JAARPRES(EN)TATIE 2012
HIGHLIGHTS
De resultaten spreken
Meningen zijn mooi, maar we staven ze graag met feiten. Daarom is
‘De resultaten spreken’ het thema van deze jaarpres(en)tatie.
Omdat we vooral willen aantonen hoe we met onze inzet een constructieve en maatschappelijke bijdrage leveren. Daarbij laten we
graag onze prestaties zien. Zo maken we helder hoe we voortdurend innovatief en zorgvuldig werken aan onze missie: een veilige en leefbare samenleving.

Specialisatie maakt ons krachtig
Dat we zuiver binnen ons eigen specialisme werken, maakt ons
krachtig. Hierdoor kunnen we per regio flexibel inspelen op de
zorgbehoefte en daarmee een optimale bijdrage leveren aan maatschappelijk resultaat.
Vanuit de Waag ontwikkelden we in 2012 een Topzorg programma voor overlastgevende
jong volwassenen. In Amsterdam leveren we hiermee een bijdrage aan de Top-600 aanpak.
In Utrecht participeren we in de proeftuinen (het betrekken van tweedelijns ggz binnen de
nieuwe aanpak van jeugdzorg) ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg.
De Forensische Zorgspecialisten gelooft in krachtige netwerken. Zo werkt de Van der Hoeven
Kliniek nauw samen met Stichting Beschermd Wonen Utrecht (SBWU) en in Amersfoort
met Quintus (beschermd wonen) en GGZ Centraal. Krachtige samenwerking waardoor we
elkaar aanvullen en samen met de relevante partners op elke plek het optimale aanbod
leveren. Die zorg die de maatschappij veiliger maakt.

Bijdrage aan veiligheid door innovatie
Innovatie staat in al ons handelen centraal. We zetten in op onderzoek, promoties en werken continu aan de doorontwikkeling van
onze behandelingen en instrumenten.
Daarmee dragen we bij aan veiligheid. Zo heeft de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) het initiatief genomen met de GGD Amsterdam voor het
opzetten van een opleiding Forensische Verpleegkunde. Ook is in 2012 gestart met inzet
van mobiele teams die op locatie onderzoeken uitvoeren wanneer dit voor een kind beter
is. Bij de Waag is gestart met Stop it Now!, een ondersteuning voor mensen met pedoseksuele gevoelens en hun omgeving waarmee seksueel grensoverschrijdend gedrag kan
worden voorkomen. De Van der Hoeven Kliniek investeerde in de verdere ontwikkeling en
verfijning van risicotaxatie-instrumenten zoals de FAM, een risicotaxatie-instrument voor
vrouwen dat in 2012 ging lopen.
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Onverminderd hoge uitstroom en lage recidivepercentages
Op uiteenlopende manieren toonden we in 2012 onze kwaliteit en
effectiviteit van werken. Zo nam de Van der Hoeven Kliniek een flink
deel van de landelijke tbs-uitstroom voor haar rekening.
Tegelijkertijd bleef de recidive en behandelduur laag, ook in internationaal perspectief. Een prestatie waarmee we een belangrijke bijdrage leverden aan de
veiligheid op straat.

Maatwerk zorgt voor risicoreductie
We maken voor iedere patiënt een eigen behandelplan. Hierbij
betrekken wij het netwerk en laten we de behandeling waar mogelijk
in de eigen omgeving plaatsvinden.
Voor iedere patiënt in onze kliniek gaan we op zoek naar de best passende uitstroom en zo nodig wordt deze ontwikkeld. Zo startte in 2012 een FOR-FACT-team,
een samenwerking tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek, dat mensen in hun eigen
omgeving behandelt. Zo behandelen we bij de Waag al in de Penitentiaire Inrichtingen (P.I.)
en hebben we bijvoorbeeld intensieve behandelingen voor mensen met een laag IQ.

Aandacht voor veiligheid met zorgvuldige nazorg
Binnen al onze onderdelen zetten we in op maatwerk met optimale
aandacht voor veiligheid en zorgvuldige nazorg. We richten onze
nazorg optimaal en per patiënt op maat in en bieden een terugkeergarantie voor patiënten naar de kliniek als het niet goed gaat.
Omdat wij niet gebonden zijn aan een GGZ-instelling, kunnen we onze uitstroomtrajecten
heel gericht organiseren. Voor de ene patiënt betekent uitstroom in de veilige setting van
een GGZ-terrein, terwijl de ander verder kan via een beschermd wonen traject. Ook bij
cliënten van de Waag doen we dit door afspraken te maken over nazorg. Cliënten kunnen
altijd contact met hun behandelaar van de Waag opnemen als het niet goed met hen gaat
nadat de behandeling is afgerond. Vanuit de FPKM biedt de onafhankelijke letseldiagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling feiten op basis waarvan onze ketenpartners
vervolgtrajecten kunnen inzetten ten behoeve van de veiligheid van het kind.
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Maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer
Sinds 2010 voert de FPKM onderzoeksaanvragen uit voor de medische sector. De vraag vanuit de medische sector voor forensischpediatrisch onderzoek nam enorm toe.
Hier stond echter geen financiering tegenover. Door maatschappelijke aandacht te vragen voor dit belangrijke werk is erkend dat forensische pediatrie een
cruciale factor is in de aanpak van kindermishandeling. De staatsecretaris van VWS zegde
daarop financiering toe voor 2012 en 2013. De Forensische Zorgspecialisten blijft zich hard
maken voor inbedding van forensische pediatrie in de ketenaanpak kindermishandeling en
de structurele financiering ervan. In het belang van deze groep kinderen nu en in de toekomst voor hun veiligheid en in de wetenschap dat 80% van de daders ooit slachtoffer was.
Daarnaast maakte De Forensische Zorgspecialisten zich hard om de eigen bijdrage GGZ,
die ook de cliënten van de Waag trof, af te schaffen. Deze maatregel wierp namelijk in de
praktijk een grote drempel op voor cliënten om vrijwillig in behandeling te gaan. Dit was in
2012 direct merkbaar in de aanmeldingen van cliënten, bijvoorbeeld in het kader van huisverboden. Hiermee is de veiligheid van de maatschappij niet gediend.

Trots op ons menselijk kapitaal
Bij De Forensische Zorgspecialisten staat het maatschappelijk resultaat altijd voorop. Onze medewerkers zijn professionals die met
passie hun werk doen.
Uit het onderzoek dat De Forensische Zorgspecialisten in 2012 onder
haar medewerkers heeft gehouden, kwam een overall cijfer van een 7,3. Dit ligt boven de
GGZ Benchmark. Iets waar we erg tevreden over zijn. We doen ons werk graag en we doen
het goed. En op die plekken waar dat het hardst nodig is.
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