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Het REX Jeugd is het Regionaal Expertiseteam in Friesland dat
adviseert bij complexe en/of vastgelopen casussen, zodat elke
jeugdige passende hulp krijgt om zich zo optimaal mogelijk te
kunnen ontwikkelen. Wat moet er verbeterd worden in de
jeugdhulp? Dat is de centrale vraag die we ons stellen bij
Regionaal Expertiseteam Jeugd (REX jeugd).

In dit jaarbericht geven we inzicht in het aantal
aanmeldingen, welke organisaties zich aanmelden
en de meest opvallende constateringen.

Meer informatie over het REX Jeugd is te vinden
op de website van Sociaal Domein Fryslân
www.sdfryslan.nl/jeugd

Over REX Jeugd

Alle jeugdregio’s in Nederland zijn gevraagd door het ministerie van VWS om een regionaal expertteam in te richten.
Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag.
In alle jeugdregio’s is er nu een expertteam.

De werkwijze van REX Jeugd
Iedereen mag een casus aanmelden, ook jongeren of ouders. In de voorbereiding kijkt REX Jeugd of de aanmelding voldoet
aan de criteria van een complexe of vastgelopen casus.

Een casus wordt met de leden van het REX Jeugd besproken met de aanmelder. De jongere en ouders worden hierbij
vanzelfsprekend ook uitgenodigd, net als de regiehouder en die betrokkenen die informatie hebben welke nodig is voor het
advies.

Eén gesprek is veelal niet voldoende om tot een advies te komen. Er wordt dan nadere informatie opgevraagd en een
vervolggesprek ingepland. Waar nodig worden ook andere experts uitgenodigd of bevraagd, zoals een kinderarts of de
zedenpolitie. Er is per casus tussen de 1 en 5 gesprekken nodig om tot een advies te komen.

Het REX Jeugd geeft een bindend advies. Hiermee wordt van de betrokken partijen – dus ook de ouders en jongere - verwacht dat zij zich committeren aan het advies. Het advies is systeemgericht. Gericht op passende hulp voor de langere
termijn waarbij ook advies wordt gegeven aan de invulling van vrije tijd en onderwijs.
Vanwege de corona-maatregelen is REX Jeugd direct overgegaan op beeldbellen. Vanwege het aspect dat het om complexe zaken gaat, mistte het team REX Jeugd de dynamiek van het gesprek met jongeren en ouders. Uit de praktijk blijkt dat
er fysiek meer signalen vanuit het non-verbale gedrag worden gezien en zijn de gesprekken met jeugdigen en ouders weer
fysiek gedaan.

Meerdere multidisciplinaire overlegtafels
Er zijn meerdere multidisciplinaire overlegtafels. REX
Jeugd hanteert het uitgangspunt dat een casus niet op
een andere overlegtafel mag liggen. De reden hiervan
is dat adviezen dan door elkaar heen kunnen lopen
en dit verwarrend is voor de jeugdige en het gezin.
Aanmelden bij REX Jeugd is voor die casussen die
vastgelopen zijn, waarbij al van alles is geprobeerd of voor
casussen die zo complex zijn, dat er niet een specifiek
hulpaanbod beschikbaar is. Er wordt voor die casussen
gezocht naar samenwerking vanuit verschillende expertises.

Indien nog niet alle vragen beantwoord kunnen
worden, wordt eerst een advies voor de korte termijn
gegeven.

Voor Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp is
REX Jeugd beschikbaar om, waar gewenst, een second
opinion te kunnen geven over een advies van TT HS.
Het REX Jeugd is niet voor spoedeisende zaken of
casussen waarbij sprake is van acute onveiligheid en
verwijst dan door.

Naast de gesprekken neemt REX Jeugd alle beschikbare
documentatie door. De tijdlijn van de jeugdige/het
gezin met gebeurtenissen en interventies kunnen zicht
geven in de oorzaak en de daadwerkelijke hulpvraag.
In het REX Jeugd wordt niet om elkaar heen gedraaid,
veiligheidsissues wordenconcreet benoemd. REX Jeugd
gaat niet over financiën, hiervoor wordt bij de aanmelder om mandaat gevraagd of er wordt gevraagd om
bijvoorbeeld een gedragswetenschapper of leidinggevende aan te laten sluiten. Het is niet zo dat een bindend advies als iets onverwachts bij een verwijzer of
hulpaanbieder aankomt, we brengen deze van tevoren
op de hoogte.

Het bindend advies
Hoe komt het REX Jeugd tot een bindend advies?
Afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de
aangeleverde informatie stelt het REX Jeugd vragen aan
betrokkenen en wordt er doorgevraagd. Om te komen
tot een advies – met name voor de langere termijn – is
deze informatie nodig.
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REX Jeugd gaat niet uit van aannames,
maar is op zoek naar diagnostiek en feiten.
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Het team

De leden van het REX Jeugd zijn op basis van hun expertise verbonden aan het REX Jeugd,
niet namens een organisatie. Daardoor kan het REX Jeugd onafhankelijk van gemeente en
hulpaanbieders functioneren.
Er is expertise aanwezig van verslaving, autisme, trauma, LVB, jeugdbescherming, jeugdreclassering, speciaal onderwijs/ jeugdhulp en op gebied van psychodiagnostiek en (neuro)psychologie. Het komt soms voor dat een betrokkene een van de leden van REX Jeugd in een andere
hulpverleningsrol kent. REX Jeugd is van mening dat zij deze rollen goed kan scheiden. Om ruis
te voorkomen wordt deze onafhankelijkheid bij elk overleg benadrukt.
Het REX Jeugd heeft de ambitie dat een vergelijkbare complexe/vastgelopen casus niet nog een
keer zou moeten worden ingediend. Deze casus zou namelijk aan de hand van verbeterpunten
uit de eerste vergelijkbare casus weggezet of al opgevolgd moeten zijn.

Regionaal expertteam

Landelijke monitoring van de expertteams

Elke regio heeft een expertteam. Toch blijkt dat

Er wordt gewerkt aan een landelijke monitoring. REX Jeugd

een aantal jeugdigen met zware problematiek en

doet mee aan de pilot voor het opstellen van een route-

belaste geschiedenis niet de ondersteuning krijgt die

kaart voor landelijke monitoring van de expertteams. Door

passend is. Het rijk heeft daarom besloten bovenre-

samen te werken vanuit eenzelfde methodiek en met

gionale expertisenetwerken op te zetten en structureel

volume, zal er meer inzicht komen op de complexe zorg-

te financieren. In overleg met Groningen en Drenthe

vragen. Er is een landelijk handboek voor Expertiseteams

is Sociaal Domein Fryslân bezig met het opzetten

in ontwerp. REX jeugd heeft hierin haar bijdrage geleverd.

van het Expertise Netwerk Noord Nederland. Dit
wordt het JENN genoemd (Jeugdexpertisenetwerk

Door landelijke gesprekken/interviews valt het REX Jeugd

Noord-Nederland).

op dat zij het werkproces goed hebben vormgegeven. Het
bindend advies is van waarde in de samenwerking tussen
hulpverleners met verschillende expertise.
Meer informatie over het landelijk beleid vindt u hier:
https://vng.nl/artikelen/coordinatoren-expertteams-jeugd

Beschikbaarheid voor doorbraakcasussen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vanuit het oordeel dat kwetsbare kinderen niet altijd de best passende zorg
krijgen, een doorbraakplan gevraagd van alle jeugdregio’s.
Het gaat hierbij om kinderen met een maatregel vanuit Jeugdbescherming en -reclassering. In het doorbraakplan is een rol
voor de expertteams weggelegd. In Friesland is nauw contact over deze casussen met Sociaal Domein Fryslân, waarbij het
in 2020 niet nodig is geweest deze casussen voor te leggen aan het REX Jeugd.
Het REX Jeugd blijft beschikbaar voor doorbraakcasussen Gecertificeerde Instellingen. Dat het REX Jeugd niet nodig is geweest omdat deze jeugdigen van deze casussen eerder passender hulpverlening kregen, is uiteraard veel beter.
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Organisaties van aanmeldingen in 2020

Gecertificeerde Instellingen

Aantal: 9

• G.I. Leger des Heils LJ&R
• G.I. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
• G.I. William Schrikker Stichting

Gebiedsteams:

Aantal: 10

• Gebiedsteam Achtkarspelen
• Gebiedsteam Heerenveen
• Gebiedsteam Leeuwarden
• Gebiedsteam Noardeast
• Gebiedsteam Opsterland
• Gebiedsteam Waadhoeke
• Gebiedsteam Weststellingwerf

Aantal

• Landelijk Ministerie VWS/OZJ

2

• Veilig Thuis

1

• Hulpaanbieders
Vanuit regieschap zijn hulpverleningsorganisaties
nauw betrokken bij de aanmeldingen vanuit GI’s
en gebiedsteams
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Team per 31-12-2020:
Annet Runia

beleidsadviseur

Bouwke van Eeken

directeur zorg

Femke Boonstra

gedragswetenschapper

Jan Yntema

adjunct directeur onderwijs

Marina Reijns

klinisch psycholoog

Marjan van der Veen relatiebeheerder
Totaal

Rolien Tolsma

voorzitter

Tamara Bouius

GZ-psycholoog

24
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Aantal casussen

In 2020 zijn er 24 nieuwe casussen aangemeld bij REX Jeugd. Van deze 24 zijn er
13 besproken in het REX Jeugd; daarnaast zijn van 10 casussen vervolggesprekken
geweest van casussen die in 2019 zijn aangemeld. In 2019 zijn 29 casussen aangemeld
en 22 besproken.

Redenen dat een casus niet is besproken is:
Er is 1 casus aangemeld vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hierop heeft de voorzitter REX Jeugd veel
inspanning gepleegd, maar uiteindelijk bleek het om een crisiszaak te gaan. REX is niet de plek voor crisiszaken. Echter op
verzoek van Jeugdhulpaanbieders in Friesland is de voorzitter van REX mee blijven denken. Bespreking in het gehele team
heeft niet plaatsgevonden.

1 casus, eveneens aangemeld door VNG. Een complexe casus waarbij het gebiedsteam door REX is ingeschakeld. Uiteindelijk is de casus niet verder behandeld binnen het REX en kon het gebiedsteam de casus overnemen.

3 casussen zijn van de agenda gehaald omdat aanmelder inmiddels een verblijfsplek voor de jeugdige had gevonden. Bij
een van deze casussen wordt alsnog een gesprek ingepland om als REX te kunnen leren van de casus.

Bij 4 casussen is consultatie gedaan bij de voorzitter/secretaris.
Op basis van de gestelde vragen kon de aanmelder weer verder.

1 hulpaanbieder heeft een anonieme casus voorgelegd en heeft de casus uiteindelijk niet ingediend.

Bij 1 casus is door de aanmelder aangegeven dat de jongere is weggelopen. De jongere is naar een andere regio gegaan,
de aanmelder kon daarna geen contact met de jongere krijgen en hopelijk is in de andere regio de hulpverlening opgestart.
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“ REX Jeugd kan in kasten
kijken waar anderen niet
kijken en ook wel op de
kast kijken waar lange
tijd niet is gekeken.
Wat treffen we dan aan?”

Tijd voor
een terugblik

Het REX Jeugd is in januari 2019 van start gegaan. Nadat het advies is gegeven, wordt
aanmelders gevraagd om het REX Jeugd op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Er is
registratie bijgehouden waarbij na 2020 wordt aangeschoven bij de landelijke monitoring van
expertteams. Een van de registraties is monitoring van effect van het advies voor de langere
termijn (meting 6-9 maanden na advies). Deze registratie staat in de startblokken, maar is
nog niet gereed om resultaten weer te geven.

Onderwijs of dagbesteding binnen casussen
REX Jeugd kijkt integraal naar de casussen, waarbij
onderwijs of een andere vorm van dagbesteding wordt
meegenomen. Van de 13 besproken casussen hadden
twee kinderen <10 jaar en één jongere van 18 jaar al
lange tijd geen onderwijs of een andere vorm van dagbesteding gevolgd. Bij één was leerplichtontheffing gegeven, bij de twee anderen was dit niet het geval. Het
ging bij alle drie om jongens, waarbij er weinig tot geen
sociale contacten waren, ze veel thuiszaten te gamen.
Van de 13 besproken casussen, waren er drie jongeren
die intern onderwijs bij Jeugdhulp Plus volgden.

Reflectie
Door het afpellen van de tijdlijn van interventies en
gebeurtenissen (life-events), wordt reflectie gegeven
welke interventies hebben geholpen, waarom iets wel/
niet is ingezet. Het kan zijn dat we soms een gevoelige
snaar bij jeugdzorgwerkers raken over de interventies.
Er wordt dan een spiegel voorgehouden en dat kan als
professional imponerend zijn. Durf je als professional
iemand mee te laten kijken, om te zien of je de goede
dingen doet? Voor elke professional kan het helpend
zijn als vanaf een afstand meegekeken wordt in het
proces.
Altijd wordt na afloop van het gesprek genoemd dat
als het voor betrokkenen niet duidelijk is waarom een
vraag is gesteld of waarom dit advies is gegeven, er
altijd een vervolggesprek ingepland kan worden.

Met elkaar leren wij hiervan. Het zijn complexe zaken,
waarbij er visieverschil kan zijn tussen advies en verwachtingen. Er worden regelmatig vragen van gebiedsteams aan het REX Jeugd gesteld wanneer een
casus bij het REX Jeugd terecht moet komen. Naast
genoemde criteria wordt aangegeven dat als een casus al vijf jaar “voortsuddert”, er sprake is van een lange
tijd van begeleiding zonder voortgang of juist achteruitgang. Wanneer er geen behandeling is en doelen
niet worden behaald; dan wordt er geen kwaliteitsslag gemaakt. Met de reflectie van deze inzet kan het
gebiedsteam overwegen om contact op te nemen met
REX Jeugd.

De kracht van REX Jeugd
De kracht van het REX Jeugd zit hem in het feit dat er
verschillende expertises aan tafel zitten, de casus onbekend is en er daardoor een helicopterview bewaakt
kan blijven.
Een van de leden benoemde het als volgt: “REX Jeugd
kan in kasten kijken waar anderen niet kijken en ook
wel op de kast kijken waar lange tijd niet is gekeken.
Wat treffen we dan aan?”.
Niet iedereen is altijd tevreden met het advies.
Zo was er een casus waarin sprake was van hoog risico op onveiligheid en het systeem zich niet kon vinden
in het advies. In het vervolggesprek heeft REX Jeugd
benadrukt welke risico’s zijn gesignaleerd en zijn de
veiligheidsrisico’s voor de langere termijn genoemd. Dit
heeft ertoe geleid dat er andere keuzes zijn gemaakt
door de jongere.
Deze casus is geanonimiseerd ingediend bij het expertise-netwerk Regio Noord om met REX Jeugd mee te
denken.
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Dit valt ons op: leerpunten voor het Friese zorglandschap jeugdhulp
1

In casuïstiek bij REX Jeugd wordt steeds duidelijker wat de impact van de coronamaatregelen zijn. Online-onderwijs sluit
niet altijd aan, jeugdigen vervelen zich, ze missen het sporten en de sociale contacten. Dit is een nieuw risico.

2

Het valt REX Jeugd op dat er met regelmaat aannames in rapportages staan, zonder dat deze zijn bevestigd vanuit diagnostiek. Dit is een verbeterpunt voor verwijzers en hulpaanbieders.

3

Een goede analyse over het gehele systeem wordt gemist. Daarbij wordt van ouders niet duidelijk of er is gevraagd naar
diagnoses van ouders en of er sprake is van een belaste voorgeschiedenis. Dit is een kans voor verbetering door verwijzers
en hulpaanbieders en kans voor opname in het ondersteuningsplan.

4

Het beschikbare hulpaanbod is veelal leidend in plaats van de hulpvraag. Hier moeten we met z’n allen kritisch op blijven.
Dit is input voor aanbesteding Inkoop 2022 Jeugdhulp.

5

Een tijdlijn afpellen geeft zicht op wanneer “een verkeerde afslag” is gemaakt, mogelijk dat meerdere interventies niet hebben bijgedragen waartoe het uiteindelijk een complexe casus is geworden.

6

REX Jeugd doet in samenwerking met “Leren van casussen” een proef door gebruik te maken van het 7-factorenmodel, voor
een verklarende probleem- en krachtenanalyse vanuit een integraal denkkader. Met als doel dat de verklarende analyse
onderdeel wordt van het aanmeldformulier REX Jeugd.

7

Veelvoorkomend is dat er niet wordt opgeschaald in zorg. Bijvoorbeeld wanneer er vijf jaar begeleiding wordt geboden.
Er had meer gedaan moeten worden zoals het inzetten op (trauma) behandeling. Voor de langere termijn betekent dit nog
langer behandelen. Dit kan ook gelden bij kleine hulpaanbieders, waar niet altijd de specifiek expertise beschikbaar is die
nodig is. Dit is aandachtspunt voor hulpaanbieders en verwijzers.

8

Het overzicht hebben en houden van het Friese zorglandschap en ook van de landelijke expertise is voor eenieder moeizaam. Zo blijkt tijdens casusbesprekingen dat niet iedereen op de hoogte is van bijvoorbeeld gesloten locaties en er geen
zicht is op beschikbare verblijfsplaatsen. Verbeterpunt is eerder aangedragen aan SDF, er is een ontwikkeling voor een
beschikbaarheidswijzer, wat er mogelijk voor kan zorgen dat er sneller informatie kan worden aangegeven aan verwijzers.

9

REX Jeugd heeft een advies gegeven, waarbij de jongere inmiddels 18 jaar is. Het advies werd niet meer opgevolgd nadat er
andere financiering (WMO) werd ingezet. Gemeenten zetten in op WMO waar Verlengde Jeugdhulp speelt. Dit is ten nadele
van de jongeren. Deze input wordt meegenomen in de evaluatie van REX Jeugd.

10

REX Jeugd hoort en ervaart heel vaak de wisseling van jeugdzorgwerkers. Bijvoorbeeld bij aanvang van het gesprek vanuit
aanmelder: “Ik ben nog maar net betrokken bij deze casus”. En dat gebiedsteammedewerkers de jongere nog niet eerder
heeft gesproken tot aan het overleg in REX Jeugd. Er kan verbeterd worden op een goede overdracht van werkzaamheden
en op verdieping in de casus.

Eerdere verbeterpunten en adviezen zijn na te lezen in de jaarrapportage van 2019 en de 1e halfjaarrapportage van 2020.
Deze zijn te vinden op de website www.sdfryslan.nl bij het onderdeel Jeugd.
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Verbeterpunten voor werkwijze REX Jeugd
Informatievoorziening naar jongeren kan verbeterd worden; actiepunt 2021.
Monitoring lange termijneffect; actiepunt samen met landelijke monitor.
Advies nog beter formuleren, daarbij uitgangspunten benoemen en volgordelijkheid van advies aangeven in
concrete stappen.
Het aanmeldformulier aanscherpen zodat een gedeelde verklarende analyse kan worden gemaakt.

Cijfers:

2020

2019

• Aantal casussen aangemeld

24

29

• Aantal nieuwe casussen besproken

13

22

• Aantal casussen van 2019 waarbij vervolggesprekken
zijn geweest in 2020

10

n.v.t.

• Ouder(s) aanwezig bij gesprek met REX Jeugd

11x ouders
(79% van de casussen)

17x ouders

• Jongeren aanwezig bij gesprek met REX Jeugd

7x de jongere
(ouder dan 12 jaar)

9x de jongere

0

n.v.t.

Meerdere diagnoses
per casus. Per 2021
registratie hierop.

-

3x lange tijd geen
onderwijs of een vorm
van dagbesteding

-

• Team Toegang Hoogspecialistisch betrokken

4

n.v.t.

• Bijeenkomsten REX Jeugd

26

17

• Doorbraakcasus Gecertificeerde Instelling waarvoor REX Jeugd
beschikbaar is (vervolgtoezicht van Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd vanuit het onderzoek ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’)
• Diagnoses bij aanmelding

• Onderwijs

Leeftijd jeugdige bij aangemelde casussen

2020

• Kinderen < 12 jaar

6

• jongeren 12-18 jaar

12

• Anoniem/niet bekend

4

• Meerdere kinderen aangemeld

1
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Voor elke jeugdige
passende hulp om zich
zo optimaal mogelijk te
kunnen ontwikkelen.
Regionaal Expertiseteam
Jeugd (REX jeugd)

Meer informatie over het REX Jeugd is te vinden
op de website van Sociaal Domein Fryslân
www.sdfryslan.nl/jeugd

