
CIVIEL 
TRAJECTBERAAD
WAAROM 
• Voorkomen van gesloten jeugdzorg
• Verkorten van gesloten jeugdzorg
• Realiseren van duurzame vervolgplek
• Helpen jeugdige en ouders de regie te (her) pakken

WANNEER 
Dreigt plaatsing in de gesloten jeugdzorg? Zit een jongere al in een 
JeugdzorgPlus-instelling, bijvoorbeeld met een spoedmachtiging? Is er 
geen goede vervolgplaats als een jongere klaar is met zijn behandeling? 
Neem dan als wijkteammedewerkers, behandelaar of andere 
zorgprofessional contact op met het Civiel Trajectberaad.

HET BERAAD 
Aan tafel zitten de jongere, ouders/opvoeders, een onafhankelijk 
voorzitter, een professional uit de gesloten jeugdzorg plus alle overige 
partijen die van belang zijn. Dat kan ook een docent, voetbaltrainer of 
betrokken familielid zijn. 

HET PLAN 
Jongeren en ouders maken een plan met ondersteuning van 
professionals en de regievoerder. Alle leefgebieden worden in kaart 
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 geprobeerd. Het Civiel 
Trajectberaad zoekt daarom ándere oplossingen. Creatief, buiten 
bestaande paden om, écht maatwerk, passend in het perspectief en de 
mogelijkheden van de jeugdige zelf. 

MACHTIGING 
Plaatsing in de gesloten jeugdzorg kan alleen met een 
rechterlijke machtiging. Er is altijd sprake van ernstige opgroei- of 
opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige fors 
belemmeren en van jongeren of ouders die zich aan andere hulp 
onttrekken. Er zijn vijf verschillende toepassingen om een machtiging in 
te zetten. De voorwaardelijke machtiging is daar één van.
Het Civiel Trajectberaad heeft goede ervaringen met voorwaardelijke 
machtigingen. Daarin staan voorwaarden waaraan jongeren en ouders 
zich moeten houden. Ondertussen worden andere noodzakelijke acties 
ingezet.

Het Civiel Trajectberaad 
• is een initiatief van jeugdzorgregio Noordoost-Brabant
• overlegt op donderdag in het stadskantoor in Den Bosch
• komt indien nodig ad hoc bij elkaar
• kan geconsulteerd worden voor collegiaal overleg
• is bereikbaar via civieltrajectberaad-oostbrabant@topaze-hulp.nl of 

06-21489551

Het Civiel Trajectberaad is een expertisetafel. Ik ben onafhankelijk expert en er zit een professional van de gesloten jeugdzorg bij. 
We halen de belangrijkste partijen aan tafel. Wijkteams en ambulante hulp blijven vaak te lang zitten met zware casussen. De gesloten jeugdzorg 
heeft de expertise van deze complexe doelgroep. Als je die kennis naar de wijkteams brengt, kun je gesloten plaatsingen voorkomen. En als het écht 
serieus is, moet je jongeren sneller gesloten plaatsen, ze stabiliseren en behandelen, en dan weer terug mét perspectief. We praten niet over maar 
mét jongeren. Niet over alle shit, we kijken vooruit: ‘Wat wil je leren, hoe ziet leven er verder uit’.

Dorien Vervest & Jasper Thijs 
voorzitters van het Civiel Trajectberaad

VOORKOMEN
Faysal komt uit Syrië. Woont met moeder, 
oma en een baby in huis. Vader woont in 
Syrië. Faysal gaat niet meer naar school en 
heeft oorlogstrauma’s. Krijgt psychotische 
beelden tijdens oudejaarsnacht. Wordt 
gewelddadig. Politie komt erbij. Civiel 
Trajectberaad regelt voorwaardelijke 
machtiging, tolk, systeemtherapie en 
traumabehandeling. Jongen woont nog 
thuis. 

VERKORTEN
Michelle is suïcidaal en gaat van jeugd-ggz 
naar gesloten instelling. Michelle, ouders 
en Civiel Trajectberaad bedenken een beter 
alternatief: Dagbesteding met paarden, 
deels thuiswonend, deels bij pleegmoeder, 
deels op zorgboerderij. Hulpverleners 
kunnen het zo volhouden, want het is 
intensief om haar te begeleiden. Meisje 
knapt op. 

VERVOLGPLEK 
Voor Kevin (autisme, lichte verstandelijke 
beperking, hechtingsproblemen) is er geen 
passende zorg in de regio. Niemand wil 
hem. Wordt geplaatst op een niet passende 
instelling. Vanwege toenemende agressie 
en stevig softdrugsgebruik komt hij in de 
JeugdzorgPlus waar hij na een succesvolle 
behandeling niet te lang moet blijven. Tij-
dens Civiel Trajectberaad wordt vastgesteld 
wat Kevin nodig heeft: kleinschalige zorg, 
één-op-een-begeleiding, ruimte. Gaat naar 
zorgboerderij en komt aan vervolgbehande-
ling toe.  

Meer lezen: 
Civiel Traject Beraad schakelt in Jeugdzorg
Jeugdzorg is estafettewerk
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https://www.jeugdhulpnob.nl/
mailto:henk.vanden.bemd%40viajeugd.nl?subject=
https://www.sociaaldigitaal.nl/p/civiel-traject-beraad-schakelt-in-jeugdzorg/1957
https://link.springer.com/article/10.1007/s12451-019-00202-1



