PILOT REGIONAAL EXPERTISETEAM JEUGD IJSSELLAND 2018

Inleiding
Vanuit de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) en de Vereniging van
Nederlandse gemeenten (VNG) is in 2017 een oproep gedaan aan de bestuurders van alle
jeugdzorgregio’s om een Regionaal expertiseteam in te richten en regionale aanpak op
transformatie Zorglandschap te organiseren.
In het Portefeuillehoudersoverleg van 21 februari 2018 is het bestuur Regionaal Serviceteam
Jeugd (RSJ) akkoord gegaan met de uitgangspunten en werkwijze van de pilot Regionaal
Expertiseteam IJsselland (RET). Met ingang van 1 juni 2018 zal de pilot RET formeel van
start gaan in de regio IJsselland.
De werkwijze en de evaluatie van deze pilot zijn in dit onderliggend document beschreven.
Algemene uitgangspunten Pilot Regionaal Expertiseteam IJsselland
 Het RET heeft de functie van een onafhankelijk, multidisciplinair team, dat casussen
bespreekt die vastlopen dan wel waar de lokale teams zich geen raad mee weten.
 Het RET zoekt naar creatieve oplossingen waarbij het pas uiteen gaat als er een
passende oplossing is.
 De werkzaamheden van het RET passen binnen de afspraken van de
raamovereenkomst specialistische jeugdhulp 2018.
 Lokale toegang is en blijft verantwoordelijk.
Het doel van het RET





Vanuit het belang van het kind en gezin wordt er een oplossing bedacht.
Het voorkomen dat een kind/ gezin “tussen wal en schip’” dreigt te vallen.
Op korte termijn wordt een oplossing gevonden voor ingewikkelde casuïstiek.
Het RET moet zoveel als mogelijk aansluiten bij bestaande structuren en lacunes in
het zorglandschap in beeld brengen.

Wat doet/is het RET niet?





Een arbitragecommissie.
Een crisisdienst.
Een signalering-/verantwoordingsplatform.
De casuïstiek overnemen van de lokale toegang.

Duur Pilot RET
De pilot wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op 31 december 2018. Daarna
worden de samenwerkingsafspraken zo mogelijk verwerkt in de Raamovereenkomst
specialistische jeugdhulp per 1 januari 2019.
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Werkwijze van partijen in het RET
-

Het RET bestaat uit vertegenwoordigers van Regionaal Serviceteam Jeugd
IJsselland (voorzitter, secretarieel ondersteuner), twee vaste deskundigen,
(professionals/ managers), gemeentelijke toegang en jeugdhulpaanbieders.
Partijen sluiten aan in het RET met mandaat vanuit de eigen organisatie om ter
plekke beslissingen te nemen.

Taken en rol voorzitter RET
-

De voorzitter heeft de functie om de onafhankelijkheid van het RET te waarborgen.
De voorzitter zorgt ervoor dat de betrokken partijen binnen drie werkdagen na
melding aan het RSJ bij elkaar komen.
De voorzitter en de manager van de betreffende gemeentelijke Toegang maken de
inschatting welke organisatie(s) aansluiten en vervolgens een bijdrage kunnen
leveren.
De voorzitter is verantwoordelijk dat het RET in samenspraak met de partijen de
juiste beslissing neemt betreffende het kind en gezin.
De voorzitter bespreekt in het RET de mogelijkheid om casuïstiek door te
zetten/terug te leggen naar aanbieder/gemeenten (toegang).
De voorzitter is verantwoordelijk voor het evaluatieproces in 2018 en houdt toezicht
op de gemaakte afspraken.

Taken en rol externe deskundigen in het RET
-

De externe deskundigen geven gevraagd en ongevraagd advies over de ingebrachte
casuïstiek zonder organisatiebelang.
De externe deskundigen ontvangen hiervoor een vergoeding tegen uurtarief conform
afspraak.
Externe deskundigen zijn binnen drie werkdagen beschikbaar.
In 2018 worden onderstaande deskundigen betrokken:
Gedragswetenschapper/GZ psycholoog, mevrouw Marjolein Stokker
Kinder-Jeugd Psychiater, de heer Bernhard Nusselder

Taken en rol gemeentelijke toegang
-

Alleen de manager van de gemeentelijke toegang kan de casuïstiek indienen bij de
voorzitter van het RET.
Voordat de casuïstiek wordt ingebracht bij het RET hebben de aanbieders en de
gemeentelijke toegang de stappen in de escalatieladder doorlopen (zie bijlage).
De professional(-s) van de gemeentelijke toegang zijn binnen drie dagen
beschikbaar.
De gemeentelijke toegang ontvangt hiervoor geen vergoeding.
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Taken en rol aanbieder(-s) regio IJsselland
-

De aanbieder blijft verantwoordelijk voor het
traject tot er een andere passende oplossing is.
Voordat de casuïstiek wordt ingebracht bij het RET hebben de aanbieders en de
gemeentelijke toegang de stappen in de escalatieladder doorlopen (zie bijlage).
De professional(-s) van de jeugdhulpaanbieder(-s) zijn binnen drie dagen
beschikbaar.
De aanbieders ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Ouder(-s)/ jongere
-

Ouders / jongeren worden in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn in het RET,
‘tenzij’: dit is de beslissing van de voorzitter en het vaste panel. In afstemming met de
aanbieders en gemeentelijke toegang.

Omgang met persoonsgegevens
-

De casuïstiek wordt in het RET geanonimiseerd besproken.
De professionals onderling hebben persoonsgegevens met elkaar uitgewisseld.
Iedere partij zal alle wettelijke en praktische maatregelen treffen om te voldoen aan
de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zwolle, 30 mei 2018

***
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