
Lees in deze nieuwsbrief wat de 
Regionale Expertteams (RET) en het 
Bovenregionaal Expertisenetwerk 
Jeugd Brabant/ Zeeland (BEN) 
samen betekenen voor jeugdigen met 
complexe, meervoudige en weinig 
voorkomende problematiek en voor 
een beter jeugdhulplandschap.
 
BENmail is voor aanbieders (GGZ, 
LVB, J&O), gemeenten (bestuur, 
beleid, inkoop), Gecertificeerde 
Instellingen, regionale expertteams 
en ervaringsdeskundigen.

Ilona Brekelmans, hoofd 
inhoudelijke ontwikkeling 
Sterk Huis, perspectief 
aanbieders J&O:
“Er is maar één iemand 
nodig die de hand van een kind blijft 
vasthouden om de rest van het team te 
motiveren om niet los te laten. Laat mij 
die iemand maar zijn.” 

Ilona’s hart ligt bij het doorbreken van 
geweldspatronen. Niet toevallig is dat ook 
haar specialisme.

Ingrid van Gool, 
projectleider BEN 
Brabant/Zeeland 
(technisch voorzitter):
“De oplossing voor de 
problemen van de kinderen die bij BEN 
komen passen doorgaans in geen enkel 
hokje. We hebben iedereen nodig om die 
hokjes samen af te breken. Ik ga graag 
voorop.” 

Kent het jeugdhulplandschap van binnenuit, 
snapt hoe bestuur werkt en houdt vanuit 
die positie haar ogen strak op de ambities 
en doelen van RET+BEN en creëert de 
randvoorwaarden die mensen nodig hebben 
om ze te bereiken.

Liesbeth Hoek, 
Aurore – Samenwerkings-
verband ZiLT,
 Jeugdhulp Zeeland: 
“Kan niet bestaat niet. 
Alles is aan elkaar te knopen als je mensen 
meeneemt in de verantwoordelijkheid die 
je gezamenlijk te nemen hebt.” 

Is een kei in het organiseren wie en wat 
nodig is om te doen wat het beste is voor 
de jeugdige. Schrikt niet terug voor dichte 
deuren en bureaucratie.

Michel van den Bogaard, 
verantwoordelijk voor 
De Vliegende Brigade en 
regiebehandelaar crisis- 
en zeer intensieve 
behandelafdeling voor 
jongeren met een licht verstandelijke  
beperking en ernstige psychiatrische stoor-
nissen bij Herlaarhof (Reinier van Arkel), 
perspectief aanbieders GGZ:
“Jeugdigen en hun ouders hebben een 
volwaardige plek aan tafel. Oog en oor voor 
hun wensen en zorgen, goed doorvragen 
en de consequenties helder maken is van 
wezenlijk belang in situaties waarin de 
oplossing niet voor het grijpen ligt. Klinkt 
eenvoudig – en dat is het eigenlijk ook.” 

Kan heel veel geduld opbrengen om 
mensen, wensen en organisaties bij elkaar 
te brengen.

Renée Vaessen, 
GZ-psycholoog Koraal/
De La Salle, perspectief 
aanbieders LVB:
Werkt met kinderen met 
een licht verstandelijke beperking en 
zeer pittige gedragsproblematiek. 
“Als niemand meer voor deze kinderen wil 
of kan zorgen, zelfs hun eigen ouders niet, 
moeten wij ze een onvoorwaardelijk welkom 
bieden. Het is hier of ergens onder de 
brug...”

Stimuleert iedereen om haar heen om te 
doen, te blijven doen, vol te houden en niet 
op te geven. Zet daarbij haar rechte rug in 
en een flinke dosis relativeringsvermogen 
en humor.

Ruud Jacobs, Project-
leider Kleinschalige 
Voorziening Justitiële 
Jeugd (KV) Amsterdam 
en kwartiermaker 
transformatie gesloten jeugdzorg 
Amsterdam naar kleinschaligheid en 
ambulante teams, ‘omdenker’:
“Ik heb geleerd me niet blind te staren op 
delicten en diagnoses. Wat wil de jongere? 
Wat is de echte hulpvraag? Is er iets om voor 
te vechten? Dáár liggen de mogelijkheden 
voor te toekomst en die kun je alleen waar 
maken door samen te werken met de 
jongere.”

Is zeer gemotiveerd om de gesloten jeugd-
zorg af te bouwen, vanwege de te strakke 
kaders. Kan steeds beter balanceren op de 
rand van voldoende kader om richting te 
geven en alle vrijheid die nodig is om te doen 
wat goed is.

Wim van Geffen, 
klinisch psycholoog 
Via Almata, perspectief 
gesloten jeugdhulp:
“Paradijsvogels – ik leen 
deze term even van Michel – kun je niet in 
een kooitje stoppen. Juist voor de kinderen 
die een strak kader nodig hebben, moet 
je heel breed en open kunnen kijken naar 
de best passende oplossing. Dan helpt 
veertig-plus jaar ervaring wel.”

Steunt van harte de beweging naar 0. 
Graag met beleid en in een reëel tempo. 

Sjoek de Vries, voorzitter 
ZeBra (netwerk voor 
Zeeland en Brabant 
binnen het landelijke JOP, 
Jongeren en Ouder 
Perspectief), perspectief 
ervaringsdeskundigheid:
“Laten we stoppen met symptoombestrij-
ding en alleen doen wat goed en nodig is.”

Weet uit ervaring dat het cruciaal is om de 
échte hulpvraag op tafel te krijgen. Die raakt 
na jaren hulp vaak ondergesneeuwd. Waakt 
ervoor dat het perspectief van de jongere en 
ouders nooit uit het zicht raakt. Werkt aan 
de verdere professionalisering van ervarings-
deskundigheid en de inzet daarvan in het 
jeugdhulplandschap.

Een vast kernteam buigt zich over de vragen 
van de RET’s over jongeren met complexe 
en meervoudige en weinig voorkomende 
problematiek, voor wie het niet lukt een 
oplossing in de regio te organiseren. 
Per vraag wordt het kernteam naar behoefte 
aangevuld met: voorzitter van het RET dat 
de casus inbrengt, de jeugdige en/of de 
ouders, directeur/beslissingsbevoegde 
experts van betrokken instellingen, experts 
uit de expertpool (zoals financieel, juridisch, 
procesversnellers om de beste oplossing 
georganiseerd te krijgen).

Maak kennis met 
het kernteam

Donderdag 30 juni, 10.00 - 16.00 uur
Willem II Stadion Tilburg
•  Voor wie? Voor iedereen die aan de  

knoppen zit om te voorkomen dat kinderen 
tussen wal en schip vallen en het jeugd- 
hulplandschap te verbeteren: vanuit de 
perspectieven bestuur, beleid, uitvoering 
(inclusief toegang en expertteams) en 
inkoop van gemeenten; bestuur en  
uitvoering GI’s en aanbieders; ervarings-
deskundigen.

•  Thema: De kinderen die bij BEN terecht-
komen passen in geen enkel vakje. Als we 
hen willen helpen, moeten we uit onze 
vakjes breken. We moeten leren hoe dat te 
doen. Wat is daarvoor nodig? 

•  Op de agenda (onder voorbehoud):  
out-of-the-box oplossingen die werken, 
kansrijke initiatieven voor een beter jeugd-
hulplandschap, Verklarende Analyse, 
morele dilemma’s, hoe komen we tot  
gezamenlijke verantwoordelijkheid? 

•  Bedoeling: naar huis met hoop, zin en 
vertrouwen in betere jeugdhulp voor de 
meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Save the date: 
werkconferentie 30 juni

Aanvragen tot 15 april: 
tweede subsidieronde 
voor initiatieven klein-
schalig wonen en 
specialistische (hybride) 
ambulante hulp

maart 2022

Hoe staat het met de 
initiatieven uit de 
eerste subsidieronde?
1. Gezinstraject autisme door stichting 
De As: 
Nieuwe gezinsbehandeling op basis van 
Mentalization-Based Treatment (MBT) 
voor families met kind(eren) met autisme. 
Stand van zaken: de eerste groep van 
drie gezinnen heeft de fase groeps-
therapie doorlopen. De deelnemers aan 
de groep zien van elkaar welke invloed 
hun gedrag heeft en hoe het ook anders 
kan. Ze hebben steun aan elkaar op de 
pittige momenten. Nu bezig met follow-
up fase waarin de vertaling naar de 
thuissituatie wordt gemaakt, in gezins-
gesprekken met een MBT therapeut en 
de betrokken systeembegeleider. 
Daarna start de fase waarin de systeem-
begeleider met het gezin de verandering 
actueel houdt (nazorgfase). Een tweede 
groep is gestart. 

2. GezinstrajectXtra door JeugdhulpXtra: 
Ondersteunt de ambulante aanpak 
van specialistische behandeling en 
begeleiding in de thuissituatie met de 
mogelijkheid van kortstondig verblijf 
elders, op die momenten dat het gezin 
daar behoefte aan heeft.
Stand van zaken: De voorbereidingen 
zijn getroffen. Voor de uitvoering van dit 
initiatief is uitstel verleend vanwege een 
gebrek aan personele capaciteit. 
 
3. Hybride consultatieve, ambulante 
en klinische hoog-specialistische zorg-
vormen door Koraal: 
Businesscase voor hybride jeugdhulp 
voor de doelgroep op het snijvlak van 
(ortho)psychiatrie, LVB en/of adaptieve 
problemen, gericht op stabilisatie binnen 
het gezin en het onderwijs. De organisatie 
wil transformeren van ‘standaard denken 
en leven in 24-uursverblijf’ naar ‘hybride 
waar het kan’. Ook de jeugdige en ouders 
begeleiden naar de mogelijkheden naast 
een 24-uursopname. 
Stand van zaken: gestart met het in 
kaart brengen van een kindreis op basis 
van één casus voor Plaats Onafhankelijke 
Zorg (POZ). Tijdens opname worden 
professional en school van herkomst 
betrokken bij de opname, zodat er zo 
snel mogelijk een terugplaatsing kan 
plaatsvinden. 

4. MST-PSY door Crossroads 
(penvoerder De Viersprong). 
Het introduceren en uitrollen van MST-
PSY voor jeugdigen (en hun gezinnen) 
met psychiatrische problemen in combi-
natie met complexe systeemproblemen. 
Hun crisisgevoeligheid maakt dat ze 
tussen wal en schip vallen van GGZ- en 
Jeugdhulporganisaties.
Stand van zaken: het team is in decem-
ber 2021 gestart en vanaf januari 2022 
compleet. Twaalf aanmeldingen, waarvan 
zes zijn toegelaten tot MST-PSY.
Inmiddels zijn vijf jeugdigen en gezinnen 
gestart en werft Crossroads mensen 
voor een tweede behandelteam.
 
5. VIC Multiproblem door Crossroads 
(penvoerder Sterk Huis):  
Businesscase voor nieuwe kleinschalige 
klinische- en deeltijd behandelplekken 
(2/3 behandelplekken) voor kinderen 
met hoogcomplexe, meervoudige 
problematiek (comorbiditeit) en 
gezinsproblematiek, met bijna altijd 
een oorsprong in hechting en/of trauma-
problematiek vanuit een sectoroverstij-
gende aanpak.
Stand van zaken: Businesscase is 
gereed en wordt besproken in een 
bovenregionaal overleg met beleid en 
inkoop. Nader onderzoek is nodig: 
hoe is de financiering van een dergelijk 
initiatief bovenregionaal te borgen?
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Lees hier meer informatie over de initiatieven.

Bekijk de nieuwe 
website
Alle bovenregionale expertisenetwerken 
Jeugd zijn voortaan te vinden op de website 
van VNG. Ook BEN Brabant | Zeeland.

BEN
MAIL2

BEN helpt mee aan een beter jeugdzorg-
landschap waarin kinderen en jongeren 
die specifieke specialistische hulp nodig 
hebben deze thuis kunnen krijgen. Dat doen 
we door lacunes in kennis en aanbod op te 
sporen en de ontwikkeling van oplossingen te 
subsidiëren. We hebben vastgesteld dat de 
eerste en grootste behoefte nu bestaat aan:
•  meer kleinschalige woonvormen, vanuit 

het uitgangspunt ‘Wonen doe je thuis’.  
En als thuis écht niet kan, dan zo thuis 
mogelijk en zo dichtbij mogelijk.  
Dit ondersteunt de beweging naar nul 
uithuisplaatsingen.

•  meer en specifieke specialistisch  
ambulante hulp, om de beweging naar  
nul uithuisplaatsingen en nul gesloten 
plaatsingen te ondersteunen. En ervoor 
zorgen dat kinderen die wel in een (gesloten) 
instelling wonen terug naar huis kunnen. 

Via coördinerend gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven stelt als coördinerend 
gemeente van het Bovenregionaal 
Expertisenetwerk Jeugd Brabant/ Zeeland 
(BEN) subsidies beschikbaar voor:
•  de ontwikkeling van kleinschalige voor- 

zieningen waar jongeren onvoorwaardelijk 
tot hun 23e jaar kunnen wonen en behan-
deling kunnen krijgen, als dat nodig is;

•  de ontwikkeling van initiatieven tot flexibele, 
hybride en intersectorale ambulante hulp.

Op de website van gemeente Eindhoven 
vind je alle voorwaarden en het aanvraag-
formulier. Je kunt je aanvraag indienen tot 
15 april aanstaande. 
Bekijk hier de presentatie die tijdens de 
infosessie ‘Tweede subsidieronde’ op 
16 maart is gedeeld.

Onderzoek en ervaring bepaalden thema’s 
subsidieronde
BEN heeft de thema’s voor de tweede 
subsidieronde bepaald op basis van: 
eerste inventarisatie lacunes kennis en 
aanbod jeugdhulplandschap 
(Rode Dradenanalyse, januari 2021), 
nader onderzoek door de bovenregionale 
taskforce Inkoop en ervaringen met 
casuïstiek van de regionale expertteams 
(RET) en BEN in 2021. 

BEN is met veel dingen tegelijk bezig. 
En dan bestaat BEN ook nog uit 
verschillende onderdelen: het project-
team, een inhoudelijk kernteam, een 
expertpool en inmiddels ook een 
werkgroep FLEX, een werkgroep 
RET+BEN Leren en een werkgroep 
‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’.

In Projectupdate 5 staat waar het 
project BEN achter de schermen aan 
werkt, samen met de regionale expert-
teams (RET), ervaringsdeskundigen, 
aanbieders en gemeenten. In deze 
RET+BENmail willen we daar de 
resultaten van laten zien voor jeugdigen 
en een beter jeugdhulplandschap.

Waar zijn RET+BEN 
mee bezig?
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UPDATE
9 maart
20225 RET+BEN werken aan leren, ontwikkelen en verbetering 

van het jeugdzorglandschap

  Subsidie initiatieven
•  1e subsidieronde, april 2021:  ondersteuning vijf initiatieven, systeemgericht. Met beleid en inkoop alle regio’s: onderzoek naar bovenregionale financiering en borging van initiatieven.

•  2e subsidieronde, april 2022, gericht op  kleinschalig wonen en specialistische  (hybride) ambulante hulp. Info en aanvragen (zsm na 9 maart beschikbaar) 
Subsidies op basis van eerste inventarisatie lacunes jeugdzorglandschap Brabant en Zeeland (Rode Dradenanalyse januari 2021) en verdere verdieping door BEN in samenwerking met Taskforce Inkoop en geleerd uit casuïstiek en leersessies.

  ZeBra
Het Zeeuws Brabants netwerk voor Jongeren en – Ouder Perspectief (JOP). Ontwikkeling en verdere professionalisering ervaringsdeskundigheid. Onder leiding van projectteamlid Sjoek de Vries. 

  Kennis
•  Leersessies met alle perspectieven  van zoveel mogelijk RET+BEN casussen.• Leren uit monitoring door RET’s.•  Leren hoe je het beste kunt leren en  uitkomsten naar de praktijk kunt brengen:  werkgroep Leren RET+BEN.•  Verklarende analyse: bijdrage aan snellere  en beter passende jeugdhulp?  Hoe implementeren in het werkveld?

  Oplossingen
•  Hoe kunnen we om schaarste aan  mensen en middelen heen werken?  Werkgroep FLEX onderzoekt alternatieve  werkwijzen:

 -  Netwerkjeugdhulp: intersectoraal samen- werken m.b.v. ambulante inzet om  uithuisplaatsing te voorkomen (oa. ouders  uit huis i.p.v. jeugdige). -  Doorlopende wachtlijsten: jongeren die op ‘verkeerde wachtlijst staan’ krijgen voorrang  op de wachtlijst van de ‘juiste aanbieder’. -  Moreel beraad organiseren: Wie voorrang? GI-kinderen? Hoe prioriteren?
•  Pilot bovenregionaal matchingspunt  gezinshuizen (samen met Taskforce Inkoop). •    Overleg met Taskforce Inkoop Brabant/ Zeeland over samenwerking op geconstateerde knelpunten n.a.v. verscherpt toezicht en  doorbraakaanpak GI’s.

  Samenwerkingsovereenkomst RET+BEN•  Monitoring. RET’s registreren in landelijke  monitor. Levert data op voor verbetering  jeugdhulplandschap.•  Leren, Signaleren en adresseren:  Werkgroep RET+BEN Leren onderzoekt en werkt uit: hoe leren van casuïstiek?  En hoe het geleerde op de juiste plek  adresseren, vertalen naar verbeterde  werkwijzen RET+BEN en verbetering van  het jeugdhulplandschap?•  Communicatie: RET+BEN  duidelijk positioneren. 

BEN ondersteunt 
doorontwikkeling RET’sFinancieel en met kennisOp vier functies VNG:  
1. Consultatie en advies  2. Procesregie  
3. Signalering en adviseren  4. Leren van complexe zorgvragen 

Jeugdige/gezin 
en netwerk

RET

BEN

Toegang /GI
RET

RET

RET
RET

RET
D

D

D

D

D

Gemeente Eindhoven is coördinerend gemeente voor het Bovenregionaal Expertise-netwerk Jeugd Brabant Zeeland en daarmee voor het toekennen van de subsidies voor initiatieven. Daarnaast coördineert gemeente Eindhoven:
-  Regeling specifieke uitkering (SPUK)  Acute jeugd-GGZ

BEN heeft verbinding met andere specifieke regelingen, zoals:
-  Regeling specifieke uitkering (SPUK)  vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp  (aanpassingen van gesloten naar meer open) -  Regeling specifieke uitkering (SPUK)  vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp  (van grootschalig naar kleinschalig) 

Alle jeugdhulpregio’s in Nederland werken aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. De impact van de aangenomen motie in de Eerste Kamer (terugdraaien bezuinigingen 500 miljoen op Jeugd-zorg vanaf 2025) is nog onduidelijk.

D

D

D

BEKIJK DE WEBSITE
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UPDATE
9 maart
20225 RET+BEN doen wat goed en nodig is voor de jeugdige

Projectteam BEN
•  Meer passende oplossingen (zodat er geen kinderen meer tussen wal en schip vallen)

• Meer en betere integrale samenwerking

• Meer aansluiten bij expertise in regio’s 

•  Meer gezamenlijk leren en verbeteren (en het jeugdhulplandschap in Brabant/ 

Zeeland verbeteren)

 
Kernteam BEN
Consultatie en advies casuïstiek; procesversnelling om best passende oplossing 

georganiseerd te krijgen.

Expertpool BEN
Zeer diverse pool met (nu) 36 specialisten. Vult kernteam aan, onder anderen met 

twee procesversnellers die helpen de best passende oplossing te organiseren.
Toegang/ GI schakelen RET in bij complexe 

en meervoudige problematiek. 

• Voor advies: wat is beste oplossing? 

•  Als oplossing niet lukt (bestaat niet,  

geen financiering, niet te organiseren)  

 

RET schakelt BEN in voor kinderen met complexe, 

meervoudige en weinig voorkomende problematiek 

als de oplossing niet regionaal te organiseren is:

• RET stelt vraag aan voorzitter kernteam.

•  Voorzitter kernteam bespreekt met kernteam  

of schakelt expert in.

•  Kernteam geeft advies of sluit aan bij  

RET-overleg of ondersteunt bij het organiseren  

van een passende oplossing.

Toegang /GI      RET 6 RET’s     BEN

BEN

Kennismaking kernteam volgt in BENmail

Jeugdige/gezin 
en netwerk

RET

BEN

Toegang /GI

RET

RET

RET

RET

RET

BEKIJK DE 
WEBSITE

Sinds februari 2021 ondersteunt BEN bij 
vragen van de regionale expertteams. 

Er kwamen 35 vragen binnen:
• advies/consultatie: 12
•  ondersteunen bij het organiseren van 

hulp: 8
•  overig: 15. Deze vragen kwamen binnen 

via het ministerie van VWS. De regionale 
expertteams zijn in samenwerking met 
OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor  
de Jeugd) met deze vragen aan de slag 
gegaan. Sinds 1 juli 2021 wordt de  
aangemelde casuïstiek bij VWS direct 
doorgestuurd naar de RET’s. Zij schakelen 
BEN in wanneer het regionaal niet lukt de 
best passende oplossing te organiseren. 

Waar gaan de vragen over?
•  We zien een rode draad in de zoektocht 

naar plekken met perspectief, liefst  
kleinschalig en in de buurt van thuis,  
na een crisisplaatsing, na een gesloten 
plaatsing of wanneer een jongere 18 wordt. 

•  Daarnaast gaan veel vragen over  
jeugdigen die tussen wal en schip vallen, 
omdat ze niet passen binnen GGZ, J&O of 
LVB. Er is behoefte aan hybride vormen 
van zorg: ambulante, specialistische en 
intersectorale hulp – ondersteund met 
klinische plaatsing wanneer dat nodig is.

•  Daarnaast: hoe organiseren en  
financieren we een oplossing buiten de 
regio, ondanks knelpunten in systemen, 
processen en wetgeving.

Tijdens de infosessies (zie hieronder) geven 
we je graag meer verhaal bij de casuïstiek 
waar RET en BEN samen aan werken.
 

In april praten we je graag bij over onze 
ervaringen met casuïstiek, de samenwerking 
tussen RET en BEN, wat we leren en de 
initiatieven die we steunen. En vooral maken 
we alle ruimte voor wat jij graag wilt weten. 

Meld je aan voor één van de digitale sessies. 
Klik op de datum van je keuze en stuur 
een mail naar Nadine Rozenberg via 
nadine@opendeuren.nl.

25 april  15.30 - 17.00 uur
26 april  9.30 - 11.00 uur
28 april  13.00 - 14.30 uur

Wat zijn dat voor 
35 vragen?
Overzicht casuïstiek 
BEN 2021

Vier leersessies hebben RET+BEN 
inmiddels gehouden. Zo pakken we dat aan:
•  Vooraf formuleren we leervragen:  

op inhoud, samenwerking of allebei.
•  Met zoveel mogelijk perspectieven  

aan tafel maken we een tijdlijn: welke 
gebeurtenissen waren bepalend, wie  
handelde hoe?

• Wat zijn de successen en knelpunten?
•  Wat was de motivatie om het zo te doen? 

Onderliggende knelpunten? Verbeterpun-
ten en mogelijke oplossingen benoemen.

Eerste ervaringen
We hebben meer ervaringen nodig om 
uitspraken te kunnen doen over de patronen 
en rode draden die we zien. Dit zijn onze 
bevindingen tot nu toe:

•  Alle deelnemers hebben, elk vanuit hun 
eigen perspectief, het beste voor met de 
jongere en de ouders in kwestie.  
Zij vinden het waardevol van elkaar te 
horen vanuit welke motivatie en belang 
eenieder handelt.

•  Systeem en ‘doen wat goed is’ schuren. 
Gemeenten zijn gemotiveerd om zo zeker 
mogelijk te weten dat zij een jongere naar 
een veilige plek en behandeling van goede 
kwaliteit sturen. Uitvoerend professionals 
willen doen wat goed is en achten daar- 
voor vaak een snelle of afwijkende oplos-
sing nodig. Die twee lijken op gespannen 
voet met elkaar te staan. We moeten nader 
onderzoeken hoe het systeem en de wil  
‘te doen wat goed is’ elkaar belemmeren.

•  Om tot ‘matched care’ te komen, is het 
wenselijk experts (van RET en BEN) en 
gemeenten (inkoop, beleid) eerder bij een 
complexe hulpvraag te betrekken.

•  Waar een kind tussen wal en schip valt, 
ontbreekt het aan gezamenlijke  
verantwoordelijkheid. Ons stelsel is zo 
ingericht dat één aanbieder hoofd- of 
eindverantwoordelijk is. In complexe  
situaties waarin het vaak gaat om leven en 
dood, voelt het onveilig en onverantwoord 
om die eindverantwoordelijkheid te  
nemen. We moeten nader onderzoeken 
welke factoren van positieve en negatieve 
invloed kunnen zijn om aanbieders te 
stimuleren gezamenlijk verantwoordelijk-
heid te nemen. Hiervoor heeft BEN een 
werkgroep ‘Gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid’ opgericht. Deelnemers zijn in 
eerste instantie de projectteamleden  
vanuit aanbiedersperspectief en  
ervaringsdeskundigheid.  
De eerste bijeenkomst wordt gepland.

Wat leren we van 
casuïstiek?

Infosessies – 
bijpraten over 
RET+BEN

RET+
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