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Heb je een complexe casus waarbij een 

jeugdige betrokken is en weet je niet 

hoe je verder moet? Begeleid je een 

gezin waar veel verschillende problemen 

een rol spelen en waarbij eerdere hulp 

onvoldoende resultaat heeft gehad?  

Het Expertiseteam complexe zorg biedt 

consult, advies en bemiddeling aan hulp-

verleners die betrokken zijn bij complexe 

(gezins)problematiek en/of hulp nodig 

hebben bij ingewikkelde procedures in de 

jeugd hulpverlening.



Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit experts met ieder hun eigen 
specialisme op het gebied van complexe problema  tiek. 
Wij zitten klaar om hulpverleners, wijkteams, keten-
partners en collega’s van de jeugdbescherming te 
adviseren en verder te helpen bij complexe casussen 
waar jeugdigen bij betrokken zijn. Het Expertiseteam is 
onderdeel van Jeugdbescherming west. De gemeen -
ten hebben onze werkzaamheden ingekocht, wij zijn 
onafhankelijk en voor iedereen beschikbaar.

Hoe werken wij? 
Wij spreken de zaak goed met je door zodat we 
voldoende informatie hebben om een zorgvuldige 
inschatting te maken van wat er nodig is en welke 
stappen er nodig zijn om die hulp in te kunnen zetten. 



In welke situaties kun je bij ons terecht? 
Het Expertiseteam biedt consult en advies en kan 
bemiddelen in de volgende situaties:

Complexe casuïstiek: Heb jij een complexe zaak 
waarbij je niet weet hoe de hulpverlening verder moet 
of welke hulp passend is? In complexe casussen is 
er vaak sprake van psychiatrische en/of gedragspro-
blemen in combinatie met problemen op verschil-
lende leefgebieden. Daarnaast kan er sprake zijn van 
onvermogen bij de cliënt, conflicten, geringe motivatie 
en/of handhavingsproblemen. In dit soort situaties 
is reguliere hulp niet toereikend, maar is specialis-
tische hulp nodig of zorg op maat. Wij kennen het 
zorgaanbod in de regio en denken met jou mee. 
Voor bijzonder complexe casussen organiseren 
wij een casuïstiekbespreking met ketenpartners, 
jeugdige(n) en ouders om tot een goed advies te komen. 

Zorgbemiddeling: Jij weet welke zorg geschikt is 
voor jouw cliënt maar jij weet niet waar het te vinden 
is of hoe je het aan moet pakken? Wij bieden onder-
steuning bij het vinden en realiseren van de juiste 
zorg. Ook houden wij in de gaten of de zorg die wordt 
ingezet daadwerkelijk goed op gang komt. Wanneer 
er problemen zijn bij een plaatsing in een instelling, 
kunnen wij bemiddelen.



Gesloten plaatsingen: Maak jij je ernstige zorgen over 
de veiligheid van een jeugdige en twijfel je of een 
gesloten plaatsing nodig is? Een gesloten plaatsing 
is een zeer ingrijpende maatregel. De afweging dit 
wel of niet in te zetten dient dan ook heel zorgvuldig 
te gebeuren. Wij adviseren hierbij. Daarnaast onder-
steunen wij hulpverleners bij het ingewikkelde, 
juridische en administratieve proces van een gesloten 
plaatsing. Voor het afgeven van een machtiging 
gesloten jeugdhulp is de instemming van een GZ 
psycholoog wettelijk vereist. Onze GZ psychologen 
gaan met de jongere en soms ook met ouders en 
hulpverleners in gesprek en beoordelen het dossier. 
Voor vragen over de gesloten jeugdzorg is een apart 
telefoonnummer: 070 3119001.

Complexe scheidingen: Merk jij dat ouders die jij 
begeleidt jou aan hun kant proberen te krijgen? 
Omgaan met ouders in een complexe scheiding 
is vaak erg ingewikkeld. Als hulpverlener raak je 
snel ongewild betrokken in de strijd tussen ouders. 
Wanneer jij geconfronteerd wordt met een dergelijke 
situatie, kun je bij ons terecht voor advies en onder-
steuning. Wij denken met jou mee over hoe jij je rol 
als hulpverlener vorm kunt geven en uit de strijd kunt 
blijven. Onze experts worden ook ingezet op verzoek 
van de kinderrechter om ouders te motiveren en 
te begeleiden naar hulpverlening om hen te leren 
de strijd te staken en het belang van kun kind(eren) 
centraal te zetten. 
Voor vragen over complexe scheidingen is een apart 
telefoonnummer: 070 3082984 (ma-do).



Hoe kun je ons bereiken? 
Je kunt het Expertiseteam bereiken tijdens 
kantooruren via telefoonnummer: 
070 3082699
Meer informatie vind je op: 
www.jeugdbeschermingwest.nl.
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