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Titel:
Trajectplan Op Maat

Betreft/Onderwerp:
Het mobiliseren, in beweging krijgen, van mensen met een doorgaans meer complexe problematiek
waardoor het voor hen moeilijk is om deelname aan het maatschappelijk leven te verwezenlijken.
Het trajectplan is duidelijk persoonlijke coaching. Er wordt individueel gekeken in welke richting er
verder gewerkt kan worden. Het geeft de organisatie en cliënt meer inzicht en handvatten over de
mogelijkheden die er kunnen liggen op het persoonlijke vlak om tot een verbetering van deelname
aan het maatschappelijke leven te komen.
Het trajectplan geeft inhoudelijk precies aan welke externe partijen er aangetrokken moeten worden
en wat zij precies gaan doen om te zorgen dat de cliënt in beweging kan komen. Er zijn dus factoren
die de persoon niet zelf kan aanpakken. Hier kan gedacht worden aan specialistische arts,
psycholoog, psychiater, revalidatiecentrum, arbeidstraining of werk in beschermde arbeidsomgeving.

Achtergrond/Setting:
Gemeenten en andere organisaties hebben vaak een groep mensen in hun bestand dat bestaat uit
cliënten met complexe belemmeringen, die extra inzet vragen om te starten met een toeleidingstraject naar de arbeidsmarkt. Er is een persoonlijk advies uitgebracht per cliënt waarin de
belemmerende factoren zijn omschreven. De cliënt is hierdoor nog niet in beweging gekomen, of
beschikt niet over de mogelijkheden deze factoren aan te pakken, en heeft extra inzet nodig door
middel van een trajectplan.

Aanleiding:
De organisatie heeft te maken met een situatie waarin extra inzet nodig is om, voor mensen die
moeilijk bemiddelbaar zijn, in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om hen deel te laten
nemen aan het maatschappelijk leven. De organisatie beschikt niet over de mogelijkheid dit traject
vorm te geven en vraagt daarbij extra inzet. Consent kan een voorstel doen in de vorm van een
productbeschrijving, tevens offerte om een traject op maat te geven.

Vraagstelling:
Een onderzoek naar en het inzichtelijk maken van externe partijen die aangetrokken moeten worden
om de cliënt in beweging te krijgen. In het Trajectplan wordt omschreven welke externe specialismen
of specialisten er ingeschakeld moeten worden. Duidelijk omschreven traject, toegesneden op de
cliënt, om te zorgen dat belemmeringen worden weggenomen om toegang te verkrijgen tot de
arbeidsmarkt. Dit onderdeel vraagt meer tijd en externe specialisatie.
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Inhoud van het trajectplan:
De volgende aspecten vanuit het dossier en een gesprek worden nader onderzocht. Door middel van
coaching en structuur deze aspecten op de rit krijgen met behulp van externe specialisatie.
Lichamelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Voorliggende voorziening
Huisvesting
Sociale omstandigheden
Effectiviteit in ADL: algemene dagelijkse levensverrichting
Financiële situatie
Communicatie; wijze waarop de cliënt communiceert
De motivatie van de cliënt
De capaciteiten van de cliënt
Mogelijkheden tot behandeling

Werkwijze:
De werkwijze ziet er als volgt uit: Het trajectplan geeft een duidelijk weergave van de externe
specialisatie die aangetrokken dient te worden. Dit traject richt zich op scheppen van condities om
het arbeidsmarktperspectief van de cliënt te vergroten. Dit kan in gang worden gezet door/met
behulp van bijvoorbeeld: therapie, persoonlijke coaching, specialistische behandeling of lichamelijke
interventie. Op basis van een advies dat voor en met de cliënt is geschreven, wordt er gekeken welke
aspecten op de rit moeten komen. Per aspect wordt gekeken welke externe specialisatie
aangetrokken moet worden en welk tijdsbestek dit in beslag neemt.
De termijn van een trajectplan is 8 tot uiterlijk 13 weken. Blijkt er structureel nog meer nodig te zijn,
moet afsluitend van het traject uit de rapportage duidelijk worden wat er verder geadviseerd wordt
in de zin van (on)mogelijkheden en eventuele nadere begeleiding, therapie, specialistische
begeleiding algemeen, etc.
Het trajectplan is een kernkwaliteit van Consent.
Consent heeft als uitgangspunt dat geen mens hetzelfde is; Iedereen is uniek, authentiek en
waardevol. Dit vertrekpunt is de basis van de benadering, dit is de basis van het concept. Dit
betekent dat het tijdens dit traject gaat om het helder krijgen van het unieke, het eigene van het
individu: het raken van “de juiste snaar”.
Consent zet een proces in gang dat nodig is om de cliënt te laten inzien dat het zijn/haar
verantwoordelijkheid is om problemen onder ogen te komen, deze te transformeren tot een
uitdaging en vervolgens tot een oplossing te komen.
Dat is de insteek. Dat is ons vak.
In dit traject wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd, waarbij binnen de
samenwerkingsverbanden, specialisten kort kunnen worden ingeschakeld of geraadpleegd.
Dit is van belang om een goed traject te kunnen formuleren.
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