
 

 

We zijn in de forensische zorg aan de slag met trajectindicaties. Met veel partijen werken we samen 
rondom de cliënt en die samenwerking kan beter. Daarmee zorgen we ervoor dat de cliënt en de 
risico’s beter in beeld zijn. Een tweede belangrijk doel van de trajectindicaties is dat we veel minder 
administratieve handelingen hoeven te doen tijdens het traject. Immers, één indicatie aan de start 
van de behandeling zal vaak voldoende zijn en dan hoeven herindicaties niet meer aangevraagd te 
worden.  

De eerste drie maanden  
De eerste drie maanden stonden in het teken van de oriëntatie. Als projectleider ben ik bij alle 
partijen langs geweest om te horen wat zij belangrijk vinden in de trajectindicaties en in het project. 
Dit waren hele open en inhoudelijke gesprekken. In die gesprekken werd me duidelijk dat alle 
partijen graag willen gaan werken aan minder administratieve lasten en beter samenwerking in de 
keten. Tegelijk werd ook duidelijk dat de belangen soms net een beetje anders zijn en de 
perspectieven soms wat afwijken van elkaar. Daar hebben we in de stuurgroep met elkaar over 
gesproken en daar is een aantal kaders (her-)bevestigd. U vindt ze op de website 
taskforceforensischezorg.nl/trajectindicaties. 

Ondanks de coronacrisis gaan we gewoon door 
Door de situatie rondom de uitbraak van Covid-19 werden we aan de vooravond van de 
ontwikkelfase geconfronteerd met een uitdaging. We willen graag met elkaar in gesprek over hoe we 
de trajectindicaties vorm willen geven en hoe we willen samenwerken. Daarvoor kunnen we 
vanwege de omstandigheden niet in één ruimte samenkomen. Maar daar hebben we wat op 
gevonden. In het filmpje dat we daarvoor maakten en die je ook op deze site kunt  vinden, hoor je 
daarover meer. Kijk daarvoor op taskforceforensischezorg.nl/trajectindicaties. 

Nu dus volop aan het ontwikkelen! Mooie gesprekken met bevlogen mensen en de wens om een 
sterkere keten te vormen: ik heb een prachtig project te pakken! 

Wil je er meer over weten of iets met me delen? Mail dan naar taskforcefz@ggznederland.nl. Ook 
kun je op de website een terugbelverzoekje achterlaten, dan neem ik contact met je op! 

Petra de Leede 
Projectleider P5COM trajectindicaties 

 



 


