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Beste jeugdige, ouder(s), verzorger(s), betrokkenen, 

Ons Regionaal Expertteam is gevraagd om met u mee te denken in het adviseren over of het 

vinden van passende zorg. Wij doen dit graag. We willen daarnaast graag leren van de vragen 

die wij krijgen. Dit, zodat we met elkaar steeds een beetje beter worden in het regelen van 

tijdige en passende hulp voor alle jeugdigen en hun gezinnen. Om te kunnen leren van de 

vragen die we krijgen, moeten we een aantal gegevens invoeren in een landelijke digitale 

monitor. Met deze informatiebrief willen wij u hierover informeren.  

Voor iedere zorgvraag van een jeugdige waarbij wij als Regionaal Expertteam betrokken zijn, 

vullen we een aantal dezelfde vragen in. Dit doen ook de andere Regionale Expertteams in 

Nederland. Voorbeelden van vragen zijn: wie stelt de vraag aan het Regionaal Expertteam, 

volgt de jeugdige onderwijs, is er sprake van een machtiging, waarom is de hulp ingeroepen 

van het Regionaal Expertteam, wat heeft het Regionaal Expertteam gedaan, et cetera. Door 

deze vragen in te vullen hopen wij een beter beeld te krijgen van de jeugdigen en hun 

gezinnen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen en hoe we dat in de toekomst kunnen 

voorkomen. Kortom, de monitor geeft ons belangrijke informatie zodat we beter weten wat 

we moeten ontwikkelen.   

De informatie die we vastleggen is in eerste instantie vooral bedoeld voor het Regionaal 

Expertteam in uw jeugdregio. Deze informatie is al grotendeels geanonimiseerd en niet direct 

terug te herleiden naar u als persoon. Daarnaast bundelen we de informatie met andere 

jeugdregio’s zodat we nog beter antwoord kunnen geven op de vragen zoals hierboven 

beschreven. Belangrijk voor u is om te weten dat als informatie gebundeld wordt, deze 

volledig anoniem is. Informatie die vanuit de monitor naar buiten wordt gebracht is altijd 

algemeen en gaat over de grote lijnen en niet over u als persoon. Op deze manier 

beschermen wij uw privacy zoals het hoort. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de monitor. U kunt deze 

vinden via de link: https://vng.nl/artikelen/wat-doen-de-bovenregionaal-expertisenetwerken-

jeugd. Onderaan op deze pagina, bij de titel MONITOR, is de privacyverklaring als pdf te lezen 

en ook te downloaden." 

Hebt u vragen? Stel deze vooral aan ons, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Regionaal Expertteam    
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