Kopgroep aan de slag met trajectindicaties
Nadat in de eerste helft van dit jaar trajectindicaties zijn ontwikkeld, is een kopgroep
inmiddels gestart met twee pilots in de regio’s Oost-Nederland en Amsterdam. De
vraag daarbij is niet of de trajectindicaties moeten worden ingevoerd, maar hoe de
invoering daarvan het beste kan worden aangepakt.
In de kopgroep zitten vertegenwoordigers van de Reclassering, het NIFP, de
zorgaanbieders, het Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuizen, DIZ en
Gevangeniswezen. De voorzitters van de twee pilotgroepen zitten samen met
beleidsmedewerkers uit genoemde organisaties ook in de landelijke projectgroep
Trajectindicaties.
Trajectindicaties Het doel van een trajectindicatie is om in de forensische zorg per patiënt
een traject te ontwikkelen en vervolgens tijdens dat traject beter samen te werken in de
keten. Tegelijkertijd dringen we daarmee het aantal administratieve handelingen terug. Dit
doen we door de zorg van het hele traject in de indicatie te beschrijven. Op- en afschalen
gedurende het traject kan dan door de zorgaanbieder en reclassering worden gedaan,
daarvoor hoeven geen tussentijdse administratieve handelingen te worden verricht. In een
video leggen we uit wat een trajectindicatie precies is. Klik hier voor de video. Ook vind je op
de site een hand-out waarin de gehele werkwijze is uitgewerkt, evenals een aantal
werkinstructies die zijn vastgesteld.
Bevorderende factoren
In de twee pilots, de zogenoemde voorimplementatie-fase, wordt door betrokken
organisaties een aantal indicaties gesteld en vervolgens het hele traject van forensische zorg
gevolgd. Daarbij wordt gekeken hoe taken en verantwoordelijkheden op elkaar moeten
worden afgestemd, hoe deze onderling kunnen worden afgebakend en hoe deze kunnen
worden geborgd. Ook wordt natuurlijk gekeken naar de belemmerende en de bevorderende
factoren voor de implementatie. De kopgroep kijkt gezamenlijk dus heel inhoudelijk naar de
trajectindicaties en het meedenken met elkaar levert veel energie op. Dat neemt niet weg dat
oude werkwijzen en patronen moeten worden losgelaten, wat niet altijd even eenvoudig is.
Overigens zijn gedetineerden die ernstige geweldsdelicten hebben begaan en
zedendelinquenten van de pilot uitgesloten.

Het vervolg
Vanaf medio 2021 wordt in heel Nederland gewerkt met trajectindicaties. Voordat met de
landelijke implementatie wordt gestart, worden medewerkers van betrokken organisaties via
hun eigen communicatiekanalen, via de website
https://www.taskforceforensischezorg.nl/trajectindicaties/ en via nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en de invoering. Ook wordt IFZO aangepast zodat het
werken met trajectindicaties goed kan worden gedaan.
Meer weten?
Wil je er meer over weten of iets delen? Neem dan contact op met de Projectleider
Landelijke Invoering Trajectindicaties Petra de Leede van P5COM . Het mailadres is
taskforcefz@denederlandseggz.nl. Ook kun je op de website een terugbelverzoekje
achterlaten, dan neemt zij contact met je op!

