
Civiel trajectberaad

Grip op morgen

   Ondersteunt jeugdige en ouders bij het herpakken van de regie

   Draagt bij aan het realiseren van een duurzaam behandeltraject

   Voorkomt onnodige (spoed)plaatsing in de gesloten jeugdzorg  

   Verkort JeugdzorgPlus plaatsing

Wanneer?
Overweeg je een plaatsing in de JeugdzorgPlus? Zit een jongere al in een JeugdzorgPlus instelling, 
bijvoorbeeld met een spoedmachtiging? Is er (nog) geen goede vervolgplek als een jongere klaar is met 
zijn behandeling? Neem dan als verwijzer contact op met de plaatsingscoördinatoren van Almata.

Hoe ziet een Civiel trajectberaad er uit?

Het Civiel trajectberaad is een overleg waarbij 
ouders/opvoeders, desgewenst met de jongere, 
met de verwijzer, andere betrokkenen en een 
deskundige van gesloten jeugdzorg om de 
tafel zitten.

JeugdzorgPlus zet haar specifieke expertise in om 
wijkteams en ambulante hulp bij te staan in de 
meest ingewikkelde casussen.

Het overleg wordt in goede banen geleid door 
een voorzitter. Bij tegenstrijdige belangen kan 
dit een persoon zijn die onafhankelijk is van de 
partijen. Het doel is om een gesloten plaatsing te 
voorkomen of zo kort als mogelijk in te zetten 
om de jongere te stabiliseren en te behandelen. 

“We maken een gezamenlijk plan om  
de probleemsituatie te doorbreken”,  
aldus Henk van den Bemd,  
deskundige gesloten jeugdzorg.

“Jongeren en ouders ervaren dat er écht naar 
hen wordt geluisterd en dat we samen 
vooruit kijken. 

Vaak worden er creatieve oplossingen bedacht 
en plaatsingen voorkomen. Het CTB geeft vaak 
uitkomsten die verwijzers verrassen.”



Het beraad
De jongere zit aan tafel met zijn ouders/
opvoeders, een voorzitter, een verwijzer 
(gezinsvoogd of jeugdprofessional), een 
deskundige van JeugdzorgPlus en alle overige 
partijen die van belang zijn. Dat kunnen ook een  
(vorige) hulpverlener, een voetbaltrainer of een 
familielid zijn. 

Het plan
Alle betrokkenen maken samen een plan waarin 
alle leefgebieden in kaart worden gebracht: 
behandeling, begeleiding, dagbesteding, 
onderwijs, vrije tijd, wonen, financiën. Waar 
nodig worden acties uitgezet.

Out of the box
Vaak is al veel hulp ingezet of al veel gepro 
beerd. Het Civiel trajectberaad zoekt daarom 
ándere oplossingen. Creatief, écht maatwerk, 
passend in het perspectief, zo nodig buiten de 
bestaande paden en binnen de mogelijkheden  
en de wensen van de jongere zelf.

(Voorwaardelijke) machtiging
Het Civiel trajectberaad kan verschillende 
uitkomsten hebben. Vaak wordt geadviseerd 
om een voorwaardelijke machtiging in te zetten 
om een plaatsing in de gesloten jeugdzorg te 
voorkomen. In de voorwaardelijke machtiging 
staan voorwaarden – in gezamenlijkheid 
opgesteld  waaraan de jongere zich moet 
houden. 

Het Civiel trajectberaad
  Kan op korte termijn georganiseerd worden. 

  (binnen 7 tot 14 dagen)
   Vindt plaats op locatie of in Ossendrecht  

 bij Via Almata.

Verkorten
Michelle is suïcidaal en gaat van jeugd-ggz 
naar JeugdzorgPlus-insteling. Tijdens een 
Civiel trajectberaad bedenken Michelle, 
ouders en verwijzers een beter alternatief: 
dag besteding met paarden, deels 
thuis wonend, deels bij pleegmoeder, deels op 
de zorgboerderij. Het begeleiden van Michelle 
is intensief; hulpverleners kunnen het 
volhouden door het nieuwe plan.

Vervolgplek
Voor Kevin is er geen passende zorg in de regio. 
Hij heeft een licht-verstandelijke beperking, 
hechtingsproblemen en heeft autisme. Hij 
wordt geplaatst in een niet passende instelling. 
Vanwege toenemende agressie en stevig 
softdrugsgebruik wordt hij succesvol 
behandeld in een JeugdzorgPlus-instelling. 

Tijdens het Civiel trajectberaad wordt 
vastgesteld wat Kevin nodig heeft: 
kleinschalige zorg, één-op-één begeleiding en 
ruimte. Hij gaat naar een zorgboerderij waar hij 
start met een vervolgbehandeling.

Het Huis van Almata
Het Civiel trajectberaad is een onderdeel van  
Het Huis van Almata dat het meerjarenplan 
verbeeldt. Dit plan is samen met de jeugdzorg-
regio’s tot stand gekomen. Voor meer informatie 
kijk op www.viajeugd.nl/huis-van-via-almata

Plaatsingscoördinatoren zijn altijd
voor overleg bereikbaar via

Henk van den Bemd 06-15359973
Ingrid Bakker 06-18211020
Beiden te bereiken via:  
pcviaalmata@viajeugd.nl

Alcohol, drugs, hechtings 
problemen, gedragsproblemen, 
psychiatrische problematiek, 
vastgelopen op school, huiselijk 
geweld, verstoorde relaties, dreigen 
met suïcide, slachtoffer van 
loverboys, seksueel misbruik, 
vechtscheiding, lichte 
verstandelijke beperking.


