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Nieuws over de uitvoering van BEN
Brabant/ Zeeland voor aanbieders
(GGZ, LVB, J&O), gemeenten (bestuur,
beleid, inkoop), regionale expertteams
en ervaringsdeskundigen.

En we noemen het:
BEN
Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd
Brabant/ Zeeland gaat voortaan door het
leven met een kortere naam. We noemen
het BEN Brabant/Zeeland.

Maak kennis met BEN
tijdens de infosessies
BEN staat. De afgelopen maanden hebben
de leden van het projectteam en hun
achterban in beeld gebracht hoe BEN
het verschil gaat maken voor jeugdigen
met meervoudige, complexe, weinig voorkomende problematiek en hun ouders die
nu vastlopen in de zorg.
Live kennismaken, vragen stellen en
feedback geven op de werkwijze van
BEN kan tijdens de infosessies via
Teams op:
• Donderdag 26 augustus
9.00 – 10.30 uur
• Maandag 30 augustus
13.30 – 15.00 uur
• Dinsdag 31 augustus
15.30 – 16.00 uur
• Dinsdag 14 september
9.00 – 10.30 uur

Meld je aan bij de communicatieadviseur
van BEN: Nadine Rozenberg via
nadine@opendeuren.nl

Hoe maakt BEN
het verschil?
Vertegenwoordigers van aanbieders (LVB,
GGZ, J&O), gemeenten, regionale expertteams en ervaringsdeskundigen zijn het
eens. Zó kan BEN het verschil maken:
•B
 EN bekijkt het van alle kanten.
Aanbieders (LVB, GGZ en J&O),
gemeenten,regionale expertteams en
ervaringsdeskundigen werken samen.
•	BEN vraagt: hoe willen jeugdigen en hun
ouders deelnemen?
•	BEN stopt het doorschuiven, met een
kernteam dan snel schakelt.
•	BEN leert. We trekken lessen uit elke
casus en brengen patronen in kaart.
We steunen initiatieven van aanbieders
die lacunes in kennis en passende hulp
willen oplossen om van te kleren. We
vertalen lessen naar een nieuwe praktijk.
•	BEN maakt ruimte voor lef en verantwoordelijkheid. We staan financieel
en juridisch garant, over grenzen van
gemeenten en organisaties heen.
We helpen duurzame financiering te
regelen. Daardoor kunnen aanbieders
(samen) verantwoordelijkheid nemen
voor dat ene kind dat tussen wal en schip
dreigt te vallen.

Geef feedback op BEN
UPDATE Functionerend netwerk Bovenregionaal
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Lees ook
• de uitgebreide toelichting in de Rapportage
Functionerend netwerk
• alle actuele informatie op de website
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In deze update staat hoe het netwerk gaat
functioneren. Hoe maakt BEN het verschil?
Hoe werkt BEN concreet? Wie zijn de deelnemers
en hoe richten we de kennisfunctie in?

Kun je buiten de
kaders denken?

Maak je verbinding?
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De meest kwetsbare kinderen en jongeren tot
23 jaar met complexe en meervoudige, weinig
voorkomende problematiek lopen vast in de
zorg. Dat mag niet meer gebeuren. Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant
Zeeland (BEN) gaat helpen dat te voorkomen.
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Voor de meest kwetsbare kinderen
en jongeren tot 23 jaar met
complexe en meervoudige, weinig
voorkomende problematiek.
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CONTACT
Projectleider: Ingrid van Gool
e-mail: i.van.gool@rosrobuust.nl
Communicatieadviseur: Nadine Rozenberg
e-mail: nadine@opendeuren.nl

En we noemen het: BEN

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant Zeeland gaat
voortaan door het leven met een kortere naam.
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Je kunt nog meepraten over de inrichting
van BEN.
•	Bekijk CONCEPT praatplaat 4
(Functionerend netwerk) voor een meer
uitgebreide eerste indruk van BEN.
•	En lees de CONCEPT rapportage
Functionerend netwerk voor een nadere
toelichting. Deze documenten staan op
onze website waar je kunt lezen in welke
stappen BEN zich heeft ontwikkeld.
Feedback op de concepten is welkom tot
1 september a.s. bij projectleider Ingrid
van Gool via i.van.gool@rosrobuust.nl

Ben heeft jou nodig voor
kernteam en expertpool
Ben is zo sterk als de deelnemers.
Het regionale expertteam schakelt BEN in
als een kind tussen wal en schip dreigt te
vallen. Het kernteam van BEN komt dan zo
snel mogelijk met een eerste analyse, advies
en draagt de benodigde experts aan om de
oplossing te organiseren of uit te voeren.
De experts in de expertpool zetten zich in
voor de uitvoering.
Levenservaring en humor
Voor het kernteam en de expertpool zoeken
we experts die dingen voor elkaar krijgen,
BEN hoge prioriteit kunnen geven, levenservaring en humor inbrengen en buiten de
kaders kunnen denken.
Interesse kenbaar maken
Mogelijk word je door een van onze projectteamleden benaderd met de vraag of je wilt
bijdragen aan BEN. Voor het kernteam word
je uitgenodigd; voor de expertpool kun je zelf
je interesse kenbaar maken bij de projectteamleden. Bekijk hier de profielschets van
de expertpool.
Projectteamleden:
GGZ N.Wils@reiniervanarkel.nl
LVB JJeurissen@koraal.nl
J&O IlonaBrekelmans@sterkhuis.nl

BEN ondersteunt vijf
initiatieven voor betere
jeugdhulp
BEN ondersteunt vijf initiatieven van jeugdhulpaanbieders om het jeugdhulplandschap te verbeteren, één van de lange
termijndoelen van het bovenregionale
expertisenetwerk. In alle gevallen gaat het
om de ontwikkeling van een business case.
Met het geld van BEN kunnen de betrokken
aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de
praktijk brengen en er de eerste lessen uit
leren.

De vijf initiatieven in
alfabetische volgorde:
1.	Gezinstraject autisme door stichting
De As. Nieuwe gezinsbehandeling
op basis van Mentalization-Based
Treatment (MBT) voor families met
kind(eren) met autisme.
2.	GezinstrajectXtra, 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.
3.	Hybride consultatieve, ambulante
en klinische hoog-specialistische
zorgvormen 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.
4.	MST-PSY door Crossroads (penvoerder De Viersprong). Het introduceren
en uitrollen van MST-PSY voor
jeugdigen met psychiatrische
problemen in combinatie met
complexe systeemproblemen.
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 traumaproblematiek vanuit een
sectoroverstijgende aanpak.

Lees het volledige bericht over deze
initiatieven en het selectieproces op onze
website, 7. Ondersteuning initiatieven.
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