
 

 

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed 

geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de 

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid (JenV), GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente 

afspraken gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen. Deze 

afspraken voert de Taskforce Forensische Zorg uit. In de komende 2 jaar gaan we aan de slag om 

trajectindicaties te implementeren in de forensische zorg. In dit nieuwsbericht lees je de aanleiding 

van dit project. Ook vind je de huidige stand van zaken en alle relevante contactinformatie rondom 

dit project. En we vragen je collega’s te zoeken die dit voorjaar deel willen nemen aan een aantal 

inhoudelijke werksessies. 

 

Doel trajectindicaties: continuïteit van zorg en minder administratieve lasten  
Trajectindicaties zijn indicaties die het gehele forensische traject tijdens de strafrechtelijke titel 

omvatten. Doel is om de regie in de complexe keten te verbeteren. En daarmee de continuïteit van 

zorg. Daarnaast brengt de invoering van trajectindicaties de administratieve lasten omlaag. Immers, 

je hoeft minder vaak een (her)indicatie aan te vragen.  

Voortraject trajectindicaties 

In 2016 heeft RebelGroup geconcludeerd dat er in het huidige stelstel teveel overdrachtsmomenten 

zijn die de continuïteit van zorg bemoeilijken. Daarop is er in 2017 een aantal sessies belegd met 

zorgaanbieders, Reclassering, NIFP, Divisie ForZo/JJI, DIZ en het Gevangeniswezen waarin alle 

partijen zich hebben uitgesproken voor de invoering van zogenaamde trajectindicaties. Zij zien de 

trajectindicaties als een instrument dat goed past bij de diverse opgaves waar zij voor staan: 

- het bevorderen van de continuïteit van zorg  

- de levensloopbenadering verder operationaliseren 

- de administratieve lasten verder terugdringen  

 

Het ministerie van JenV heeft besloten dat de indicatiestelling belegd blijft bij de huidige drie 

partijen: Reclassering, NIFP en PMO/GW en dat dit project ook als belangrijk doel heeft om de 

omschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de 

indicatiestellingsprocedure te verbeteren.  

  



Projectplan: de weg naar 2022 
Het project loopt tot eind 2021, als de landelijke implementatie van de trajectindicaties plaatsvindt. 

Het invoeren van de trajectindicaties is onderdeel van het Programma Forensische Zorg en is bij de 

Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de Forensische Zorg belegd omdat het (ook) gaat over het 

verlichten van de administratieve lastendruk. De Taskforce heeft P5COM gevraagd het project te 

begeleiden. Petra de Leede is namens P5COM projectleider. Het project valt uiteen in vier fases.  

Oriëntatiefase 

De oriëntatiefase is gestart. Er vinden gesprekken met de stakeholders plaats en er zijn 

meeloopdagen bij de verschillende instellingen. Bij alle stakeholders horen we enthousiasme voor de 

trajectindicaties, iedereen wil graag aan de slag. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Bijvoorbeeld als 

het gaat over verantwoordelijkheden beleggen en over werkdruk en administratieve lasten waar 

iedereen mee te maken heeft. Die verantwoordelijkheden liggen voor alle partijen anders. Neem als 

voorbeeld de rechtspraak die haar onafhankelijkheid dient te behouden. Tegelijk willen we samen 

optrekken in dit project. Het is dus heel belangrijk om goed af te stemmen. Deze punten nemen we 

mee in de ontwikkeling van het project. 

Ontwikkelfase 

Vanaf april beginnen we aan de ontwikkelfase waarin de trajectindicaties worden ontwikkeld met en 

door de betrokken partijen. Deze fase loopt tot medio 2020. In deze fase worden ook de regio’s voor 

de voorimplementatie benaderd. In twee regio’s wordt er een implementatieteam samengesteld met 

mensen vanuit alle betrokken partijen. Deze implementatieteams worden voorgezeten door een 

interne projectleider, één van de leden van het team.  

Voorimplementatiefase 

In de voorimplementatiefase zijn alle leden van het implementatieteam lid van de projectgroep. Zo 

wisselen we optimaal kennis uit over de implementatie. We kunnen de plannen tussentijds bijstellen, 

aanpassingen doen in systemen en aanbevelingen doen aan de betrokken organisaties voor 

aanpassing. De opbrengsten en de knelpunten worden in de gaten gehouden door een monitor die 

P5COM heeft ontwikkeld.  

Implementatiefase 

De implementatiefase start eind 2020 en begint met een evaluatie van de voorimplementatie. Hieruit 

komt een plan van aanpak voor de landelijke uitrol van de trajectindicaties. De landelijke 

implementatie vindt plaats voor eind 2021.  

Nu concreet: graag experts aanleveren voor de werksessies 
Er worden drie werksessies belegd. Daarin komen de volgende thema’s aan bod: 

- Wat is een trajectindicatie (wat staat er in, hoe gedetailleerd moet het zijn, in welke taal)? 

- Hoe geven we de betrokkenheid van de verdachte/gedetineerde in het opstellen van de 

trajectindicatie weer? 

- Welke informatie moet gedeeld worden? 

- Wat heeft de rechtbank nodig om de trajectindicatie in het vonnis op te nemen? 

- Hoe monitoren we een trajectindicatie (hoe werken we samen in de keten rondom 

risicomanagement en rondom continuïteit van zorg, hoe zorgen we voor continuïteit na 

afloop titel)? 

- Hoe kunnen we de maatregelen die zijn genomen n.a.v. de rapporten omtrent Michael P. 

incorporeren in de trajectindicaties? 



- Kunnen we een aantal archetypes/vignetten ontwikkelen voor de trajectindicaties of maken 

we iedere keer een trajectindicatie op maat.  

 

VERZOEK: help mee met …. 

We zijn op zoek naar experts vanuit alle gelederen van jullie organisatie. Graag willen we je vragen 

om collega’s uit te nodigen voor drie werksessies die dit voorjaar plaatsvinden bij GGZ Nederland in 

Amersfoort. De data volgen binnenkort, maar denk alvast na over mensen die goed mee kunnen 

denken over de volgende onderwerpen: 

 

Algemene schets van trajectindicaties 

2 deelnemers van de rechtbank 

2 deelnemers van het OM 

2 deelnemers van de forensische zorg (een psychiater/GD en een casemanager/SPV) 

2 deelnemers van de reclassering (beleidsmedewerker en een reclasseerder) 

2 deelnemers van het GW (iemand van een PMO en iemand van beleid) 

2 deelnemers vanuit DForZo (klinisch plaatsen/FPL) 

2 deelnemers van het NIFP (IFZ-er en een psychiater) 

2 deelnemers van Valente (opname coördinator & beleidsmedewerker) 

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg – expert strafrecht en taken/ verantwoordelijkheden/ 

bevoegdheden 

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg – afvaardiging uit de werkgroep maatregelen nav 

rapporten Michael P.  

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg - expert op gebied van privacy 

Sessie Monitoring van trajecten en samenwerking in keten 

1 deelnemer van de rechtbank 

1 deelnemer van het OM 

2 deelnemers van de forensische zorg (een psychiater/GD en een casemanager/SPV) 

2 deelnemers van de reclassering (liefst beleidsmedewerker en een reclasseerder) 

1 deelnemer van het GW (iemand van een PMO of iemand van beleid) 

2 deelnemers vanuit DForZo (klinisch plaatsen/FPL) 

1 deelnemer van het NIFP (IFZ-er of een psychiater) 

2 deelnemers van Valente (opname coördinator & beleidsmedewerker) 

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg – expert strafrecht en taken/verantwoordelijkheden/ 

bevoegdheden 

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg – expert op gebied van maatregelen Michael P 

Expert risicomanagement (wetenschapper/onderzoeker, wie weet een naam?) 

Sessie De archetypes  

1 deelnemer van rechtbank & OM 

3 deelnemers van de forensische zorg (gedragsdeskundigen met veel ervaring in forensische zorg) 

2 deelnemers van de reclassering (liefst beleidsmedewerker en een reclasseerder) 

1 deelnemer van het GW 

Minimaal 1 deelnemer van het NIFP (bij voorkeur een gedragsdeskundige) 

2 deelnemers van Valente (uit primair proces) 

Afgevaardigde Programma Forensische Zorg  



Wetenschapper/hoogleraar/onderzoeker op gebied van forensische psychiatrie 

 

Graag zien we de namen van de deelnemers tegemoet voor vrijdag 6 maart. Opgeven kan per mail bij 

Petra de Leede: p.deleede@p5com.eu. We communiceren met hen dan verder over tijdstip en 

locatie en andere praktische zaken.  
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