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Op weg naar: 

EXPERTTEAM PASSENDE HULP ZHZ  
Communicatie, Mei 2021  

 
Al een lange tijd hebben we (zorgaanbieders, SOJ, GI’s en SJT) een wens om gezamenlijk een Expertteam 
passende hulp te gaan vormgeven. Zie hiertoe het gezamenlijk gegeven advies aan gemeenten van 11 
december 2020. De gemeenten van ZHZ zijn op dit moment nog aan het bepalen of en hoe de opdracht van de 
perspectiefbenadering en Expertteam eruit komt te zien.   
 
Gezien de energie gevende ontwikkelingen die we de afgelopen periode hebben gerealiseerd en tevens de nog 
wekelijkse nood die we ervaren, willen we sneller en beter passende hulp gaan organiseren bij complexe hulp- 
en zorgvragen. Kortom willen we nu het proces samen gaan vervolgen en de volgende stap zetten;  ‘Op weg 
naar een Expertteam passende hulp ZHZ’. 
 

Functies van het Expertteam 
 

Het expertteam is een regionaal initiatief en vanuit de overheid heeft het de onderstaande functies 
toegewezen gekregen. De volgende stap in de doorontwikkeling zal voornamelijk liggen op de twee groene 
onderdelen en deze willen we met elkaar nader gaan uitwerken en verbeteren. 
 

 
 

Verbouwen met de winkel open 
 

Wat mag je nu verwachten?  
 

Wat doen we niet?  
 

o Vraagverheldering  
o Samen optrekken  
o Inschakelen van expertise 
o Voorzitterschap 
o Heldere procesafspraken en 

communicatie 
o Anders Zorgen 
o Systemische benadering 
o Thuis nabij 

o Aanmeldingen organiseren en 
formulieren invullen 

o Voorrang verlenen op wachtlijsten  
o De casus(regie) overnemen 
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Procesregie (IN ONTWIKKELING) 
 

Na het aanmelden krijg je een procesregisseur toegewezen om samen de goede stappen te zetten. Deze 
gaat middels onder genoemde figuur gefaseerd te werk en zal concreet uitleggen wat wanneer moet 
gebeuren. We werken met een flexibele overleg structuur, omdat de situatie van de client/het gezin om 
maatwerk vraagt. En zo kan het zijn dat er na de eerste fase al een zorgtoeleiding gedaan wordt, maar 
kan het ook zijn dat de procesregisseur nog maanden mee loopt/mee denkt. Samen doen we wat nodig 
is! 
 
Let op: Dit onderdeel doen we al, maar zijn we volop aan het door ontwikkelen en dit zullen wij in het najaar 2021 aan de hand 

van een uitgebreid werkproces nader toe lichten.  

 

(huidige) Deelnemers expertteam   
 

De procesregisseursrol word ingevuld door team zorgbemiddeling van Stichting jeugdteams aangevuld met 
collega’s vanuit zorgaanbieders. Het expertteam word bemenst vanuit verschillende disciplines en met ieder 
hun eigen expertise o.a. vanuit de volgende organisaties: 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vragen en/of opmerkingen: helpdesk@jeugdteamszhz.nl 

Coördinator: Miranda Ordelman 

Projectleider: Jacques van de Ven 
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