We zijn in de forensische zorg aan de slag met trajectindicaties. Het doel is om per patiënt een traject
te ontwikkelen en vervolgens tijdens dat traject beter samen te werken in de keten. Zo komt er meer
regie! Een tweede belangrijk doel is het terugdringen van de administratieve handelingen. Dit doen
we door de zorg van het hele traject in één indicatie op te nemen. Met die indicatie wordt het hele
traject uitgevoerd en gefinancierd. Herindicaties zijn dan (bijna) niet meer nodig.

Trajectindicaties zijn ontwikkeld!
In de afgelopen 3 maanden hebben we, ondanks de coronacrisis, de trajectindicaties ontwikkeld. In
een aantal inspirerende online sessies (helaas konden we niet fysiek bij elkaar komen) hebben
mensen uit het veld en van alle betrokken organisatieonderdelen samen de trajectindicaties
ontwikkeld. Het waren bijeenkomsten waarin de bevlogenheid van de deelnemers over en weer zeer
inspirerend werkte. Steeds opnieuw werden dezelfde conclusies getrokken: we gaan elkaar meer
opzoeken, we krijgen minder administratieve lasten en we houden sturing op het hele traject.
De uitkomsten van deze sessies is het product trajectindicaties waarmee we in september de
pilotfase in gaan. Hoe dat product eruit ziet, leggen we in een filmpje op onze website uit. Hier zie je
van alle stappen in het proces welke verantwoordelijkheden voor wie zijn, wat gedaan moet worden
en met welk doel. Het filmpje duurt slechts 13 minuten. Daarna ben je helemaal bij! Ook vind je op
de website de uitgebreide procesbeschrijving in een stroomschema terug.

Het vervolg
Vanaf voorjaar 2021 wordt in heel Nederland gewerkt met trajectindicaties. We gaan daarvoor eerst
een pilot doen in 2 regio’s: in Amsterdam en Oost-Nederland. De pilot start in september en de
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We ontwikkelen op dit moment een aantal producten
die concrete handvaten zijn voor de uitvoering tijdens de pilot.
In de pilot gaan we een aantal trajecten stellen en vervolgens starten. Daarbij streven we ernaar om
zoveel mogelijk verschillende trajecten mee te nemen om zo breed mogelijk te ervaren wat het beste
werkt. Uitzondering zijn gedetineerden die ernstige geweldsdelicten hebben begaan en
zedendelinquenten. Zij worden van de pilot uitgesloten.
Tijdens de pilotfase willen we zoveel mogelijk leren voor de landelijke implementatie die in het
voorjaar van 2021 start. Het gaat er in de pilot dan ook niet om te onderzoeken of de
trajectindicaties ingevoerd gaan worden, maar hoe ze ingevoerd gaan worden en wat daarbij de
belemmerende en bevorderende factoren zijn.

Meer weten?
Wil je er meer over weten of iets met me delen? Mail dan naar taskforcefz@denederlandseggz.nl.
Ook kun je op de website een terugbelverzoekje achterlaten, dan neem ik contact met je op!
Petra de Leede
Projectleider Landelijke invoering trajectindicaties
Managing-consultant P5COM

