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In dit project is de interventie TraJect geïmplementeerd in twee nieuwe revalidatiecentra en is een
derde centrum getraind om de interventie te geven. Doelstellingen van het huidige project waren A) het
ontwikkelen en toepassen van de train-de-trainer cursus, B) lokale netwerk vorming in revalidatie en reintegratieveld, en C) monitoring en evaluatie van de interventie. In dit implementatieproject is veel
ervaring en kennis opgedaan over de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde interventie in
revalidatiecentra buiten Rotterdam.
A. In dit project is de train-de-trainer cursus ontwikkeld en deze cursus blijkt aan te slaan bij de
teams die de cursus hebben gevolgd. De professionals geven aan dat de cursus voldoende
handvatten biedt om de interventie te implementeren en te geven.
B. In de twee betrokken steden is succesvol een lokale netwerk tussen revalidatie en re-integratie
gevormd. Het betrekken van het lokale UWV binnen dit netwerk verliep aanvankelijk moeizaam,
maar is in de loop van het project verbeterd. De gecombineerde deskundigheid van re-integratie
en revalidatie wordt door de professionals als een duidelijke meerwaarde gezien. Zoals bekend
van andere interventies voor jongeren blijkt ook bij deze interventie de werving van deelnemers
moeizaam te verlopen. Daarnaast was in één van de deelnemende centra sprake van
overlappend aanbod voor deze doelgroep. De ervaringen en kennis omtrent werving van
deelnemers opgedaan in dit project zijn gebruikt voor het ontwikkelen van diverse producten
om de werving van deelnemers te verbeteren, zoals:
1. Flyers over de inhoud en vormgeving van de interventie voor professionals
(revalidatieartsen en arbeidskundigen) en potentiële deelnemers.
2. Tips voor professionals in de revalidatie en re-integratie instellingen om adequate
werving van deelnemers te bevorderen
C. Tevens zijn extra werkbijeenkomsten georganiseerd, die hebben geleid tot een uitbreiding van
het netwerk van een betrokken revalidatiecentrum met het Voortgezet Speciaal onderwijs. Via
dit kanaal zullen potentiële deelnemers worden doorgestuurd naar de interventie, waardoor de
instroom in de interventie mogelijk wordt verhoogd.
D. Deelnemers en professionals zijn erg tevreden over de inhoud en de vormgeving van de
interventie. Voor de jongeren die hebben deelgenomen aan de interventie, levert de interventie
een positief resultaat op. Eén jaar na de start van de interventie heeft 80% van de deelnemers
die de interventie afrondt werk, waarvan de helft betaald werk.

