
Lukt het niet om zorg voor jeugdigen en gezin met 

complexe problemen te realiseren? Bijvoorbeeld doordat 

zorgaanbieders niet samenwerken of omdat er geen 

passende combinatie van zorg bestaat? Dan kun je de 

casus voorleggen aan het regionaal expertteam (RET). 

Wij helpen bij het zoeken naar een passende oplossing voor 
complexe problemen en geven een zwaarwegend advies voor 
de inzet van zorg. 

Regionaal Expertteam



Als het nodig is geven we ook advies voor een tijdelijke oplossing, 
wanneer de gewenste zorg niet direct mogelijk is. Samen komen 
we tot een nieuwe denk- en werkwijze.
• We werken vraaggericht en maatwerk is belangrijk. 
• We willen inzicht krijgen en geven in complexe problematiek. 
• We verzamelen kennis over passende oplossingen. 

Wie
Het regionaal expertteam bestaat uit onafhankelijk voorzitter 
Suzanne Bunnik, coördinator Francien van Andel en deskundigen 
van Karakter, Youke, Timon, ’s Heerenloo, Stichting Breder en 
Pluryn. We betrekken andere professionals als de casus daarom 
vraagt. 

Hoe
Het regionaal expertteam komt gemiddeld eens per drie weken 
bij elkaar. Uiterlijk een week voordat het RET bij elkaar komt, 
ontvangen we het inbrengformulier via beveiligde mail:  
ret@jeugdfv.nl. Als het nodig is, kan er in overleg afgeweken 
worden van deze termijn. 
Nadat een casus is ingediend, zal de coördinator onderzoeken of 
alle andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen benut 
zijn. We zullen daarvoor contact opnemen met de regisseur of 
gedragskundige. Zo ja, dan zetten we de casus op de agenda. De 
inbrenger (zoals de regisseur) is aanwezig bij het bespreken van 
de casus.
Het inbrengformulier wordt geanonimiseerd gedeeld met de 
betrokkenen van het RET. Op die manier kunnen zij zich vast 
voorbereiden. Aan het eind van het gesprek krijgt de inbrenger 
een advies over de vervolgstappen. Het RET volgt deze stappen 
en onderneemt actie wanneer de casus vastloopt.

   Contactgegevens RET
   ret@jeugdfv.nl
   Coördinator: Francien van Andel, 
   06 333 333 28
  


