
Nieuwsbrief maart 2019 

TRANSFORENSISCHE JEUGDZORG 

U treft aan de vierde nieuwsbrief in het kader van de pilot Transforensische Jeugdzorg (TFJZ).  

Deze pilot, uitgeschreven en gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is begin dit jaar 

onder andere gegund aan Via Het Keerpunt. Het doel van deze pilot is om intramurale JJI-expertise ook extramuraal 

te gaan aanbieden om daarmee plaatsing in een JJI of recidive te voorkomen. Via Het Keerpunt werkt in dit kader 

intensief samen met Mondriaan en met de gemeenten. Maar daar waar nodig en mogelijk, ook met andere 

ketenpartners. 

 

In deze nieuwsbrief kijken we terug op 2018, wordt een casus geschetst en blikken we vooruit.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Ben Dolmans, directeur Via Het Keerpunt 

SJSJ wordt Via Jeugd 

SJSJ (Stichting Jeugdzorg Sint Joseph) heeft sinds kort een nieuwe naam:  

Via Jeugd. De stichting kiest voor deze nieuwe naam om te laten zien waar  

ze voor staat én om onder meer de verbinding aan te geven tussen de 

organisatieonderdelen. 

 

Moderne organisatie 

Een nieuwe naam past bij de ontwikkeling van de organisatie. Een moderne organisatie, die 100 jaar jeugdhulp-

expertise combineert met nieuwe methoden om jongeren met complexe gedrags- en psychiatrische problemen én 

hun omgeving te helpen weer grip te krijgen op de toekomst. 

 

Op weg naar een veilige toekomst 

De nieuwe naam staat voor de weg die een jongere aflegt, op weg naar een volwaardige plek in de maatschappij. 

‘Via’ is immers het Latijnse woord voor ‘weg’. Het woord ‘via’ wijst ook naar een punt op de route, een station dat 

Via Jeugd vormt in de ontwikkeling van jongeren. 

 

Nieuwe naam, dezelfde dienstverlening 

Hoewel SJSJ vanaf nu een nieuwe naam heeft, blijft alles voor jongeren, ouders en samenwerkingspartners 

hetzelfde. Jongeren kunnen dus blijven rekenen op specialistische jeugdzorg van hoog niveau. Via Het Keerpunt grip 

op morgen. 

 

Bekijk ook eens onze nieuwe website: www.viajeugd.nl  

Wist u dat? 

 In het ontwikkelteam TFJZ inmiddels al 30 jongeren besproken zijn. 

 Er vanuit diverse gemeentes in het noorden van Limburg interesse is getoond in de pilot.  

 Er een getraind team In Control! professionals van start is gegaan met trainen en doorontwikkelen.  

   

http://www.viajeugd.nl


Resultaten ontwikkelteam TFJZ 

De kern van de pilot TFJZ is het ontwikkelteam TFJZ. Bevindingen en knelpunten uit dit overleg worden ook 

meegenomen naar de interne projectgroep TFJZ en de stuurgroep TFJZ. Het gezamenlijk bouwen aan resultaten kan 

goed vorm worden gegeven vanuit de inhoud c.q. de jongeren. 

De huidige deelnemers aan het ontwikkelteam TFJZ zijn GGZ Mondriaan (waaronder ook de afdelingen Orthofact en 

Radix), de gemeente, Vincent van Gogh, PsyCare en BJZ. 

In totaal zijn er nu 30 jongeren besproken. 

Al deze jongeren zouden niet een dergelijk passend en op maat toegespitst advies hebben gekregen zonder 

toepassing van de pilot. 

De adviezen voor de jongeren zijn onder te verdelen in twee groepen: 

1. Doorverwijzing binnen de bestaande arrangementen en onderstaand aanbod en/of naar partners in de regio, 

ingezet vanuit een blijvende samenwerking en/of aanvullende diagnostiek 

2. Doorverwijzing naar een In Control! groep (per direct of op termijn) 

Aanbod Via Jeugd: Intensieve gezins-/ouderbegeleiding, agressieregulatietraining In Control!-ambulant, Brains4Use, 

‘Leren van delict’, EMDR, Sociale vaardigheidstraining, Cognitieve gedragstherapie, Ervaringsgericht leren, 

Muziektherapie , Schemagericht werken. Onderwijs/werktoegeleiding, MST en MDST (via partnerorganisatie), 

Gezinsopnamen, Observatie en procesdiagnostiek  in het kader van risicotaxaties. 

De jongeren die zijn besproken in het Ontwikkelteam TFJZ worden door de wetenschappelijk medische commissie 

opgevoerd en de resultaten worden gemeten. In maart 2019 volgt de eerste rapportage.  

Diverse belanghebbende inhoudelijke bevindingen: 

 Het vraagt een investering om de partners aan tafel goed te leren kennen en elkaars aanbod te leren kennen. 

 Voor jongeren die 18 zijn geworden zijn de voorzieningen en de zorg in de praktijk vaak niet toereikend. 

 De aanwezigheid van de gemeente bij het ontwikkelteam TFJZ heeft in het kader van toezicht processen en 

huisvesting voor jongeren directe resultaten opgeleverd. 

Doelen pilot Transforensische Jeugdzorg 

Door middel van een ontwikkelteam TFJZ (casuistiekoverleg), een interne projectgroep TFJZ en een stuurgroep TFJZ 

wordt er vanuit Via Jeugd met de ketenpartners vorm gegeven aan; 

 Het voorkomen van recidive 

 Jongeren voorzien van passende en op maat in te zetten zorg 

 Realiseren van een outreachend, ambulant, multidisciplinair team, gericht op preventie en/of continuïteit van 

zorg. Mede door de inzet van arrangementen, gericht op zorg en/of beveiliging die binnen het sociale en/of 

veiligheidsdomein gezamenlijk in de regio worden aangeboden, met als werktitel ‘forensische polkliniek’.  

 

Acties 2019 

 Bezoeken scholen zodat het aanbod en de vraag van In Control! passend doorontwikkeld wordt. In Control! 

aanbieden aan jongeren en leraren trainen. Ontwikkeling van light versie voor scholen. 

 In Control! in april 2019 aanbieden in groepsversie voor jongeren besproken in het ontwikkelteam TFJZ. Verdere 

doorontwikkeling In Control! 

 Uitwerken samenwerking Orthofact-ambulant Via Jeugd; gezamenlijke ontwikkeling van arrangementen. 

 Aanhaken bij de gemeente Maastricht inzake de ontwikkelingen bij de all inclusive school vanuit de te realiseren 

‘forensische polikliniek’ 

   



Wij werken binnen Via Jeugd Ambulant middels 

arrangementen vanuit de gemeente. Dit doen wij nog altijd 

met ontzettend veel plezier. We merken als ambulant 

medewerkers wel dat er veel verschillen zijn in hoe 

gemeentes omgaan met de invulling c.q. de verwachting 

van arrangementen. Niet iedere gemeente hanteert 

dezelfde regels. 

In ons werk bouwen we vaak aan een intensief contact 

met cliënten, vanwaar we hulp, ondersteuning en 

begeleiding bieden. Helaas is het in de praktijk vaak zo dat 

er geen verschillende vormen van hulpverlening naast 

elkaar gefinancierd kunnen worden. Dit terwijl de 

complexe problematiek vaak een meervoudige aanpak 

vraagt. Gezinnen hebben naast therapie, ook nood aan 

ambulante begeleiding. Door financieel getouw trek, 

komen wij als ambulant begeleiders dan niet altijd toe aan 

ons primair werk: namelijk het ondersteunen van de 

jongeren en het gezin. 

Dit geldt niet alleen als er therapie word ingezet binnen een 

casus of gezin, maar voor hulpverlening op elk gebied. 

Verschillende gemeenten verwachten verschillende dingen 

die binnen een arrangement moeten plaatsvinden qua 

begeleiding. De ene geeft toestemming voor een jobcoach 

nadat de cliënt in een doelgroep register is opgenomen, 

terwijl de andere gemeente weer zegt dat hiervoor niet extra 

wordt gefinancierd omdat er al begeleiding wordt gegeven 

vanuit Via Jeugd. Dit maakt het soms wel lastig omdat  

Knelpunt gebaseerd op casuïstiek vanuit Ambulant 

Tenslotte 

Voor vragen of opmerkingen over deze pilot kunt u contact opnemen met Daphne Sleijpen, bereikbaar per  

mail via daphne.sleijpen@sjsj.nl. 

Conclusie 

De pilot Transforensische Jeugdzorg is volop in ontwikkeling en in beweging.  

Filmpje Nieuwjaarsbijeenkomst DJI 

René Cardynaals en Leo Raets , vaste partners uit het ontwikkelteam TFJZ, zijn geïnterviewd door DJI over de 

meerwaarde van de pilot TFJZ. Bij SJSJ is dit filmpje te zien via Intranet. Zij vertellen over het spreken van elkaars 

taal, aansluiten bij de vraag van jongeren en gezinnen en duidelijke afspraken maken en ervoor zorgen dat met alle 

partners a natafel het gezamenlijke jongeren worden. 

   

bijvoorbeeld uitzendbureaus zoals “hallo collega” die 

gespecialiseerd zijn in het zoeken van werk voor 

“speciale” mensen hierin dan niets kunnen 

betekenen, terwijl deze bureaus ’s juist vaak ervoor 

kunnen zorgen dat onze doelgroep aan een baan 

kan komen en deze ook kunnen behouden door de 

passende begeleiding. 

Voor bovenstaande vragen wij aandacht binnen de 

verschillende gemeenten.  

Kim Narings en Saskia Moerdijk 

Ambulant begeleiders 

mailto:daphne.sleijpen@sjsj.nl

