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TRAJECTREGIE
En de rol van trajectregisseurs in het
behandeltraject van jongeren

Traject
Onder een traject verstaan we ‘een resultaat
gericht aaneensluitend geheel van zorg,
verblijf, behandeling, onderwijs en arbeid,
dat erin voorziet dat de jeugdige onder
eenduidige regie kan toegroeien naar een
aanvaardbaar en stabiel niveau van zelfstandig
maatschappelijk functioneren’. De Hoenderloo
Groep onderscheidt drie fasen in het traject.
Niet iedere jongere doorloopt per definitie
alle fasen. Dat is afhankelijk van de situatie
van de jongere, gekoppeld aan zijn/haar
toekomstperspectief.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische
24 uurszorg aan jongeren met complexe
gedragsproblemen. We beschikken over alle
faciliteiten én de expertise om deze jongeren
adequaat te behandelen. Doel is om ze in staat
te stellen hun gedrag en houding zodanig om te
buigen, dat ze op een positieve manier kunnen
participeren in de samenleving.
Naast reguliere Jeugdzorg levert De
Hoenderloo Groep ook JeugdzorgPlus. Binnen
JeugdzorgPlus werken we sinds 1 juli 2010
in trajecten. Alle jongeren die met een
‘machtiging gesloten jeugdzorg’ worden
geplaatst, begeleiden we in een behandeltraject
van gemiddeld 1,5 jaar naar een passend
toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief
vormt het uitgangspunt bij het opstellen van
het traject.
De afdeling Trajectregie zorgt voor een
goede doorstroom van jongeren in de
verschillende fasen van het traject. Deze
flyer schetst een beeld van de belangrijke
plaats die de trajectregisseurs innemen in het
behandeltraject van jongeren.

De jongere start het traject bij De Hoenderloo
Groep altijd in de intensieve gesloten fase
(JeugdzorgPlus). We kijken naar een passend
vervolg zodra de jongere kan omgaan met
de benodigde verantwoordelijkheden en
beperkende maatregelen niet meer nodig
zijn. Dit kan betekenen dat de jongere wordt
doorgeplaatst naar een organisatie voor Jeugd
& Opvoedhulp in de eigen regio of naar een
andere voorziening. Ook terugkeer naar huis
behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie
over trajecten is te vinden op onze website
www.dehoenderloogroep.nl
De afdeling Trajectregie
Elk individueel traject is zo kort als mogelijk
en zo licht als verantwoord. Het is van groot
belang om hierbij eenduidige regie te voeren.
De trajectregisseurs van De Hoenderloo
Groep hebben een belangrijke rol als het gaat
om de doorstroom van jongeren binnen een
traject. Zij ontwikkelen en organiseren de
behandeltrajecten in nauwe afstemming met
de betrokken partners en inhoudsdeskundigen.
Inhoudelijk voert de behandelcoördinator van
De Hoenderloo Groep de regie, organisatorisch
heeft de trajectregisseur een coördinerende
rol. De trajectregisseur houdt zicht op
de voortgang van afspraken, informeert
betrokkenen en draagt bij aan een adequate
registratie van de trajecten.
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Verbindingen leggen is ook een belangrijk
onderdeel van het werk van de trajectregisseur.
De fasering in het behandeltraject vraagt
om een goede overdracht en afstemming. De
trajectregisseur neemt hierin het initiatief.
Door regelmatig met participanten om tafel te
zitten, de voortgang te bespreken en overlap in
de behandeling te voorkomen.
Behandeling binnen fase 2 en 3 van het traject
vindt veelal plaats in de eigen regio van de
jongere. Dit betekent dat de trajectregisseur
veel in die regio aanwezig is. Daardoor is meer
persoonlijke communicatie mogelijk tussen de
partners binnen het traject. En kan vaak sneller
gehandeld worden.
De trajectregisseur blijft nauw betrokken bij
behandeling in fase 2 en 3, ook al vindt deze
buiten De Hoenderloo Groep plaats. Dreigt een
jongere terug te vallen in ongewenst gedrag,
dan kan de trajectregisseur interventies
inzetten, zoals een time-out bij De Hoenderloo
Groep. De lijnen zijn kort. Dat maakt snel
schakelen mogelijk, waardoor vroegtijdige
beëindiging van een traject voorkomen kan
worden.
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Buiten de kaders
denken om
weer binnen
de kaders te
komen: wat is
er nú nodig voor
déze jongere?
Bureau Jeugdzorg over de afdeling
Trajectregie: “Erg prettig dat er zo proactief
wordt meegedacht en gehandeld.”

Meer weten?
Meer informatie over de afdeling Trajectregie
is te vinden op www.dehoenderloogroep.nl.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met Henry Berends, senior trajectregisseur
via T 055 – 378 88 00.

Trajectmatig werken is aaneenschakelen

Een werkdag uit het leven van een trajectregisseur
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8.00 uur	Kop van Deelen - e-mail doornemen en beantwoorden
8.30 uur	Naar Rotterdam - Onderweg telefoontjes plegen met
een aantal gezinsvoogden en een behandelcoördinator
Telefoontje 1: met de casemanager van de jongere die
vandaag in Rotterdam ter zitting moet verschijnen.
DHG en Bureau Jeugdzorg zitten op één lijn, we gaan
voor een verlenging van de gesloten machtiging. Wel
willen we duidelijk aangeven dat, als de jongere zijn
doelen behaalt, zijn machtiging geschorst zal worden
en hij zal doorstromen naar een open groep.

Een e-mail van een gezinsvoogd
springt eruit en vraagt om actie. Het
betreft een jongere die weer bij zijn
ouders woont (fase 3). Hij gaat niet
meer naar school en is ook weer
stevig aan het blowen.

Telefoongesprek 3: met de behandel
coördinator om de voorgestelde
Telefoontje 2: met Bureau
interventies voor jongere in fase 3
Jeugdzorg naar aanleiding door te spreken. Zij is akkoord.
van mail over de jongere in
fase 3. We spreken af welke interventies we kunnen aanbieden om
grotere schade te voorkomen. Ons voorstel: de jongere in contact
brengen met Brijder verslavingszorg en ambulante begeleiding
bieden via Jeugdhulp School van Stek.

10.30 uur	Gesprek bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam met een gezinsvoogd die drie jongeren bij DHG
geplaatst heeft.
Twee van de drie casussen verlopen minder voorspoedig dan gedacht. Er zijn lange wachttijden bij de open
jeugdzorginstellingen in de regio Rotterdam, waardoor de jongeren niet voor aanvang van het volgend schooljaar op de plek
zijn die we voor ogen hadden. Ze zijn al wel in Rotterdam op school aangemeld, dus hierover volgt nader overleg.

13.30 uur	Rechtbank Rotterdam – bijwonen zitting van jongere
die bij DHG in een JeugdzorgPlus groep verblijft. De
verlenging van de gesloten machtiging wordt besproken.

Gewenste uitkomst van de zitting: de
machtiging wordt met een halfjaar
verlengd. En de rechter geeft
nadrukkelijk aan ervan uit te gaan dat
tussentijds zal worden geschorst.

14.30 uur	Gesprek met het team en de behandelcoördinator van een jeugdzorginstelling in Leiden
waar twee jongeren van DHG in fase 2 verblijven.
Met een van de jongeren gaat het goed. Zij gaat binnenkort samen met een vertrektrainer haar route richting zelfstandigheid
vormgeven. De tweede jongere onttrekt zich aan behandeling en heeft geen daginvulling meer. Het team denkt aan een timeout bij DHG als schrikeffect. Dit gaan we bespreken met onze behandelcoördinator.

17.00 uur	Kop van Deelen - informatie van vandaag administratief verwerken.
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