
We denken graag met
je mee. Wat kan het RET 
betekenen? Hoort je vraag 
bij het RET of waar vind je 
anders een oplossing voor 
jouw vraagstuk?

Na aanmelding checken we 
of de informatie compleet is 
en bespreekt de voorzitter 
van het RET de situatie met 
de jeugdige/ouders.

Overweeg je direct een 
aanmelding bij het RET 
te doen? Doorloop dan  
eerst het vragenproces 
om erachter te komen  
of dit passend is.

De expertleden van het RET denken 
na over het vraagstuk. Dit gebeurt  
onder begeleiding van de voorzitter, 
samen met de jeugdige, ouders, de 
verwijzer en overige betrokkenen.

Na het uitgebrachte 
advies gaat de verwijzer 
samen met het gezins- 
systeem aan de slag  
om het hulptraject  
verder vorm te geven.  
De voorzitter van  
het RET monitort  
het traject en onder- 
steunt bij eventuele  
belemmeringen.

Het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET) is er voor alle casuïstiek waarbij het binnen  

het huidige jeugdhulpstelsel in de regio onvoldoende lukt om tot de inzet van passende zorg te 

komen. Bijvoorbeeld door een onvoldoende passend aanbod vanwege de complexiteit, 

onduidelijkheid over wat de passende zorg is of wachtlijstproblematiek. Het RET kijkt met een open 

en kritische blik naar casuïstiek en brengt op basis van de ingebrachte informatie een advies uit ten 

aanzien van het verdere hulptraject. Dit advies is niet vrijblijvend. Het RET bespreekt casuïstiek in de 

even weken op maandagmiddag van 13.00-14.30 uur.

ROUTEKAART RET
VOOR VERWIJZERS EN OUDERS

De voordelen op een rij

Jeugdige/ouders:
• Haalbare scenario’s
•  Advies sluit aan op  

de behoefte
•  Kritische blik vanuit  

experts op de  
situatie

Meer informatie: Voorzitter: Shantie Harinandansingh | Mailadres: retwbw@roosendaal.nl | Telefoonnummer: 06 28 64 89 38

Doelstellingen RET
 
1.   Voor iedere jeugdige en het gezin uit de regio een 

passende oplossing voor de ondersteuningsvraag 
ongeacht de complexiteit

2.  Een bijdrage leveren aan een lerend jeugdstelsel door 
te leren van casuïstiek. Dit laatste doet het RET onder 
andere door het invullen van de landelijke RET-moni-
tor waarin een aantal gegevens over de ingebrachte 
casuïstiek wordt ingevoerd en verzameld

Regievoerders:
• Blijft regievoerder
•  Ondersteuning bij  

organiseren  
passende zorg

•  Gezamenlijke  
verantwoordelijkheid

Zorgaanbieders:
•  Domein overstijgen-

de oplossingen
•   Gezamenlijke  

verantwoordelijkheid
•  Ondersteuning bij 

 “buiten de kaders”  
denken

Het RET bestaat uit:
 
•  Voorzitter
• Coördinator
•  Procesondersteuner
•   Vaste expertleden vanuit de 

zorgcombinaties binnen de 
regio

•   Flexibele inzet van experts 
vanuit jeugdhulpaanbieders
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Ik kan geen passende 
hulp organiseren!


