  

 

Invulling regionaal expertteam Zuidoost-Brabant 

Op de Ontwikkeltafel van 31 januari jl. zijn verschillende expertteams met elkaar kort besproken. 

Tijdens de Ontwikkeltafel is er een werkgroep gevormd met verschillende aanbieders om naar de 

noodzaak en invulling van een dergelijk expertteam te kijken. In de bijlagen vindt u de hoofdlijnen van 

de beoogde opzet van het expertteam, waarbij wij ervan uitgaan dat de aanpak zich in de praktijk nog 

verder uit moet kristalliseren. Zo is het op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel beroep er gedaan 

zal worden op dit expertteam.  

 

De projectgroep zet nu de stap naar de werving van de voorzitter en de leden. De bijbehorende 

profielen treft u aan in de bijlage. Het idee is om het expertteam zo licht en flexibel mogelijk in te 

richten. Wij denken bijvoorbeeld aan een vastgelegd (twee)wekelijks (indien nodig) vergadertijdstip,  

waarbij er sprake is van een vaste kern, waaronder de voorzitter, de screener en een 

vertegenwoordiging per sector met daarnaast een schil van ‘oproepkrachten’ vanuit alle 

aangeschreven aanbieders. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de inzet van de leden van het 
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expertteam incidenteel van aard zal zijn en gedekt kan worden binnen bestaande financiering. Deze 

samenwerking wordt uiteindelijk bekrachtigd in een samenwerkingsconvenant. 

 

Namens de projectgroep vraag ik jullie aandacht voor invulling van de rol van leden van het 

expertteam namens uw instelling. Via bijgaand profiel wordt duidelijk dat het in feite gaat om een 

samenwerkend team van gedragsdeskundigen vanuit de verschillende ‘sectoren’. Een belangrijke 

kwaliteit is een brede kijk op de problematiek en het vermogen om daarbij vanuit de cliënt over 

grenzen en disciplines heen te kijken.  

 

Verzoek om leden 

Wilt u vóór 11 juni 2018 aan mij de gegevens doorgeven van (1) degene die namens uw sector 

structureel deelneemt aan het regionaal expertteam Zuidoost-Brabant én (2) van degene(n) die 

namens uw instelling op afroep deelneemt aan het regionaal expertteam Zuidoost-Brabant? U kunt dit 

doorgeven aan het volgende e-mailadres: h.darid@geldrop-mierlo.nl. Het streven is om uiterlijk 1 

september 2018 het complete team operationeel te hebben.  

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met 

ondergetekende via telefoonnummer 06 40 11 65 37 of per e-mail: h.darid@geldrop-mierlo.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de projectgroep ‘regionaal expertteam Zuidoost-Brabant 

 

 

 

 

 

 

Hind Darid 

Beleidsmedewerker Jeugd 

 

 

 


