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CCE –  Samen zoeken naar nieuw 
perspectief

CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, is partner 

van (zorg)professionals wanneer het gaat over ernstig 

probleemgedrag bij mensen met een stoornis of 

blijvende beperking, die langdurig professionele zorg en 

ondersteuning nodig hebben. 

Binnen deze groep richt het CCE zich op de meest complexe 

zorgvragen, waarbij professionals vastlopen en de kwaliteit 

van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. 

Op grond van specifieke expertise werkt het CCE samen 

met professionals in organisaties en instellingen aan 

het beter begrijpen, verminderen en voorkomen van 

probleemgedrag. Dat doen we voor een groot deel in de 

vorm van consultaties. 



Programma Jeugd

Zorg- en onderwijsprofessionals kunnen bij het CCE 

terecht voor expertise over probleemgedrag bij complexe 

zorgvragen. Om aan te sluiten bij de verschillende 

zorgsectoren, activiteiten te intensiveren en beter te 

coördineren zijn we gestart met sectorprogramma’s.  

Jeugd is één van de vier programma’s binnen het CCE. 

De andere zijn GGZ, VVT en Gehandicaptenzorg. Alle 

programma’s richten zich op een stevig partnerschap met 

(organisaties van) professionals ‘in het veld’, met als doel 

het delen van expertise rondom ernstig en aanhoudend 

probleemgedrag. 

In het programma Jeugd zijn de lijnen voor de nabije 

toekomst uitgezet, aan de hand waarvan het CCE zich 

samen met de sector verder wil ontwikkelen. In deze flyer 

zijn enkele kernpunten van het programma in beelden en 

woorden geschetst.



Om als CCE kennis te delen en meer zichtbaar 

te zijn, werken we samen met organisaties in de 

jeugdzorg en het onderwijs. We gaan in gesprek 

met partijen zoals branche- en sectororganisaties, 

beroeps- en belangenorganisaties, kennis- en 

onderzoekscentra en de overheid.

Frisse blik van buiten

We zoeken contact met jeugdzorgaanbieders 

die het CCE nog niet kennen. Met hen kijken we 

wat ‘een frisse blik’ van buiten kan toevoegen 

bij vastgelopen situaties van jongeren. Ook 

bezoeken we congressen om in gesprek te gaan 

met professionals tijdens informatiemarkten en/of 

onze expertise te delen via inhoudelijke bijdragen 

aan congresprogramma’s.

Regionale expertteams en het CCE

De regionale expertteams van de VNG zijn het 

eerste aanspreekpunt voor de professionals uit de 

sociale wijkteams als het gaat om het organiseren 

van passende zorg voor jongeren met complexe 

zorgvragen. Het streven is dat elk regionaal 

expertteam een vaste contactpersoon bij het CCE 

heeft aan wie inhoudelijke vragen over complexe 

en aanhoudende problematiek van jongeren 

voorgelegd kunnen worden. Dit kan resulteren 

in een CCE-consultatie. Door het toevoegen van 

specifieke expertise samen met de al betrokken 

deskundigen kan de ondersteuningsbehoefte van 

deze jongeren in kaart worden gebracht om zo 

meer zicht te krijgen op wat passende zorg is.

Zichtbaar zijn





Focus op JeugdzorgPlus

Veel aandacht gaat uit naar het delen van kennis 

en ervaring met professionals in JeugdzorgPlus. 

Zij hebben te maken met zeer complexe (gedrags-)

problematiek van jongeren. Samen met hen willen 

we werken aan het herstel van perspectief voor 

deze kwetsbare groep kinderen en jongeren.  

De ambitie van zorgaanbieders in JeugdzorgPlus 

is om gedwongen afzonderingen af te bouwen 

en de behandelduur zo kort mogelijk te houden 

in nauwe samenwerking met onderwijs en het 

(professionele) netwerk rond de cliënt. Het 

CCE is graag bereid daarover mee te denken. 

Groepsconsultaties waarin overstijgend gekeken 

wordt naar organisatie en behandelklimaat is  

één van de mogelijkheden.

In gesprek

Veel inspiratie is opgedaan tijdens het symposium 

JeugdzorgPlus in 2018 waar behandelaars, 

behandelcoördinatoren en teammanagers met 

elkaar in gesprek gingen. Thema’s zijn ‘Van 

beheersen naar begeleiden’, ‘Omgaan met hectiek 

op de werkvloer’ en ‘Samenwerken met het 

(professionele) netwerk’. Een geslaagd initiatief 

van CCE en JeugdzorgPlus dat wordt vervolgd!

Rol CCE

Op basis van een analyse van CCE-consultaties 

in JeugdzorgPlus kijken we ook kritisch naar 

onze eigen rol. Wat is de toegevoegde waarde 

van onze dienstverlening en wat is nodig om 

effectief samen te werken met professionals in 

JeugdzorgPlus.





Passend onderwijs aan kinderen met complexe 

gedragsproblematiek is een uitdagende opgave. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die door 

een blijvende (licht verstandelijke) beperking of 

een ontwikkelingsprobleem zoals autisme, extra 

risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. 

Soms kan een situatie op school zodanig 

vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. 

Ook onderwijsprofessionals kunnen een beroep 

doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken 

over ernstig probleemgedrag op school.

Meer samenwerken

Om elkaar beter te leren kennen en expertise 

te delen zijn we in gesprek met diverse 

spelers in het onderwijsveld. Denk aan de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs, 

LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal 

Onderwijs), Onderwijsconsulenten, Gedragswerk 

en de afdeling Onderwijs van het NJI (Nederlands 

Jeugd Instituut). Uitgangspunt van de contacten 

is hoe we meer kunnen samenwerken en elkaar 

kunnen versterken.

Doen wat werkt

Op basis van een analyse van CCE-consultaties in 

het (speciaal) onderwijs en in samenspraak met 

het onderwijsveld nemen we ook onze eigen rol 

onder de loep. Wat werkt wel en niet in complexe 

casuïstiek en passend onderwijs? Hoe kan CCE 

goed aansluiten en effectief samenwerken met 

onderwijsprofessionals.

 

Aandacht voor (speciaal) onderwijs





In de residentiële jeugdzorg is het CCE nog vrij 

onbekend. In deze sector worden kinderen relatief 

vaak overgeplaatst. Regelmatig zien wij in de 

praktijk dat sprake is van handelingsverlegenheid 

bij begeleiders als gevolg van complex gedrag van 

jongeren. Soms zien begeleiders overplaatsing dan 

nog als enige oplossing. Voor jongeren hebben deze 

overplaatsingen verstrekkende gevolgen. Zij voelen 

zich steeds minder begrepen en verliezen het 

vertrouwen in de hulpverlening en in zichzelf.   

Consultaties

Om zorgaanbieders te laten kennismaken met 

het CCE gaan we een aantal (groeps)consultaties 

uitvoeren in de residentiële jeugdzorg. Uitgangspunt 

is samen te onderzoeken wat de meerwaarde van 

CCE is om meer handelingsperspectief te creëren 

en het overplaatsen van kinderen zoveel mogelijk 

te voorkomen. We gaan in gesprek met diverse 

partijen om te kijken wat we kunnen bijdragen en 

hoe we kunnen aansluiten. 

Samen onderzoeken

Ook gaan we ons oriënteren op de mogelijkheden 

om samen met een universiteit of hogeschool 

onderzoek te (laten) doen naar factoren in de 

context van de residentiële jeugdzorg die van 

invloed zijn op het gedrag van kinderen en jongeren. 

Residentiële Jeugdzorg





Voor meer informatie over het CCE en 
het programma Jeugd kun je contact 
opnemen met:
Dorothé van Kempen 
programmaleider Jeugd 

Meer informatie

Telefoon: 088 4466100
E-mail: dorothevankempen@cce.nl 
www.cce.nl/jeugdzorg 


