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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Verlengen convenant expertteam jeugd 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Rik Post 

Eenheid Sturing 

E-mail r.post@regiogv.nl 

Kenmerk 19.5568433 

Datum 21 mei 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Instemmen met de verlening van het convenant  Expertteam jeugd tot en met 
2020. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 

21-05-19 Klankbordgroep Adviseren Positief  

28-05-19 Uitvoeringsoverleg  Vaststellen  

06-06-19 Directieoverleg Vaststellen  

27-6-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

Het huidige convenant expertteam is verlopen en moet verlengd worden. Voor deze verlenging was 
in het convenant opgenomen dat er een evaluatie moest plaatsvinden. Gezien het lage aantal zaken 
dat in het expertteam is besproken, is er geen uitgebreide evaluatie uitgevoerd. Toch kan er wel al 
iets geconcludeerd worden. De ervaringen met het Expertteam laten zien dat er in lijn met de 
verwachtingen maar 6 zaken zijn aangemeld. In 5 zaken is door het CenAteam aan de voorkant 
geadviseerd en bemiddeld. Voor 1 zaak is het hele team bij elkaar gekomen en is er een 
zwaarwegend advies is uitgebracht. Al met al werkt het Expertteam maar is het te vroeg om op 
basis van zo weinig casuïstiek veel meer te zeggen over de werkwijze. Het is daarom logisch het 
convenant te verlengen en evaluatie midden 2020 te doen als er meer ervaringen zijn. Goed is om nu 
dan te verlengen voor direct 2 jaar tot eind 2020. In het kader van de transformatiefonds-bijdrage is 
een werkend Expertteam Jeugd ook een voorwaarde. Ook daarvoor is verlengen noodzakelijk. 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Voostel Verlengen convenant expertteam jeugd 

  

s.chaara
Getypte tekst
Positief advies.

s.chaara
Getypte tekst
Positief advies

s.chaara
Getypte tekst



  
 

Pagina 1 van 2 

VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Verlengen convenant expertteam jeugd 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Rik Post 
Eenheid Sturing 
E-mail r.post@regiogv.nl  
Kenmerk  
Datum 14 mei 2019 

 
Voorstel 
Instemmen met de verlenging van het convenant Expertteam tot en met 2020. 
 
Kernboodschap 
Het huidige convenant expertteam is verlopen en moet verlengd worden. Voor deze verlenging was in 
het convenant opgenomen dat een evaluatie heeft plaatsgevonden. Gezien het lage aantal zaken dat 
in het expertteam is besproken, is er geen uitgebreide evaluatie uitgevoerd.  Toch  kan er wel al iets 
geconcludeerd worden. De ervaringen met het Expertteam laten zien dat er in lijn met de 
verwachtingen maar 6 zaken zijn aangemeld. In 5 zaken is door het CenAteam aan de voorkant 
geadviseerd en bemiddeld. Voor 1 zaak is het hele team bij elkaar gekomen en is er een zwaarwegend 
advies is uitgebracht. Al met al werkt het Expertteam maar is het te vroeg om op basis van zo weinig 
casuïstiek veel meer te zeggen over de werkwijze. Het is daarom logisch het convenant te verlengen 
en evaluatie midden 2020 te doen als er meer ervaringen zijn. Goed is om nu dan te verlengen voor 
direct 2 jaar tot eind 2020. In het kader van de transformatiefonds-bijdrage is een werkend Expertteam 
Jeugd  ook een voorwaarde. Dus ook daarvoor is verlengen  noodzakelijk. 
 
Aanleiding 
In 2018 is er een convenant afgesloten over de inrichting van een regionaal Expertteam met een 
looptijd van een (1) jaar en 2 verlengingsmogelijkheden van een jaar. Bedoeld was om eind 2018 te 
evalueren en een besluit te nemen over het vervolg. Het convenant is helaas niet geëvalueerd. Ook 
omdat er aanvankelijk een idee was een aantal casusoverleggen in elkaar te gaan schuiven  per 1-1- 
2019 onder het Zorg en Veiligheidshuis. Dit is uiteindelijk niet uitgevoerd. Een van de partijen die het 
convenant heeft ondertekend vraagt nu of er verlengd wordt. 
 
Expertteam jeugd 
In het Expertteam zitten 7 psychologen/pedagogen van de grote aanbieders in onze regio. Binnen de 
instelling hebben zij ook een plaatsvervanger. Dit omdat het team op korte termijn bij elkaar geroepen 
kan worden. Er wordt complexe casuïstiek besproken, waarbij vaak ook overbruggingszorg nodig is 
vanwege bijvoorbeeld beperkte residentiele capaciteit. Het expertteam geeft een zwaarwegend advies 
af. 
 
Doel 

 Het voortzetten van het expertteam en het beschikbaar houden van de mogelijkheid om op 
regionaal niveau met meerdere partijen (urgente) complexe problematiek te bespreken en te 
voorzien in een zwaarwegend advies. 

 Voldoen aan de landelijke voorwaarde om een werkend expertteam jeugd te hebben om in 
aanmerking te komen voor de bijdrage uit het transformatiefonds 

 
Argumenten 
1. Casusoverleg voor complexe casuïstiek 
In dit overleg wordt op regionaal niveau complexe casuïstiek besproken. Dit is de enige plek waar dit 
kan. 
 
2. Vereiste voor de transformatiebijdrage 
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In het kader van de transformatiebijdrage voor transformatieplan jeugd is een werkend expertteam 
jeugd een voorwaarde. Als we niet verlengen( met terugwerkende kracht)  is er formeel geen 
Expertteam en kan ook de transformatiefonds bijdrage in gevaar komen. 
 
3. Meer structureel inbedden 
Door het convenant nu te verlengen tot en met 2020, bedden we het team meer structureel in. Midden 
2020 kan vervolgens een daadwerkelijke evaluatie uitgevoerd worden – op basis van een dan hoger 
aantal casussen en ervaringen – waarna het vervolg bepaald kan worden.  
 
Kanttekeningen 
Er is geen uitgebreide evaluatie uitgevoerd van het Expertteam en de werking ervan. Er is geen input 
van deelnemers en gemeenten gevraagd. Binnen het besluitvormingsproces is daar voor gemeenten 
nog ruimte voor. 
 
Financiën 
De kosten van het Expertteam worden bekostigd door de gemeente waar de jeugdige woonachtig is 
op basis van het consulttarief.  De kosten van het CenAteam om als voordeur van het Expertteam 
zaken op te lossen zijn niet opgenomen in de begroting van het CenAteam. Dit omdat deze taak pas 
later is toegevoegd. Vooralsnog lijkt dat met deze aantallen niet direct een probleem. 
  
Uitvoering 
Er verandert niets met de verlenging van dit convenant. 
 
Bijlage(n) 
1 Convenant 


