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Datum 23 juni 2020 

Onderwerp Inventarisatie uitbreiding naar BN1 en BN2-plaatsen verblijfszorg 

 

 

 

 

Geachte zorgaanbieder, 

 

September jl. is het doorbraakteam Capaciteitsdruk Tbs in het leven geroepen 

omdat de druk, ondanks de inspanningen vanuit het veld en DJI, niet is 

afgenomen. De toenemende instroom in de tbs, stagnerende uitstroom en 

stijgend aantal omzettingen en hervattingen zijn hier belangrijke oorzaken van. 

Ons doel is om dit knelpunt gezamenlijk op te pakken op basis van creatieve 

ideeën, met uiteraard de veiligheid in acht nemend.  

 

Uit diverse hoeken – waaronder de zorgconferenties 15+ en recent advies van de 

RSJ1 – blijkt uit nadere analyse dat de huidige capaciteitsdruk overwegend 

voortkomt uit een schaarste aan passende uitstroomvoorzieningen voor (een deel 

van onze) Tbs-populatie die langdurig in tbs verblijft in klinieken met een hoog 

beveiligingsniveau (uitzondering in begeleid wonen en FPA’s daargelaten). Eén 

van de voornaamste oorzaken hiervan is het gebrek aan verblijfsplekken met een 

beveiligingsniveau 1-2 en een hogere zorgintensiteit, waar betreffende cliënten 

een groot deel van hun leven kunnen wonen. Het betreft cliënten waar 

behandeling (vaak) niet meer aan de orde is door een behandelplafond of 

blijvende beperking (autisme, LVB), waardoor behandeling niets meer toevoegt 

aan verlaging van het recidiverisico. Hoewel er sprake is van een 

behandelplafond, blijft langdurige begeleiding met hogere zorgintensiteit (zijnde 

begeleiding, niet behandeling) in combinatie met een blijvende forensische 

scherpte cruciaal gezien de psychiatrische problematiek en het verhoogde 

recidiverisico. Deze vorm is afwijkend van de huidige 

zorgpaden/behandeltrajecten bij de reguliere FPA’s en forensische-RIBW’s.   

 

Dit bracht ons tot de conclusie dat er opnieuw geïnventariseerd moet worden hoe 

deze uitstroom/doorstroom verbeterd kan worden; middels een passende 

uitstroomvoorziening door uitbreiding naar een nieuwe te ontwikkelen vorm van 

                                                
1 advies Langdurig in de tbs, Stagnatie in de door- en uitstroom van ter 
beschikkinggestelden 30 april 2020 
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begeleiding en verblijfszorg voor de langere termijn. Deze vorm zal o.i. de 

volgende kenmerken bevatten: 

 
 Cliënten hebben – gedurende de opname bij betreffende locatie – een 

forensische titel welke een looptijd van minstens twee jaar bevat. Na 

afloop van deze titel wordt de cliënt aangemeld voor de WLZ; 

 Er is sprake van een (behoefte op) beveiligingsniveau 1-laag of 2-laag, 

waarbij er wordt gewerkt met een actuele risicotaxatie en blijvende 

forensische scherpte als middel in het cliëntcontact (m.a.w. ervaring met 

relationele beveiliging);  

 De verblijfszorg is ingericht op een woonfunctie in combinatie met indien 

geïndiceerd ambulante behandeling (ZZP-B), waarbij de zorgintensiteit zo 

hoog als nodig en passend is bij de problematiek om de veiligheid van de 

cliënt/samenleving en de kwaliteit van leven te waarborgen; 

 Er wordt begeleiding geboden aan cliënten met een verstandelijke 

beperking en/of blijvende (chronische) psychiatrische kwetsbaarheid; 

 De locatie bevindt zich niet in een stedelijke/bewoonde omgeving en heeft 

een FPA of FPK in de nabijheid om indien nodig tijdelijk te kunnen 

opschalen (wanneer het beveiligingsniveau tijdelijk niet toereikend is). 

Daarbij is het van belang dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn 

voor dagbesteding, begeleid en onbegeleid wandelen op de 

verblijfszorglocatie. 

Het realiseren van een nieuw te ontwikkelen woonvorm vergt vanzelfsprekend 

een voorafgaande inventarisatie van belangstelling en mogelijkheden van 

zorgaanbieders. Middels deze brief zou ik dan ook een aantal vragen willen 

stellen:  

 
1. Zijn er vanuit uw organisatie mogelijkheden om de huidige capaciteit uit 

te breiden met plaatsen op beveiligingsniveau 1-laag of 2-laag, afgestemd 

op deze behoefte?  

2. Is er reeds ervaring met een dergelijke uitstroomvoorziening? Of zijn er 

mogelijkheden deze te ontwikkelen? 

3. Is het realiseren van eerdergenoemde uitstroomvoorziening gebouwelijk 

haalbaar? Zo ja, met hoeveel plaatsen op het terrein/de locatie en met 

welke geschatte ingangsdatum?  

4. Is het realiseren van eerdergenoemde uitstroomvoorziening financieel 

haalbaar? Zo niet, wat zijn de knelpunten die jullie hierbij ondervinden? 

5. Is het realiseren personeel technisch mogelijk en met welke geschatte 

ingangsdatum? 

 

Graag uw reactie op deze brief vóór vrijdag 31 juli 2020 via 

e.stouten@dji.minjus.nl met als titel “Inventarisatie uitbreiding naar BN1 en 

BN2”. 

 

Tot slot wil ik benadrukken dat er momenteel sprake is van een verkennende 

fase; er kunnen op geen enkele wijze rechten dan wel (vermeende) toezeggingen 

worden ontleend aan deze brief dan wel (inzichten naar aanleiding van de) 

informatie die ten behoeve van deze inventarisatie worden verstrekt. Het level 

playing field zal voor de gehele (potentiele) (Forensische Zorg) markt te allen 
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tijde door Divisie ForZo/JJI worden gewaarborgd en er is geen sprake van een 

voorkeurspositie voor zorgaanbieders die reageren op betreffende brief.  

 

Dit gezegd hebbende hoop ik voldoende reacties te ontvangen om een helder 

beeld te krijgen over eventuele uitbreidingsmogelijkheden en belangstelling 

binnen het veld.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Doorbraakteam capaciteitsdruk Tbs, 

 

Esmée Stouten 

   

   

 
 
 


