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Kernboodschap  Iedere jeugdhulpregio in Nederland ontwikkelt een Regionaal Expertise Team 
(RET) hebben. De gemeenten in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond richten 
dit team samen in. Het doel van het RET is: 

 Een goed vindbare plek zijn waar jeugdigen, ouders en professionals worden 
geholpen met het vinden van oplossingen voor meervoudige complexe 
hulpvragen. Het RET ondersteunt en versterkt de betrokkenen. 

 Een bijdrage leveren aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek. 
 

Behandelvoorstel voor  
commissie 

Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie samenleving 
vanwege de rol van het RET bij de toegang naar complexe casuïstiek Jeugdhulp. 

Relevante eerdere 
besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  
d.d. 25 januari 2022 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders 
Besluit:  
1. In te stemmen met de inrichting RET conform de uitgangspunten zoals 

verwoord in het inrichtingsplan Regionaal Expertise Team (bijlage 1). 
 
de secretaris,                                           de burgemeester, 
 
 
 

 
 
1. Inleiding  
Iedere jeugdhulpregio in Nederland ontwikkelt een Regionaal Expertise Team (RET) hebben waarin 
ieder geval de volgende functies belegd zijn; consult en advies, procesregie, signaleren en leren.  
Tot op heden heeft het team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (tOLCC) van het 
ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd vanaf het jaar 2016 ondersteuning geboden en casussen 
opgepakt die binnen kwamen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 
Vereniging Nederlands Gemeenten en de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Zelfs Tweede Kamerleden 
werden door ouders benaderd met hun vastgelopen complexe hulpvraag. Eind 2021 stopt het tOLCC 
en gaan de jeugdhulpregio’s zelf deze complexe jeugdhulp vragen van gezinnen en jeugdigen 
oppakken. Deze ontwikkeling sluit aan bij het bovenregionaal plan ‘Een Thuis voor Noordje’ wat een 
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transformatie beoogd binnen de jeugdhulp en er is een relatie met de verwervingsstrategie v.w.b. de 
mogelijke inzet van jeugdhulp producten. 
 

Betrokkenen bij voorstel 
Een werkgroep heeft in meerdere bijeenkomsten meegewerkt aan het tot stand komen van het 
voorstel en veel input geleverd. In deze werkgroep zijn ervaringsdeskundigen, jeugdhulpaanbieders, 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gecertificeerde Instellingen (GI), Veilig Thuis (VT), de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) en gemeenten vertegenwoordigd. In een brede bijeenkomst zijn alle 
samenwerkingspartners op managementniveau geïnformeerd en uitgenodigd input te leveren. Ook is 
ervaring met expertise teams uit andere regio’s en van het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd 
benut. Het eindproduct hiervan is besproken in het regionaal beleidsoverleg en hierna in het PFO 
Jeugd en beiden gremia hebben ermee ingestemd.  
 

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders 
Besluit:  
1. In te stemmen met de inrichting RET conform de uitgangspunten zoals verwoord in het 

inrichtingsplan Regionaal Expertise Team (bijlage 1). 
 

3. Beoogd resultaat 
Jeugdigen, ouders en professionals worden geholpen met het vinden van oplossingen voor 
meervoudige complexe hulpvragen door versterking van de gemeentelijke regiefunctie en 
doorzettingskracht. Verder wordt er geleerd van de ingebrachte casuïstiek en signalen en deze lessen 
worden gebruikt om het stelsel te verbeteren. 
 
4. Argumenten 
 

1) Inrichtingsplan Regionaal Expertise Team als noodzakelijk blauwdruk. 
Iedere jeugdhulpregio ontwikkelt een Regionaal Expertise Team (RET) hebben. Hierin worden in ieder 
geval de volgende functies zijn belegd; consult en advies, procesregie, signaleren en leren. Met de 
inrichting RET, conform de uitgangspunten zoals verwoord in het inrichtingsplan Regionaal Expertise 
Team, geven we hier inhoud aan.  
 
Belangrijke randvoorwaarden inrichting RET door aanstellen procesregisseur  
Om het RET goed te laten functioneren wordt de volgende bemensing voorgesteld:  
een procesregisseur per jeugdhulpregio, een schil vaste deelnemers aan het RET, een flexibele schil 
en een pool ervaringsdeskundigen. Na een jaar functioneren vindt een evaluatie plaats. Op basis 
hiervan wordt beoordeeld of de opbouw van het RET en de beschikbare uren zich goed verhouden 
tot het doel van het RET. Uitgaande van een functie schaal 11 voor 28 uur per week is de loonsom 
voor de procesregisseur per jaar € 70.587,- (incl. werkgeverslasten) voor de jeugdhulpregio Zuid 
Kennemerland. 
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 Begroting jeugdhulpregio Zuid Kennemerland obv. verdeelsleutel ‘inwonersaantallen’1. 

 Bloemendaal Haarlem Heemstede Zandvoort 

Inwonersaantal ZK totaal 
230.734 (jan. 2021) 

23.478 162.543 27.545 17.168 

% op bedrag € 70.587,- 10,18 70,44 11,94 7,44 

Bijdrage regiogemeenten 7.185,76 49.721,48 8.428,09 5.251,67 

   
 
Betrekken vaste deelnemers RET draagt bij aan oplossingen complexe meervoudige casuïstiek 
De vaste deelnemers aan het RET zijn werkzaam voor beide regio’s Zuid Kennemerland en IJmond en 
maken zich samen met de procesregisseur hard voor het vinden van oplossingen voor complexe 
meervoudige casuïstiek. Zij brengen ieder hun eigen expertise en netwerk in en onderhouden nauwe 
contacten met hun netwerk. De onderstaande pijlers zijn vertegenwoordigd in het kernteam. Het 
gaat bij de vertegenwoordiging niet om de organisaties maar om de werkvelden, de 
expertises/competenties en vanuit eigen expertise wel breed (oog voor hele gezin en 
omgeving/context) en ‘out of the box’ kunnen denken. Het gaat om de volgende werkvelden: 

 Centrum voor Jeugd en Gezin/Toegang 

 Licht Verstandelijk Beperking/Verstandelijk Gehandicapten 

 Jeugd GGZ/volwassen GGZ (bij voorkeur een psychiater) 

 Jeugd & Opvoedhulp 

 Onderwijs 

 Gemeente/contractmanagement (kennis van brede sociale domein) 

 Aan het team verbonden ervaringsdeskundigen 
 
De deelnemers krijgen hun inzet vergoed omdat zij nadrukkelijk niet namens hun organisatie aan 
tafel zitten, maar op basis van hun expertise. Hen wordt gevraagd mee te denken met problematiek 
waar zij geen directe rol in hebben vanuit een organisatie en om bij te dragen aan het samen leren 
en uitdragen van de geleerde lessen.  
 

In de opbouw van de kosten is uitgegaan van een vast team met zes leden in functieschaal 11, per lid 
2 uur en 2 uur voor coördinatie en inzet van ervaringsdeskundigen. Bij totaal 14 uur per week is de 
loonsom per jaar € 36.682,- (incl. werkgeverslasten). Er komt één kernteam voor de twee regio’s. Per 
jeugdhulpregio is dit een bedrag van € 18.341,- (incl. werkgeverslasten). 
 
Begroting regio Zuid-Kennemerland op basis van een verdeelsleutel ‘inwonersaantallen’. 

 Bloemendaal Haarlem Heemstede Zandvoort 

Inwonersaantal ZK totaal 
230.734 (jan. 2021) 

23.478 162.543 27.545 17.168 

% op bedrag € 18.341,- 10,18 70,44 11,94 7,44 

Bijdrage regiogemeenten 1.867,11 12.919,40 2.189,92 1.364,57 

                                                           
1 Op het moment er een definitieve verdeelsleutel is voor de jeugdhulpregio wordt de begroting met     

terugwerkende kracht aangepast. 
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Stuurgroep instellen voor borgen doorzettingskracht en sturing op ontwikkeling RET 
Er wordt een stuurgroep ingericht met een afvaardiging van wethouders en van bestuurders van 
jeugdhulpaanbieders/samenwerkingspartners). Deze stuurgroep heeft twee functies:  

 Het borgen van het gezamenlijk leren en transformeren op basis van de lessen geleerd in het 
RET. 

 Het organiseren van doorzettingskracht bij vastlopende casuïstiek.  
 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 
 
Bindend advies RET op basis van een verklarende analyse 
Het RET stelt samen met ouders/opvoeders, jeugdigen, onderwijs en professionals een plan voor 
passende steun en hulp op. Dit plan is altijd gebaseerd op een gedegen verklarende analyse en is 
bindend. Dit bindend advies betekent dat de (jeugdhulp)aanbieders de met het RET afgesproken 
inzet leveren en gemeenten de inzet van deze afgesproken jeugdhulp financieren.  
 
Opschalingsmogelijkheden door het betrekken van de stuurgroep 
Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om passende 
steun en hulp te bieden aan de doelgroep van het RET, jeugdigen met meervoudige complexe 
problematiek. Loopt het bieden van een passende (maatwerk)oplossing vast binnen een organisatie 
of in de samenwerking tussen organisaties dan kunnen de procesregisseurs direct contact opnemen 
met de wethouder/bestuurder. Zij maken zich binnen hun eigen organisatie hard voor het vinden van 
een oplossing. Situaties waarin opgeschaald moet worden, worden achteraf altijd geëvalueerd om 
hier lering uit trekken om zo ons aanbod/processen/samenwerking, etc. te verbeteren. 
 
Verbinding sociaal domein, inzet praktische steun 
Regelmatig is er in een gezin van een jeugdige met complexe meervoudige problematiek ook sprake 
van problematiek van de volwassenen zoals psychische en/of verslavingsproblematiek maar ook 
armoede, werkeloosheid en huisvestingsproblematiek. Dit vraagt om andere oplossingen dan (alleen) 
inzet van jeugdhulp, bijvoorbeeld ook de inzet van een sociaal wijkteam. 
 
 
6. Financien 
Op grond van de begroting is er voor de gemeente Haarlem een totaal bedrag van € 63.000,- 
benodigd voor de procesregisseur en het vast team RET. Dit zijn onvermijdelijke kosten door een 
autonome ontwikkeling.  Doordat het inrichtingsdocument met bijbehorende begroting pas eind 
oktober 20221 helder was is er niet eerder de gelegenheid geweest om hier voor middelen aan te 
vragen. Derhalve wordt middels de scenario’s in de Kadernota hiervoor middelen aangevraagd. Tot 
die tijd wordt vooruitlopend op deze besluitvorming overgegaan tot aanwending van middelen 
binnen de jeugdhulp begroting. 
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7. Uitvoering 
 
Communicatie 
Na vaststelling door de colleges van de gemeenten binnen de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland 
en IJmond worden de collegebesluiten ter kennis name toegestuurd aan de diversen 
raadscommissies.  
 
Uitvoering van het besluit 

Voor dat het RET operationeel kan worden zijn volgende stappen noodzakelijk na collegebesluit: 

 Na vaststelling besluit starten met het werven van de procesregisseur en vaste leden van het 
RET. 

 Het instellen van de beoogde stuurgroep. 

 Het meenemen in de vervolgstappen van alle betrokken partners (brede bijeenkomst, OOGO en 
bestuurlijk overleg PFO Jeugd). 

 Na een jaar functioneren wordt de inrichting van het RET geëvalueerd en de werkwijze van het 
RET aangepast en verbeterd.  
 

 
8. Bijlage 
Onderdeel van dit besluit: 
1. Inrichtingsplan Regionaal Expertise Team Regio Zuid-Kennemerland en IJmond 
 
 


