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Masterplan DJI
Het aangepaste Masterplan DJI 2013 - 2017 is met het
debat van 27 juni jl. definitief geworden.
De Directie Forensische Zorg is gestart met het uitvoering
geven aan de maatregelen uit dit besluit. Zo is er een
projectteam aangesteld om de implementatie vorm te
geven, zijn de eerste gesprekken opgestart met de te sluiten
FPC’s en is een taskforce opgezet om de behandelduur in de
tbs terug te dringen.
Terug naar boven

Overname Kolkemate door Tactus
Tactus Verslavingszorg, een van de contractpartijen van
DForZo, heeft de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Kolkemate in
Zutphen van zorgorganisatie Horizon aangekocht.
Eind 2012 heeft staatssecretaris Teeven (VenJ) besloten om
de JJI per 1 januari 2014 buiten gebruik te stellen. De reden
hiervoor is dat er de komende jaren minder behoefte aan
plaatsen zal zijn. De aankoop is mede tot stand gekomen
door de samenwerking tussen de sector Justitiële
Jeugdinrichtingen en de directie Forensische Zorg van DJI.
Zij vertegenwoordigden alle betrokken partijen.
Tactus gaat de forensische verslavingskliniek (FVK) in
Apeldoorn en de nevenlocatie in Rekken, naar de nieuwe
locatie in Zutphen verplaatsen. De kliniek staat nu leeg,
Tacus heeft aangegeven naar verwachting de nieuwe locatie
medio 2014 te openen.
Voor meer informatie zie link.

Terug naar boven

Ongeoorloofde afwezigheid tbs 2012
In 2012 is het aantal keren dat tbs-gestelden ongeoorloofd
afwezig waren, gestegen ten opzichte van vorig jaar. De
belangrijkste reden voor deze toename is de striktere
manier van registreren.
Dat schrijft staatssecretaris Teeven in een brief aan de
Tweede Kamer over de analyse van ongeoorloofde
afwezigheid van tbs-ers. Er is sprake van ongeoorloofde
afwezigheid als een tbs-gestelde zich niet houdt aan de
verlofvoorwaarden, zoals op een bepaalde tijd aanwezig te
zijn of om op de afgesproken tijd terug te zijn in het
forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Daarnaast is ook de
regeling ‘1 jaar geen verlof’ vorig jaar vaker toegepast. Bij
deze maatregel wordt het verlof van de tbs-gestelde voor
een jaar ingetrokken als hij ongeoorloofd afwezig was. De
maatregel is in 2012 31 maal toegepast tegen 18 keer in
2011.
70.000 verlofbewegingen
In 2012 was in totaal 56 maal sprake van ongeoorloofde
afwezigheid, tegen 37 in 2011. Het aantal ongeoorloofde
afwezigheden in de eerste vier maanden van dit jaar staat
op 12; in dezelfde maanden van 2011 waren dat er nog 18.
Jaarlijks zijn er ongeveer 70.000 verlofbewegingen van
tbs-gestelden. Overigens zijn alle tbs-gestelden die
wegbleven, het afgelopen jaar ook weer teruggekeerd. In
2012 gebeurde dat in 43 gevallen zelfs al binnen 24 uur.
Stijging
De stijging van het aantal ongeoorloofde afwezigheden komt
door twee registratiemaatregelen. Staatssecretaris Teeven
eiste vorig jaar dat de ‘regeling melding ongeoorloofde
afwezigheid’ strikter moest worden gehandhaafd. Ook zijn
vanaf die tijd de gegevens uit de verlofaanvragen strikter
gecontroleerd op een eventuele vermelding van een
ongeoorloofde afwezigheid. Waar vroeger iets als
overtreding van voorwaarden werd beschouwd, wordt dit nu
als ongeoorloofde afwezigheid aangemerkt. Door deze
aangescherpte registratie en handhaving zijn 11 situaties,
die eerst als overtreding van voorwaarden waren
geregistreerd, nu als ongeoorloofde afwezigheid te boek
komen te staan.
Voor de brief van Teeven aan Tweede Kamer over
ongeoorloofde afwezigheid tbs 2012, zie link.
Terug naar boven

Beleidskader repatriëring vreemdelingen
In de tbs bevindt zich al geruime tijd een kleine groep van
vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland
verblijft. Een terugkeer in de Nederlandse samenleving is
niet mogelijk op grond van het vreemdelingenbeleid.
Dit staat op gespannen voet met de tbs-behandeling, die
juist gericht is op resocialisatie. De vreemdelingen verblijven
in een Forensisch Psychiatrische Centra (fpc’s) totdat een
mogelijkheid is gevonden tot repatriëring naar het land van
herkomst.
Beleidskader
Aanleiding voor het opstellen van een beleidskader was een
advies van de voormalige
Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) en een
wetswijziging per 1 juli 2010 van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Deze
wetswijziging geeft de minister van VenJ de mogelijkheid
tbs met bevel tot verpleging tussentijds te beëindigen,
onder voorwaarde dat de vreemdeling niet terugkeert naar
Nederland. In de wet is vastgelegd dat zowel de rechter als
de minister (VenJ) deze bevoegdheid kunnen uitoefenen.
Uitgangspunten

Het beleidskader bevat een aantal uitgangspunten.
Vreemdelingen in fpc’s die geen rechtmatig verblijf hebben,
c.q. ongewenst zijn verklaard, krijgen een op hun situatie
toegesneden behandeling die is gericht op terugkeer naar
het land van herkomst. Resocialisatieverlof en terugkeer in
de Nederlandse samenleving zijn niet toegestaan.
Het verdient de voorkeur om, waar mogelijk, gebruik te
maken van de wettelijke mogelijkheden van de WETS en de
WOTS om de tenuitvoerlegging van de maatregel aan een
ander land over te dragen.
Hiermee is de resocialisatie van de ter beschikking gestelde
en de beveiliging van de maatschappij, zowel in Nederland
als in het buitenland, het beste gediend. Dit wordt ook wel
de ‘Koninklijke weg’ genoemd. Indien dit niet mogelijk is, is
beëindiging door de minister van V&J of de rechter het
alternatief.
Zorgvuldigheidseisen
Beëindiging van de tbs en teruggeleiding naar het land van
herkomst moet aan een aantal zorgvuldigheidseisen
voldoen. Zo moet er voor de vreemdeling die uit Nederland
wordt gezet een ‘passende voorziening’ in het land van
herkomst zijn geregeld, zodat het verblijf daar ook veilig is.
Hiertoe wordt in het land van herkomst nazorg geboden,
oplopend tot een periode van circa zes maanden.
Het repatriëringsplan en de toetsing van de voorwaarden
zullen worden uitgevoerd door een onafhankelijke (interne)
toetsingscommissie. Deze commissie zal bestaan uit leden
vanuit verschillende organisatieonderdelen van het
ministerie van V&J, waaronder een gedragsdeskundige en
zo mogelijk iemand van een fpc.
Het beleidskader is begin juli toegezonden aan alle partijen
die betrokken zijn bij de repatriëring van vreemdelingen
met een tbs-maatregel.
Terug naar boven

Innovatievoorstellen DForZo
Sinds 2009 begroot DForZo structureel een bedrag van 1
miljoen euro op jaarbasis voor het stimuleren van
innovatieve prestaties in het forensische veld. Het
toekennen van dit bedrag gebeurt voor een periode van 2
jaar, waardoor om het jaar 2 miljoen euro uitgezet wordt.
Derde tranche
Het innovatiebudget forensische zorg 2013 - 2014 is
daarmee de zogenaamde ‘derde tranche’ omdat voor de
derde achtereenvolgende keer geld ten behoeve van
kwaliteitsontwikkeling in de forensische sector beschikbaar
wordt gesteld. Van het budget is in deze tranche 50% voor
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland beschikbaar,
de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kan op
25% van het budget aanspraak maken en de Federatie
Opvang (FO) op 15%. Het resterende bedrag is deze keer
gereserveerd voor het project recidiveterugkoppeling
Overige Forensische Zorg.
Het innovatiebudget 2013 – 2014 wordt evenals de tweede
tranche, uitgezet via de brancheorganisaties. GGZ Nederland
heeft aangegeven het beschikbare innovatiebudget te willen
gebruiken voor het zogenoemde Kwaliteitsprogramma
Forensische Zorg (KFZ). Met het innovatiebudget van de
tweede tranche is dit programma opgezet. De VGN en FO
hebben evenals de vorige tranch hun achterban om
voorstellen gevraagd. Begin mei jl. hebben de VGN en FO
gezamenlijk 10 voorstellen ingediend.
Overzicht gehonoreerde voorstellen
Na advies van medewerkers van de afdeling Zorginkoop en
Kwaliteit aan het MT DForZo zijn er in totaal 5 voorstellen
gehonoreerd. Voor een compleet overzicht van de
voorstellen gehonoreerd door de leden van de VGN en de
leden van Federatie Opvang, zie bijlage I van deze
Nieuwsbrief.
Terug naar boven

Ontwikkeling forensische zorg
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC), het onderzoekscentrum van Justitie, heeft onlangs
een speciale aflevering van Justitiële Verkenningen
uitgebracht over de ontwikkelingen vanaf 2006 in de
forensische zorg en in het bijzonder de tbs-sector. In dit
nummer staat ook een bijdrage van Nol van Gemmert en
Nienke Tenneij, werkzaam op het hoofdkantoor van DJI.
Van Gemmert en Tenneij gaan in hun artikel in op hoe de
forensische zorg in een strafrechtelijk kader er anno 2013
uitziet. Daarbij komt aan de orde op welke wijze
tbs-opleggingen, behandelduur en behoefte aan
behandelcapaciteit zich de afgelopen jaren hebben
ontwikkeld in het ‘nieuwe’ forensische stelsel.
Verder zijn er bijdragen van diverse wetenschappers te
lezen, onder andere over de wijze waarop het beleid in de
forensische behandelpraktijk tot stand komt, de beperking
van verlofmogelijkheden, de beoogde verkorting van de
gemiddelde verblijfsduur in de tbs-klinieken, de verschuiving
in het denken over stoornissen, de behandeling daarvan en
de analyse van risico op recidive. Ten slotte een bespreking
van de plannen om in Nederland ‘levenslang’ toezicht
mogelijk te maken op bepaalde categorieën zeden- en
geweldsdelinquenten na hun invrijheidstelling.
Alle artikelen in Justitiële Verkenningen zijn gratis in te zien
via de website van het WODC, zie link.
Terug naar boven

Oud DJI-er Koninklijk onderscheiden
Voormalig DJI-collega Dick van Loenen is 10 juli dit jaar
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Loenen
ontving zijn lintje uit handen van staatssecretaris Teeven.
Van Loenen, oud medewerker van de Directie Forensische
Zorg, is begin dit jaar met pensioen gegaan. Ondanks een
eerder afscheid, vond de staatssecretaris het belangrijk de
waardering voor zijn werk op deze bijzondere wijze uit te
drukken: “Gedurende de dertig jaar dat Van Loenen bij DJI
werkzaam was, heeft hij veel voor de organisatie – en voor
de Forensische Zorg in het bijzonder – betekend”.
Een waardevolle tbs moest ook betaald worden. Dick heeft
daar, vanuit zijn functie als Senior Adviseur Financieel
Economische Zaken voor de Directie Forensische Zorg,
jarenlang voor gezorgd. Parallel aan zijn carrière bij DJI
heeft Van Loenen een grote inzet laten zien voor de
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Delft.
“Op tal van terreinen actief en op al die terreinen zeer
verdienstelijk. Dat is een groot compliment waard - van ons
allen!”, aldus de staatssecretaris.
Terug naar boven

Oproep: draag een nieuwsbericht aan!
De nieuwsbrief Forensische Zorg is erop gericht u te
informeren over de ontwikkelingen in de forensische
zorgketen. Dat betekent dat er dus ook wordt bericht over
ontwikkelingen buiten de Directie Forensische Zorg (DJI).
Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te attenderen
op nieuwe ontwikkelingen of evenementen binnen de
forensische zorg, zodat deze ook in de nieuwsbrief kunnen
worden opgenomen. Tekstvoorstellen kunt u mailen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl. Inzending worden
beoordeeld op geschiktheid voor opname in de nieuwsbrief.
Terug naar boven

Festival Forensische Zorg 2014
De zesde editie van het Festival Forensische Zorg vindt
plaats op dinsdag 28 januari 2014. De eerst informatie over
deze dag wordt op 13 september beschikbaar gesteld op
www.forensischezorg.nl.
Terug naar boven

Forensischezorg.nl
Op forensischezorg.nl vinden professionals in de forensische
zorg informatie over de verschillende aspecten van het
werkveld. Onderstaand vind je de meest recente
nieuwsberichten.
Planning Zorginkoop 2014
Directie Forensische Zorg
Prestatie-indicatoren Forensische
Psychiatrie
Kwaliteit Forensische Zorg
Archief Nieuwsbrieven
Terug naar boven

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Directie forensische zorg van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die
zuiver informatief is. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. DJI
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de uitgave. Voor
meer informatie of vragen kunt u mailen
naar:
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
persoonlijk via e-mail maar wilt u dit
wel. Meld u dan aan door een e-mail te
sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of
dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

