
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   Deelnemers van de Fysieke Adviestafel 

Van: Werkgroep RET 

Datum: 17-06-2021 

Betreft: Doorontwikkeling RET 

Voorlopig voorstel wijziging deelovereenkomsten i.v.m. doorontwikkeling RET 

Gevraagd:  Bespreken en kennisname voorstel 

 
In de FAT van 15 april is de doorontwikkeling van het Regionale Expert Team besproken. 

De eerste stap in de doorontwikkeling is het komen tot een aantal basisafspraken en om deze vervolgens 

nog te formaliseren. Een werkgroep heeft zich hierover gebogen en is tot het onderstaande voorstel 

gekomen. Daarnaast komt er een ontwikkelagenda voor het RET voor de verder inhoudelijke 

doorontwikkeling van het RET. In de ontwikkelagenda zal ook aandacht zijn voor de samenwerking en 

toeleiding met BOEG en andere bovenregionale initiatieven. 

 

Dit voorstel is geschreven om tot een eenduidige werkwijze te komen en draagvlak binnen de jeugdhulpregio 

FoodValley te vinden. Dit voorstel wordt nu voor een eerste bespreking in de Fysieke Adviestafel 

geagendeerd aangezien een deel van deze afspraken worden vastgelegd in de deelovereenkomsten.  

In de huidige deelovereenkomst Verblijf staan bepalingen omtrent de zorgtafel (voorloper van het RET). Met 

het voorstel wordt beoogd deze bepalingen aan te passen dan wel te schrappen om in lijn te brengen met 

onderstaande voorstel van doorontwikkeling. Daarnaast zal in de deelovereenkomst Ambulant gelijkluidende 

bepalingen worden opgenomen. De uiteindelijke tekst zoals wordt opgenomen in de deelovereenkomsten 

wordt aan u voorgelegd bij het uitgewerkte voorstel welke in de FAT van 30 september wordt geagendeerd. 

 

Dit stuk is tevens bedoeld als onderlegger voor het functioneren van het RET.  

 

Het RET wordt gebruikt bij: 

1. Het RET wordt ingeschakeld in complexe casussen waar nog geen passende hulp of samenwerking 

voor is en heeft de positie om tot een oplossing te komen. 

 

2. Het RET wordt ingeschakeld als de meeste passende hulp niet beschikbaar of onbekend is (denk 

aan voorkomen breakdown, onnodig herplaatsen) en aanbieders vanuit ons gecontracteerde 

zorgaanbod kunnen hierin met out-of-the-box oplossingen en samenwerkingsverbanden komen. De 

gemeente zal zorgdragen voor financiering, binnen de bestaande contractafspraken, bij casuïstiek 

die door hen bij het RET geagendeerd is. (zorgaanbieders/ GI’s kunnen aanmelden alleen na 

overleg met lokale team) 

 

3. Het RET signaleert de leemte in zorgaanbod of signaleert dat actieve regie onvoldoende tot 

uitvoering komt. Deze worden teruggekoppeld en daar waar mogelijk opgepakt door de 

jeugdhulpregio. 

 

 

 

  



Samenwerkingsafspraken 

 

Basis in ons partnerschap 

 

Waar is het RET voor en hoe is het RET samengesteld: 

• Het RET is een onafhankelijk overleg. 

• Een kind/ jongere die wordt ingebracht op het RET is van ons allemaal. We (Jeugdhulpaanbieders, 

GI’s en gemeenten) zijn allemaal verantwoordelijk. 

• Uitgangspunt is dat wij kinderen binnen de regio plaatsen, alleen wanneer het specifieke of meest 

passende hulpaanbod niet regionaal beschikbaar is, kijken we naar een passende plek buiten de 

regio.  

• Wij sturen geen kind meer naar een niet-gecontracteerde aanbieder. 

• Het RET geeft geen advies, maar komt met een passende, integrale en tijdige oplossing. 

• Een gezamenlijke voordeur tot verblijf is een randvoorwaarde voor een goed functionerend RET.* 

• Maatwerk blijft altijd mogelijk waar dit nodig is. 

• Het RET is een stabiel team waar een vaste kern van deelnemers is welke de regio kent.  

• Wijziging van deelnemers kan na overleg met de voorzitter. 

• In het RET nemen minimaal de disciplines vanuit SGGZ, LVB en J&O deel. 

• In het RET kan een J&O, LVB of GGZ-aanbieder namens hun sector spreken.  

• In de flexibele schil zijn alle aanbieders vanuit het inkoopnetwerk van de jeugdhulpregio beschikbaar 

in te zetten wanneer dit nodig is. De voorzitter/ coördinator benadert aanbieders indien nodig. 

• Het RET stelt zich respectvol op naar ouders/ jeugdige en houdt rekening met voorkeuren voor 

jeugdhulpaanbieders passend bij overtuiging en levensbeschouwing. 

 

Rollen en verantwoordelijkheden: 

• Het RET heeft de verantwoordelijkheid tot het komen tot een oplossing in complexe casussen. 

• De voorzitter heeft een materieel mandaat tot inzet van jeugdhulp (daaronder ook begrepen het 

opplussen van producten) namens alle gemeenten uit de jeugdhulpregio. 

• De regisseur (mogelijk in samenwerking met de GI) van de desbetreffende casus is verantwoordelijk 

voor afstemming en samenwerking met interne collega’s welke onderdeel zijn van de oplossing. 

Denk aan huisvesting, leerlingenvervoer e.v. Dit doet de regisseur binnen 5 werkdagen na inbreng 

RET. 

• Het RET is een stabiel team met een vaste kern van deelnemers welke de regio en de sociale kaart 

goed kent.  

• De deelnemers hebben voldoende inhoudelijke kennis en vanuit de eigen organisatie voldoende 

mandaat. 

• Het RET werkt samen met het team jeugdlink. Als er een casus is waar het juridische kader mogelijk 

kan veranderen doet het RET een beroep op het team Jeugdlink via de regisseur. 

• Het RET evalueert zichzelf minimaal eens per jaar. Conform de landelijke richtlijnen RET.* 

 

Financiële afwikkeling: 

• Rondom het financieren van het RET stellen we het volgende voor. Aanwezigheid bij het RET voor 

alle deelnemers wordt vergoed o.b.v. tarief Consulatie en Advies zoals opgenomen in de 

deelovereenkomst, tarief 2021 is 91,51 per uur. Dit is incl. reis- en voorbereidingstijd. 

 

Mandaat:  

• Het RET heeft de opdracht om te komen tot een integrale oplossing. Hiertoe heeft het RET de 

benodigde (materiele) mandaten gekregen zowel vanuit jeugdhulpaanbieders als gemeentes uit de 

jeugdhulpregio om tot deze oplossing te komen. 

• De gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en de gemeente uit de jeugdhulpregio conformeren zich 

aan de oplossing van het RET. Inclusief de financiële afhandeling en het gewenste tijdspad. 

• Deelnemers van het RET hebben mandaat vanuit de gehele eigen organisatie binnen het 

werkgebied van de jeugdhulpaanbieder waar zij een contract voor hebben met de gemeenten van 

Jeugdhulpregio FoodValley. 

• Binnen de mogelijkheden van het RET valt ook de mogelijkheid om bij zeer specialistische jeugdhulp 

niet-regionaal gecontracteerd aanbod in te zetten als dit noodzakelijk is. 



• Het RET werkt samen met de (beoogde) toegangspoort tot verblijf in de jeugdhulpregio. Hierdoor is 

er duidelijk overzicht van de verblijfplekken en de bezetting hiervan.*  

• Het RET heeft instemming van ons inkoopnetwerk en gemeentes om casuïstiek te prioriteren in 

samenwerking met de toegangspoort Verblijf.* 

• Als er regionaal een hulpaanbod niet voorhanden is signaleert het RET deze leemte. Zij maken dit 

kenbaar bij de klussenploeg ‘Gezond Alternatief’. Het RET draagt zorg voor een tussentijds plan om 

een overbrugging te organiseren. 

 

* Deze punten worden ook opgenomen in de ontwikkelagenda van het RET. 


