Consultatievormen
In dit document vindt u nuttige informatie met betrekking tot het raadplegen van consultatiebureaus
Vormen van consultatie gebruiken is een waardevolle manier voor verwijzers om kennis en ondersteuning te
vinden bij het zoeken naar de gepaste hulp die geboden moet worden. Consultatie kan helpen om de juiste
keuzes te maken voor de jeugdige en gezin. Op hoofdlijn bestaan er drie vormen van consultatie:

Meedenken

Meekijken

Meedoen

Het telefonisch of per mail
beantwoorden van vragen of
geven van advies

Het op locatie meekijken met
de verwijzer door een expert

Het actief participeren in het
proces van gepast hulp
bieden door een expert

Binnen de regio WBO bieden verschillende consultatievormen hulp en ondersteuning aan verwijzers.
Regionaal
Het regionaal expertise team bestaat uit gedragsdeskundigen met kennis van psychiatrie,
ontwikkelingspsychologie, opvoeding en systeemtheorie, verstandelijke beperkingen en onderwijs. Dit
jeugd advies team is beschikbaar voor de gemeentelijke verwijzers van de 6 gemeenten binnen regio
WBO en kan jeugdprofessionals ondersteunen bij complexe vraagstukken. Voor de gemeente Altena
geldt dat er een gedragsdeskundige binnen het lokale team te raadplegen is.

Jeugd advies team (en gedragsdeskundige voor gemeente Altena)
De 5 leden van het JAT en
de gedragsdeskundige
kunnen persoonlijk
benaderd worden

GGZ Breburg
088-0166250
info@ggzbreburg.nl

Spoed: 0800-2000
076 – 523 34 66
info@veiligthuiswb.nl

GGZ Breburg is te raadplegen ter ondersteuning bij vermoeden van psychische problemen en
gedragsproblemen die een primair psychiatrisch karakter hebben. GGZ Breburg deelt haar kennis
van de specialistische GGZ graag met andere zorgprofessionals. Iedereen kan vrijblijvend hier terecht
voor consultatie en advies over cliënten. Zie hier voor meer informatie.

Veilig Thuis (VT)
VT geeft advies en biedt zo nodig ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van
huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt. VT heeft specifieke expertise om vast te
stellen wat er aan de hand is en wat nodig is om veiligheid te realiseren en garanderen. Bij een advies
legt Veilig Thuis geen gegevens vast van de leden van het gezin of huishouden.

Jeugd Bescherming Brabant (JBB)
Spoed: 088-0666999
088-2439044
info@jbbrabant.nl

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van een jeugdige kunt u tevens het JBB raadplegen. Ieder
lokaal team van gemeenten heeft een Jeugdbescherming Brabant-expert op het gebied van veiligheid
om mee te overleggen. Deze kunnen ook geraadpleegd worden bij behoefte aan advies en
ondersteuning bij vragen rondom complexe opvoedingsproblematiek en/of zeer specialistische
zorgvragen met betrekking tot de gesloten jeugdzorg en landelijke functies. Ook is het SEZ
beschikbaar voor advies bij crisissituaties.

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
076 - 525 58 00
breda@rvdk.minvenj.nl

Landelijk

De RvdK is beschikbaar voor (telefonisch) advies op casusniveau, eventueel betreft het een consult
waarin de casus anoniem word gehouden. Daarnaast is de RvdK deelnemer aan het multidisciplinair
(kr8collectief) overleg, waar gemandateerde instellingen een casus inbrengen indien zij gedwongen
hulpverlening overwegen.

088-4466140
zuid@cce.nl

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Het CCE is er voor iedere betrokkene in de (jeugd)hulp. Als zorgprofessionals vastlopen met
een cliënt en geen handelingsperspectief meer zien, kunnen zij bij het CCE een consultatie
aanvragen. De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen dat ook doen. Ze nemen de
zorg niet over, maar zijn tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals.
Het CCE wordt gesubsidieerd door de overheid.

088-3305511

Trauma Experts
Kinderen en jongeren kunnen door schokkende gebeurtenissen psychisch in de knel raken.
Trauma Experts is expert op het gebied van traumabehandeling van kind en gezin.

