
het Multidisciplinair Overleg van het

Regionaal Expertteam Jeugd
Regio Gooi en Vechtstreek

Wat is het RET?
Het RET is een multidisciplinair overleg met experts op het gebied van jeugd. Zij bespreken samen met de 
ouder(s) en kind/jongere wat er nodig is voor een oplossing. De bedoeling van het overleg is dat je kind op korte 
termijn passende hulp krijgt, ook als de zorgvraag complex is.

Wie zitten in het RET?
Het RET heeft een vast team van deskundigen uit de jeugd-ggz, jeugdhulp, LVB, passend onderwijs en 
maatschappelijk werk. Zo nodig worden extra deskundigen uitgenodigd, bijvoorbeeld van verslavingszorg of 
schuldhulpverlening. Daarnaast heeft het team een voorzitter en een procescoördinator die werken bij Regio Gooi 
en Vechtstreek.

Wat is de rol van ouder, kind/jongere?
Voorafgaand aan het overleg moet er toestemming zijn van de gezaghebbende ouder(s). Als de jongere 
ouder is dan 16 jaar, moet ook de jongere zelf toestemming geven. Hiervoor word je gevraagd om een 
toestemmingsverklaring te ondertekenen. Bij het overleg zijn de ouder(s) en het kind/jongere altijd aanwezig. 
Jullie vragen en inbreng zijn erg belangrijk. Het RET hoort jullie graag! Als je dat wilt, mag je iemand meenemen 
naar het overleg. 

Soms lukt het niet om de juiste zorg te krijgen voor een kind of jongere. Om tot een 
oplossing te komen is er in de regio Gooi en Vechtstreek het Multidisciplinair Overleg van 
het Regionaal Expertteam (RET). In deze folder kun je lezen wat het RET is en hoe het 
werkt.



Hoe verloopt de aanmelding?
Meestal doe je de aanmelding samen met de jeugdconsulent of jeugdbeschermer die je al kent. Deze blijft ook na 
de bespreking in het RET jullie contactpersoon. Je kunt als ouder ook zelf aanmelden. Daarvoor kan je een mail 
sturen naar mdo.ret@regiogv.nl. Wij bellen je dan terug. 

Is het advies bindend?
De bedoeling van het gesprek is om een advies te geven waar jullie het als ouder(s) en kind/jongere mee eens 
zijn. De jeugdhulpaanbieders en gemeenten in onze regio hebben de afspraak gemaakt dat het advies van het 
RET ook daadwerkelijk wordt opgevolgd. 

Waar kan ik mijn vragen stellen?
Als je nog vragen hebt over het RET kun je deze bespreken met jullie eigen contactpersoon.  
Ook kun je een e-mail sturen naar mdo.ret@regiogv.nl.
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Hoe wordt omgegaan met privacy?
Het MDO van het RET gaat zorgvuldig om met jullie 
informatie. Alle stukken die worden aangeleverd 
om de vraag te kunnen bespreken en een advies te 
formuleren, worden alleen bekeken door de leden van 
het RET en door niemand anders. Na afloop wordt een 
advies opgesteld. Dit advies wordt gedeeld met de 
partijen die iets moeten doen met het advies (denk aan 
de gemeente, een zorgaanbieder, de school). Het wordt 
altijd met jullie besproken naar wie het advies wordt 
toegestuurd. Andere stukken of informatie worden niet 
gedeeld met andere partijen. 

Alle deelnemers aan het MDO van het RET hebben een 
geheimhoudingsplicht. 

De Regio Gooi en Vechtstreek is verwerkingsver-
antwoordelijke. Dit betekent dat de Regio Gooi en 
Vechtstreek er voor moet zorgen dat alle privacy eisen 
worden nageleefd. 

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten, zoals 
het recht op inzage, het recht om gegevens aan te 
vullen en het recht op verwijdering. Als je hier gebruik 
van wilt maken, kun je een mail sturen naar  
mdo.ret@regiogv.nl.

De volledige privacyverklaring staat op onze website: 
www.retgv.nl

Klachten
We hopen het natuurlijk niet, maar als je ontevreden 
bent over het RET, is het belangrijk om dit te melden bij 
het RET. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing én 
lessen trekken voor de toekomst. 

Als je een officiële klacht wil indienen, kun je een mail 
sturen naar mdo.ret@regiogv.nl. 
Klachten die over het RET als geheel gaan of over 
medewerkers van de Regio, worden behandeld 
volgens de Klachtenregeling Gooi en Vechtstreek. Een 
klachtenfunctionaris van de Regio zal dan contact 
met je opnemen. Gaat de klacht over een deskundige 
binnen het RET die voor een andere organisatie 
werkzaam is, dan wordt de klacht doorgeleid naar die 
organisatie. 

Als je een klacht hebt over privacy of de toepassing van 
de AVG kun je ook rechtstreeks contact opnemen met 
de Functionaris Gegevensbescherming van de Regio 
Gooi en Vechtstreek. Dit kan via fg@regiogv.nl. 

  Postbus 251 | 1400 AG Bussum  |  www.retgv.nl


