
Voorstel voor Expertpool (dd. 17 oktober 2014)  
 

1. Context 
De oude invulling van ‘indicatiestelling’ als een eenmalige, door een onafhankelijke instelling 

uitgevoerde bepaling van de zorgvraag en het benodigde zorgaanbod vervalt in het nieuwe 

jeugdzorgstelsel. Een zorgvuldige beoordeling en verwijsprocedure blijft echter onverminderd 

belangrijk.  

In het Peelregionale jeugdzorgstelsel leggen we de verantwoordelijkheid om te verwijzen naar  

individuele voorzieningen neer bij opvoedondersteuners en jeugd&gezinswerkers, die dichtbij het 

gezin opereren.  Daarnaast wijst de Jeugdwet wettelijke verwijzers aan, zoals de jeugdarts, huisarts 

en medisch specialisten. Ook kunnen ouders zich rechtstreeks tot Peel 6.1 wenden voor een 

individuele voorziening.   

Het beleidsplan Jeugdhulp  stelt dat opvoedondersteuners en jeugd&gezinswerkers  naar sommige 

individuele voorzieningen alleen kunnen verwijzen indien er een positief advies ligt van de 

Expertpool. Daarnaast dient Peel 6.1 voor het beoordelen van rechtstreekse (PGB) aanvragen terug 

te kunnen vallen op de expertise van de Expertpool.  In deze notitie werken we doel, taken, 

organisatie en aansturing van de Expertpool  verder uit. Dit doen we vanuit de onderstaande visie op 

zorgtoedeling.  

2. Visie op zorgtoedeling in het Peelregionale jeugdstelsel 
In het nieuwe jeugdzorgstelsel wordt de indicatiestelling door een onafhankelijke instantie (BJZ en 

CIZ) opgeheven. In de Peel beleggen we de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij professionals die 

dichtbij de dagelijks opvoedpraktijk opereren. Op deze manier vindt de afweging om zwaardere zorg 

in te zetten plaats vanuit de kennis van het betreffende gezin en hun sociale netwerk.  

Dit is een grote verantwoordelijkheid voor de opvoedondersteuners en jeugd&gezinswerkers. De 

inrichting van het werkproces en de werkomgeving ondersteunt  hen  bij het beoordelen of 

opschaling naar zwaardere zorg nodig is. Zo zal de opvoedondersteuner eerst het eigen 

(multidisciplinaire) team en/of de eigen CJG-coördinator dienen te raadplegen. Afhankelijk van de 

individuele voorziening  is ook een positief advies nodig van de Expertpool.  

Uit literatuurstudie blijkt dat de kans op succesvolle hulp groter is als het besluit over passende zorg 

is genomen in1:  

- Dialoog met ouders en kinderen 

- In een doelgericht, gestructureerd en transparant besluitvormingsproces 

- In een cyclisch proces als onderdeel van de hulpverlening 

- Vanuit een integrale blik en een integrale aanpak 

- Met goed toegeruste professionals 

                                                           
1
 Bartelink, ten Berge en van Yperen (2013): beslissen over effectieve hulp: wat werkt in indicatiestelling? 



Dit pleit ervoor om de Expertpool niet op afstand te organiseren,  maar dichtbij de jeugdige en het 

gezin én in het verlengde van de ondersteuning door de opvoedondersteuner of jeugd en 

gezinswerker. Dit sluit ook aan bij ervaring met de huidige Expertpool die te ver van de werkvloer af 

staat.   

Idealiter sluiten hiervoor een aantal vaste experts (zoals een jeugdarts, pedagoog en 

jeugdpsycholoog)  aan bij de lokale gebiedsteams en bij de centrale uitvalsbasis van de 

Jeugd&Gezinswerkers.  Zij bouwen voor hun advisering voort op het voorwerk en de informatie van 

de generalist en hebben zonodig zelf klantcontact om tot een advies te komen. In sommige gevallen 

zullen zij niet zelfstandig tot een goed advies kunnen komen, wanneer een casus specifieke 

deskundigheid vraagt, zoals van een verslavingsdeskundige, een psychiater of een professional met 

kennis van verstandelijke handicaps. Zij bepalen dan zelf welke professionals geconsulteerd moeten 

worden om tot een goed advies te komen.   

Voor advisering over aanvragen van individuele voorzieningen die rechtstreeks – zonder tussenkomst 

van de opvoedondersteuner of jeugd&gezinswerker – aan Peel 6.1 worden gesteld, is de nabijheid bij 

de lokale teams minder van belang. Wanneer een (PGB-)aanvraag via Peel 6.1 binnen komt, wordt 

vanuit hier gevraagd om advisering door de Expertpool. De uitvraag van de vraag van het gezin en de 

doorverwijzing naar de Expertpool voor advies, zal gedaan worden door een inhoudelijk deskundige 

medewerker van Peel 6.1.   

3. Doelstelling en taken van de Expertpool2 
De Expertpool ziet toe op de inzet van passende hulp: zwaar waar nodig, licht waar mogelijk en 

draagt bij aan de inzet van effectieve jeugdhulp in de Peelregio. Daarnaast bevordert de Expertpool 

een uniforme toepassing van de mandaten bij de inzet van zwaardere zorg. De Expertpool adviseert 

hiertoe inhoudelijk en komt in beeld bij: 

- adviesvragen van opvoedondersteuner en jeugd&gezinswerker over inzet van passende hulp 

- adviesvragen van de inhoudelijk medewerker van 6.1 over rechtstreekse PGB-aanvragen 

- bij adviesaanvragen van de opvoedondersteuner en jeugd&gezinswerker voor 

voorgeschreven individuele voorzieningen (verplicht) 

In bijlage 1 is de concept-mandatentabel opgenomen (PM). In deze tabel is aangegeven voor welke 

individuele voorzieningen inhoudelijke advisering door de Expertpool verplicht is én een positief 

advies voorwaarde is voor een besluit in de Peelregionale uitvoeringsorganisatie.   

De taken van Expertpool zijn:   

- adviseren over inzet van passende hulp aan de generalist/het gezin, zowel voor 

voorzieningen waarvoor advies is voorgeschreven en waarvoor dat niet het geval is;   

- bespreken eventuele opschaling  naar individuele voorziening a.d.h.v. gezinsplan met 

generalist. Hierbij kunnen ook de ouders en/of jeugdige aanwezig zijn;  

- uitvoeren van basisdiagnostiek t.b.v. de inhoudelijke advisering 

- inzetten handelingsdiagnostiek alleen indien noodzakelijk voor advisering3;   

                                                           
2
 Doelstelling betekent dat Expertpool niet langer deskundigheidsbevordering van opvoedondersteuners en 

jeugd&gezinswerkers als doel heeft. Expertpool komt primair in beeld als opschaling wordt overwogen. Indirect 
draagt de advisering over inzet van passende hulp  wel bij aan deskundigheid. 



- zonodig consulteren van aanvullende expertise t.b.v. de inhoudelijke advisering;  

- toezien op heldere afspraken over doelen/resultaten/inzet gezin t.a.v. inzet extra zorg; 

- aanspreekpunt voor Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van het 

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO  voor inhoudelijk advies over zorgcomponent 

bij aanvraag voor inzet van zware onderwijs-zorgarrangementen; 

- advisering aan inhoudelijk medewerker Peel 6.1. over rechtstreekse (PGB-)aanvragen; 

- zonodig ondersteunen bij  inhoudelijke uitvraag door medewerker Peel 6.1 (meegaan op 

gesprek); 

- advies opstellen en afgeven aan Peel 6.1 t.b.v. verdere verwerking tot besluit in de 

Peelregionale uitvoeringsorganisatie; 

- ongevraagde advisering aan Peel 6.1.  (en leidinggevenden OO en JG) over  de (kwaliteit van 

de) aanvragen t.b.v. beleid. 

Uit het bovenstaande volgt dat Expertpool enkel een adviesfunctie heeft. Het besluit/de afgifte van 

de beschikking gebeurt door Peel 6.1. 

4. Organisatie 

4.1 Vaste kern en flexibele schil 

De  Expertpool bestaat uit van een kern van een beperkt aantal vaste experts.  Deze experts werken  

in opdracht van Peel 6.1. De vaste experts worden gekoppeld aan de gebiedsteams. Zij zijn het 

herkenbare aanspreekpunt voor de opvoedondersteuners en de jeugd& gezinswerkers in dat gebied 

wanneer opschaling naar zwaardere vormen van jeugdzorg wordt overwogen.  

De precieze aansluiting dient in overleg ingevuld te worden. Zij kunnen bijv. elke week op een vast 

moment aanwezig zijn. Daarnaast zijn zij op afroep beschikbaar, bijv. in geval van crisis. De experts 

uit de Expertpool kunnen daarnaast een beroep doen op een aantal experts uit de zogenaamde 

flexibele schil rondom de Expertpool. Deze zijn op afroep beschikbaar door  de vaste expert.  

De vaste expert(s) is/zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de inhoudelijk medewerker van Peel 

6.1. voor (facultatieve) inhoudelijke advisering over rechtstreekse (PGB) aanvragen gericht aan Peel 

6.1. Hiertoe worden vragen waarover advisering wenselijk is doorgezet en periodiek besproken. De 

frequentie zal in overleg bepaald moet worden en hangt samen met de afgesproken doorlooptijd 

voor de afhandeling van aanvragen (max. 4 weken voor inhoudelijke beoordeling van reguliere 

aanvragen en voor spoed aanvragen max. 1 week ).  

4.2 Samenstelling 

Uit praktijkvoorbeelden van elders (oa. Amsterdam) blijkt dat vaak wordt gekozen voor  jeugdarts en 

gedragswetenschappers. Deze laatste kan een pedagoog en  een (jeugd of ontwikkelings) psycholoog 

zijn. Uit de ervaring met de huidige Expertpool blijkt dat het belangrijk is dat de 

gedragswetenschapper ervaring heeft met het gedwongen kader. Opschaling naar de Raad (voor 

uithuisplaatsingen en JB) vraagt een zorgvuldige afweging vanwege de impact op jeugdige en gezin. 

Bovendien eist de Raad zo’n onafhankelijke toets voordat de Raad wordt ingeschakeld.    
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 Een diagnose cf. het DSM handboek sec als voorwaarde voor toegang tot GGZ-jeugdhulp vervalt hiermee.  



Flexibele Schil 

De vaste expert dient voor consultatie terug te kunnen vallen op aanvullende expertise wanneer een 

casus specifieke deskundigheid vraagt. De geconsulteerde professional heeft in dat geval meer 

kennis van type interventies die ingezet kunnen worden bij bepaalde problemen. De vaste expert 

bepaalt welke professionals geconsulteerd moeten worden t.b.v. een integraal advies. Het gaat 

hierbij minimaal om de volgende expertises:  

- Verslavingsdeskundige 

- Jeugdpsychiater 

- LVB-deskundige  

De expertise dient aanvullend te zijn op die van de vaste experts (die in elk geval veiligheids-, 

medische, ontwikkelings- en gedragsexpertise combineren). Tot slot geldt voor alle experts dat ook 

zij experts zijn in het  ‘normale leven’ en verantwoord kunnen ‘terugrollen’ als dat mogelijk is.    

4.3 Volume  

Voor de gedragswetenschappers uit de vaste kern denken wij aan twee personen (exclusief 

jeugdartsen). Deze zijn actief in de 8 gebieden in de Peel en deels voor Peel 6.1. We denken aan twee 

professionals (met deels overlappende en deels aanvullende expertises), zodat er altijd back-up is bij 

vakantie en ziekte. Voor de jeugdarts uit de vaste kern kunnen we terugvallen op de jeugdartsen van 

de GGD. Deze zijn nu al gekoppeld aan scholen/gebieden. Adviseren/verwijzen behoort tot hun 

basistaak, dit doen zij nu vooral op afroep. In het kader van de expertpool vragen we de jeugdartsen 

om te adviseren over opschalingen. In overleg met  de GGD moet worden  bekeken in hoeverre de 

gevraagde inzet een aanvullende opdracht/meerwerk inhoudt. In totaal zijn er nu 4-5 Jeugdartsen 

van de GGD voor de Peelregio actief.  We vinden het belangrijk dat de Expertpool beperkt van 

omvang is om zo mede een uniforme toepassing van het mandaat te bevorderen. Voor de flexibele 

schil is een urenraming lastig.    

4.4 Positionering en aansturing 

Voor de gedragswetenschappers geven we de voorkeur aan  onafhankelijke gedragswetenschappers 

die niet in dienst zijn  van moederorganisaties die zwaardere zorgvormen leveren voor de Peel.  

De werkzaamheden van de gedragswetenschappers en jeugdartsen in het kader van de Expertpool 

vinden plaats in opdracht van Peel 6.1. Daarnaast vindt er steekproefsgewijs een toetsing plaats van 

de inhoudelijke adviezen door Peel 6.1.  

4.5 Financien 

Partners laten onderzoeken in hoeverre Expertpool vanuit integrale kostprijs kan worden 

gefinancierd.  

5. Werkproces 
Voor het werkproces is uitwerking nodig hoe het advies aan Peel 6.1. moet worden opgebouwd. Dit 

wordt verder in het kader van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie uitgewerkt. De verordening 

geeft aan wat minimaal in een beschikking moet worden opgenomen. Bij voorkeur volstaat het 

gezinsplan (waarin minimaal aantal velden is ingevuld) aangevuld met een conclusie en advies, die 

rechtstreeks kan worden overgenomen in beschikking.  



Bijlage 1. Concept-Mandatentabel (PM) 

 

 

3 functies van belang bij de toegang tot zorgvormen

1 toeleiden: mandaat om te zorgen DAT zorg wordt ingezet

2 verlening: formeel op papier beschikken DAT zorg wordt ingezet = ALTIJD PEEL6.1 (verordening)

3 bepalen WAT geleverd wordt

Jeugdwet heeft een aantal wettelijke verwijzers (artsen, rechters, etc.) benoemd die functie 1 toe mogen passen. Dit komt in de plaats van (of naast) een verleningsbesluit.

Mandaten tabel
3 1

wie bepaalt WAT 

geleverd wordt toeleidingsmandaat (DAT) raming van aantallen nadere toelichting

n =

% via wettelijke 

verwijzers

PGB

inhoudelijk 

medewerker 

Peel6.1 932 0%

Zorg in natura

Tweede lijns specialistische zorg ambulant GGZ aanbieder

O&O-er en J&G-er: tot DBC-bedrag € 1000 

gemandaateerd; vanaf € 1000 is mede-

advisering Expertpool6.1 nodig 3400 95%

ambulant J&G aansturing J&G O&O-er 400 0%

ambulant SO LVG aanbieder

O&O-er en J&G-er: tot bedrag € 55 per uur 

gemandaateerd; vanaf € 55 per uur mede-

advisering Expertpool6.1 248 10%

betreft begeleiding, 

persoonlijke verzorging, 

dagactiviteit, behandeling 

kortdurend verblijf aanbieder Expertpool6.1 170 ? ??, vermoed MKD en Boddaert

kortdurend verblijf LVG aanbieder

O&O-er en J&G-er: tot bedrag € ……  

gemandaateerd; vanaf € ……... mede-advisering 

Expertpool6.1 20 10% betreft logeren als respijtzorg

JB/JR aanbieder J&G-er, leerplichtambtenaar, politie, Halt etc. 600

AMHK aanbieder vrij/iedereen burgers en professionals 225

crisis spoedeisende zorg aanbieder vrij/iedereen burgers en professionals ?

verblijf (opname vrijwillig of gedwongen civiel/straf) aanbieder J&G-er of Expertpool6.1 185 75%

jeugdzorgplus (gedwongen civiel/straf) aanbieder 10 75%

beschermd wonen (gedwongen civiel/straf) aanbieder J&G-er of Expertpool6.1 90 75%

Wat moeten we in Peel6.1 organiseren:


