REX Jeugd brengt
vastgelopen casussen
verder

Elke gemeente, gecertificeerde instelling of jeugdhulpaanbieder heeft wel eens een
casus die anders verloopt dan alle anderen. Vaak kun je dit als team en jeugdige prima
aan, maar soms is nog niet duidelijk wat de hulpvraag is of blijkt het juiste hulpaanbod
niet beschikbaar.  
Heb je zelf een casus waarmee je niet verder komt? Weet je niet hoe je verschillende
expertises bij elkaar krijgt? REX Jeugd brengt je verder.
We praten mét de jeugdige, niet over de jeugdige
Met de ouder(s) en/of gezinsvoogd en andere belangrijke betrokkenen
We brengen verschillende onafhankelijke experts samen  
We geven een bindend advies

Over REX Jeugd
Het Regionaal Expertiseteam Jeugd is een team met verschillende experts die zich richt op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening (nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt
met het gezin(systeem), het kind of de jongere.
Onze experts zitten op persoonlijke titel in het team. Dit betekent dat zij vanuit hun ervaring
vrij kunnen meedenken en niet vanuit een organisatiebelang handelen. De kennis die we
opdoen gebruiken we niet alleen voor deze casus maar zetten we ook in om
het Friese jeugdzorglandschap te verbeteren.
De expertteams van andere regio’s kun je vinden
via de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het traject in 4 stappen
1. De aanmelding

4. Het bindend advies

Als jeugdhulpaanbieder, verwijzer of
gecertificeerde instelling kun je een
casus aanmelden voor het traject. Alle
betrokkenen moeten hiermee akkoord
zijn. Denk aan de jongere, de ouder(s),
de verwijzer en de hulpverleners.  

Het REX Jeugd verleent de uiteindelijke hulp
niet zelf maar we blijven het wel volgen om
te kijken of er verandering en verbetering
komt. Dus houden we regelmatig contact
met de jongere, ouders en de aanmelder
van de casus.

Het is belangrijk dat de tijdlijn is ingevuld.
Welke acties hebben al plaatsgevonden?
Welke heftige gebeurtenissen hebben de
jeugdige en het gezin meegemaakt? Zijn
er diagnoses vastgesteld?

Na afloop van het traject volgt een bindend
advies. De Friese gemeenten hebben het
REX Jeugd deze opdracht gegeven.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier
op https://www.sdfryslan.nl/jeugd

2. Betrokkenen verder informeren
Na aanmelding beoordelen onze experts
of het inderdaad om een vastgelopen casus
gaat. Mocht dit het geval zijn, dan nemen
we contact met je op zodat we de casus
verder kunnen brengen. We geven je de
informatie die je nodig hebt om jeugdige,
ouder en professional op de hoogte
te brengen van het verdere verloop.  

3. De gesprekken met de jongere
We nodigen de jongere en het gezinssysteem uit voor (verschillende) gesprekken
We praten daarin met elkaar en niet
over elkaar

Na een aantal weken en een aantal
maanden vraagt het REX Jeugd naar de
opvolging van het advies. Zo kunnen we
met elkaar leren en verbeteren.

Onze expertises:
Medisch  
(Neuro)psychologisch  
Autisme  
Trauma  
LVB  
Verslavingszorg
Jeugdbescherming /jeugdreclassering  
Speciaal onderwijs/jeugdhulp  
Psychodiagnostiek  

De jongere vertelt zijn of haar eigen verhaal
Wij kijken naar een passende oplossing;
voor de korte dan wel lange termijn
Er volgt een bindend advies

Meer weten?
Neem gerust contact op
met Annet Runia.
Secretaris REX Jeugd
annet.runia@sdfryslan.nl
06 – 15 62 21 69

Casus aanmelden of meer weten?
https://www.sdfryslan.nl/jeugd

