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1. Inleiding
Sinds 2020 stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar voor het inrichten van
bovenregionale expertisecentra specialistische jeugdhulp (hierna: BREN). Dit omdat
geconstateerd werd dat het voor een kleine groep jongeren met meervoudige en
complexe problematiek niet lukte passende hulp te organiseren op gemeentelijk
niveau. Dit doordat kennis onvoldoende ontwikkeld en geïmplementeerd werd, het
aanbod onvoldoende aansloot op de behoefte van jongeren of doordat de problematiek
zeldzaam was en het daardoor lastig bleek te zijn om de hulp op het bestaande
schaalniveau te organiseren. Dit vroeg om een samenwerking op bovenregionale
schaal. Rotterdam is aangewezen als coördinerend gemeente voor het landsdeel Zuid-
West, dat naast het werkgebied van de GRJR bestaat uit de jeugdhulpregio’s Zuid-
Holland-Zuid, Midden-Holland, H10 en Holland-Rijnland. Het BREN is formeel geen
verantwoordelijkheid van de GRJR maar van de gemeente Rotterdam. Omdat het BREN
wel raakt aan de specialistische jeugdhulp in de regio wordt u geïnformeerd over de
stand van zaken.

2. Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van het inrichtingsplan voor het Bovenregionaal expertisenetwerk.
2. De lokale teams van de regiogemeenten via het AOJ te informeren over het

Bovenregionaal expertisenetwerk om de bekendheid en vindbaarheid van dit
netwerk te vergroten.

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting
Het BREN is een expertisenetwerk waarvan de kern bestaat uit de voorzitters van de
regionale expertiseteams (in Rotterdam-Rijnmond het zorgbemiddelingsteam). Het
BREN heeft drie taken, te weten:
a) Het bieden van consultatie en advies aan behandelaren wanneer jeugdhulp

stagneert of niet het gewenste effect heeft.
b) Het organiseren van hulp door het inzetten van aanvullende expertise op de plek

waar de jongere al hulp krijgt.
c) Het bundelen van kennis en expertise van professionals met verschillende

specialismen in de regio en zorgdragen dat in de regio geleerd wordt van complexe
cases ten behoeve van doorontwikkeling van jeugdhulp.
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Het overkoepelende doel van bovenstaande functies is betere hulp voor kinderen en
gezinnen waarbij sprake is van meervoudige, complexe problematiek. Toegang tot het
BREN geschiedt via het regionale expertteam.

Het BREN hanteert de volgende leidende principes:
a) voor ieder kind en gezin passende hulp;
b) we werken lokaal, regionaal en bovenregionaal waar het nodig is;
c) in het expertisenetwerk maken we gebruik van de nieuwste wetenschappelijke
inzichten;
d) we durven met elkaar buiten de kaders te denken en maken gebruik van
dwarsdenkers om ons scherp te houden;
e) een bovenregionaal expertisenetwerk is bedoeld om structurele en duurzame
transformatie in de jeugdzorg teweeg te brengen;
f) we sluiten aan bij wat er al is;
g) een hiaat in het zorgaanbod is iets anders dan een hiaat in de zorginkoop;
h) iedere inzet van een bovenregionaal expertisenetwerk maakt deel uit van een
bovenregionaal leerproces en ouders; en
i) ervaringsdeskundigen krijgen een stem in het expertisenetwerk.

Om structuur te geven aan het BREN is door de regio’s een inrichtingsplan opgesteld.
Dit plan is op 16 juli ondertekend door een bestuurlijk vertegenwoordiger van elke
jeugdhulpregio. Voor onze regio betrof dit portefeuillehouder Ankie van Tatenhove.

Naast de taken en leidende principes is in het inrichtingsplan onder meer ook benoemd
hoe het BREN prioriteiten vaststelt. Jaarlijks bepalen de gezamenlijke regio’s aan welke
vraagstukken prioriteit wordt gegeven. Dit gebeurt op basis van een rode draden-
analyse van de regionale expertteams over lastigheden waar zij in de praktijk mee
worden geconfronteerd en op basis van de criteria a) of het bijdraagt aan een duurzame
transformatie, b) of het een onderwerp betreft dat in heel het landsdeel speelt en waar
nog geen oplossing voor is gevonden en c) ten slotte of het past binnen de drie functies
van het expertisenetwerk.

Voor 2021 zijn als thema’s bepaald kleinschalige voorzieningen, forensische zorg,
wachttijden en hoogspecialistische zorg. In het najaar wordt bepaald welke regio welk
thema (of thema’s) oppakt. Hier worden vervolgens ‘bouwteams’ op gezet, bestaande
uit vertegenwoordigers vanuit het regionale expertteam, de jeugdhulpregio, de
wetenschap en het cliëntperspectief. Deze bouwteams komen met voorstellen die
bovenregionaal worden getoetst en afgestemd. Voor onze regio wordt betrokkenheid
ingevuld via het programmateam.

Voor 2021 is voor het BREN voor het gehele landsdeel Zuid-Weest een bedrag
beschikbaar van € 4.7 miljoen, voor 2022 van 4.8 miljoen. Dit bedrag wordt via een
SPecifieke UitKering (SPUK) beschikbaar gesteld aan coördinerend gemeente
Rotterdam. Rotterdam is verantwoordelijk voor de evaluatie van de activiteiten en de
besteding van de middelen. Bestuurlijke betrokkenheid vindt plaats via de stuurgroep
BREN waar een bestuurder vanuit elke jeugdhulpregio aan deelneemt en die wordt
voorgezeten door de wethouder van coördinerend gemeente Rotterdam.
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4. Consequenties
Financiële consequenties:
Geen. Bekostiging van het BREN gebeurt door/via de gemeente Rotterdam.

Personele consequenties:
Geen.

Juridische consequenties:
Geen. Het BREN is formeel geen verantwoordelijkheid van de GRJR.

5. Vervolgprocedure
Communicatie:
Geen.

Planning:
Niet van toepassing.


