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Het Centrum voor Trajecten 
en Bemoeizorg (CvTB) is een 
samenwerkingsverband tussen vier 
organisaties, geïnitieerd vanuit de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Het CvTB biedt zowel bemoeizorg 
als begeleiding aan bijzondere 
doelgroepen, zoals zorgwekkende 
zorgmijders, daklozen, verslaafden, 
en multiprobleemhuishoudens. 
Deze mensen kampen vaak met 
complexe, meervoudige problemen 
waarin psychiatrische, lichamelijke, 
verslavings - of psychosociale 
aspecten een rol kunnen spelen. 
Hierdoor kunnen ze slecht 
voor zichzelf zorgen, of overlast 
veroorzaken. In veel gevallen kunnen, 
mogen of willen ze (nog) geen 
gebruik maken van de reguliere 
hulpverlening en hebben ze geen 
steunsysteem waarop ze kunnen 
terugvallen.

Doel

Het CvTB ondersteunt deze cliënten in het vinden van een zorgaanbod dat 
aansluit bij hun specifieke wensen en (on)mogelijkheden. Het doel is om 
een sluitende zorgketen te realiseren die leidt tot een blijvende verbetering 
op de diverse levensgebieden.

Werkwijze

Het CvTB bestaat uit medewerkers van Stichting Maatschappelijke 
Opvang, Novadic-Kentron, de Reinier van Arkel groep en Juvans. Zij 
zoeken gevraagd en ongevraagd cliënten op in hun eigen omgeving, 
leggen contact en brengen samen de situatie in kaart. Uitgaande van 
de individuele situatie van iedere cliënt wordt bekeken waar knelpunten 
liggen en welke ondersteuning daarbij gewenst is. Daarbij kan, als de 
cliënt daarmee akkoord gaat, ook de directe omgeving betrokken worden. 
Alle bevindingen, aandachtspunten en afspraken die hier uit voortkomen 
worden in een Trajectplan vastgelegd. Het Trajectplan is uitgangspunt in 
de toeleiding naar de reguliere hulpverlening. De instellingen voeren het 
Trajectplan op onderdelen uit. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk 
van de complexiteit van de individuele situatie. Indien nodig wordt een 
casusconferentie georganiseerd, hierin worden afspraken gemaakt met 
betrekking tot de uitvoering en regie. Het CvTB blijft de cliënt volgen, niet 
alleen tijdens de uitvoering van het Trajectplan, maar ook anderhalf jaar 
daarna. 

Het CvTB werkt niet alleen nauw samen met bovengenoemde 
ketenpartners, maar ook met diverse schilpartners, die zowel een 
signalerende als een uitvoerende rol kunnen spelen.

Aanmelding

Aanmelden kan tijdens kantooruren door zowel instellingen als personen 
uit de directe omgeving. Het CvTB informeert de melder binnen 
5 werkdagen of zij zelf met de aanmelding aan de slag gaan. Afhankelijk 
van de melding kan het team namelijk ook adviseren, doorverwijzen en 
bemiddelen naar andere hulpverleningsinstanties.


