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 Leidinggevenden 

nemen een 
faciliterende houding 
aan en geven 
verantwoordelijkheid 
binnen kaders  

 Leidinggevenden 
dragen de richting uit 
van de 
organisatieontwikkeling 
met specifiek aandacht 
voor de cultuurkant 

 Zorginhoudelijk 
managers 3de echelon 
zijn gepositioneerd, 
opheffen duaal 
leiderschap 4de 
echelonsniveau 

 Nieuwe directeur 
algemene zaken is 
intern en extern 
gepositioneerd 

 Sturen op realisatie van 
een forensische keten 
in Noord-Nederland, 
met bijzondere 
aandacht voor 
oprichten crisisfunctie 
BOPZ 

 Radicaal 
vereenvoudigen 
communicatie- en 
besluitvormings- 
structuur inclusief 
verbeterde borging van 
besluitvorming en 
opvolging van acties, 
mede op basis van 
verbeterde 
stuurinformatie 

 Sturing op flexibiliteit in 
personeelscapaciteit en 
inhoudelijke inzet voor 
meerdere activiteiten 
en doelen 

 1. LEIDERSCHAP 

 
 

 Uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid, 
 Continueren methodische werkbegeleiding op unitniveau 
 CRA-therapeuten zijn opgeleid en borgen de kennis en vaardigheden 
 Cultuur-overleg is gestart 
 Iedere BC’er heeft een vaste vervanger, spelregels zijn opgesteld 
 Betrokken medewerkers zijn toegeleid naar hun nieuwe afdeling: 1 van 

de 2 clusters dan wel Business Control (‘werkbedrijf’) 
 Medewerkers worden tijdig geïnformeerd over consequenties 

krimpscenario’s 
 Sturen op verzuimbeperking (verzuim ≤ 4%, frequentie ≤ 1,2) 
 O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet 

(deel)behandelaren zodat centraal plannen doorgevoerd kan worden 
 Uitvoeren medewerkersonderzoek 
 Iedere medewerker heeft ≥ 1 functioneringsgesprek  
 

 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

  
 Medewerkers onderschrijven actief de 

Integriteitscode 
 N.a.v. medewerkersonderzoek: iedere medewerker 

heeft zicht op voortgang in verbeterplannen 2017, 
met aandacht voor ieders positionering in de nieuwe 
organisatiestructuur 

 Medewerkers uiten zich via het Intranet Forum 
positief over hun mogelijkheden bij te dragen aan de 
cultuur-dialoog 

 

 

 8. WAARDERING MEDEWERKERS 

 

 
 patiënten geven aan inzicht te hebben in de 

logistieke planning en voortgang van zijn behandeling 
en verlofaanvragen 

 patiënten ervaren minder breuken in de behandeling 
middels minimaliseren aantal interne 
overplaatsingen en wisselingen 
behandelcoördinatoren 

 Aantal gegronde klachten < 18 
 Betrokkenheid Patiëntenraad bij vaststelling beleid 

waar mogelijk 
 Patiëntenraad geeft aan zich te herkennen in 

verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids- 
onderzoek 

 

 6. WAARDERING PATIËNTEN 

 

 
 Ketenpartners FNNN waarderen de kwaliteit en 

condities crisisopvang BOPZ in de Mesdag  
 Versterking van de positie binnen de 

gebruikersvereniging en het netwerk rondom User 

 

 

 

 7. WAARDERING 
(KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS 

 
 Prestatie-indicatoren FP voor kwaliteit van zorg tijdig 

aangeleverd 
 Risico-indicatoren IGz tijdig aangeleverd 
 Jaarverantwoording 2016 tijdig  via DigiMV 
 Duurzaam en sociaal ondernemen: afname 

energieverbruik t.o.v. 2011 conform Energie 
Efficiency Plan 

 

 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ 

 

 75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 
weken na binnenkomst beklag- en beroep 

 Uitvoeren plan van aanpak o.b.v. bevindingen 
patiënttevredenheidsonderzoek  

 Vaststellen nieuwe planbare zorgprogrammering: 
de standaard zorgpaden en de modules op 
indicaties 

 Optimaliseren processen crisisopnames ggz (BOPZ) 
+ vreemdelingen 

 Iedere unit heeft periodiek multidisciplinaire CRA 
methodische werkbegeleiding 

 Beslissen wel/niet invoer methodiek CRAFT (CRA 
Family Treatment) voor 
netwerkvaardigheidstraining 

 Iedere unit heeft periodiek Moreel Beraad 
 Nieuwe VTC-planning en werkwijze is operationeel 

in lijn met genormeerde doorlooptijden (2-4-6-8) 
 Nieuwe cyclus 4x per jaar Behandelplanbespreking 

is operationeel  
 Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden 

door verdere ontsluiting middels de BI-tool / User 
en daarmee het verfijnen van de 
managemenrapportages inclusief rapportage over 
prestatie-indicatoren FZ en  onderstaande 
behandelinhoudelijke parameters: 
- Geplande en gerealiseerde modules voor 

patiënten 
- Doorlooptijden van genormeerde 

verlofaanvragen 
- 100% actueel behandelplan na instroomfase 
- 90% signaleringsplannen 
- 100% gerealiseerde risicotaxatie voorafgaand 

aan VTC 
- 100% gerealiseerde IFBE voorafgaand aan 

behandelplanbespreking 
- 50% gerealiseerde FSNA (instroom + vervolg) 
- 100% terugvalpreventieplan voor geïndiceerde 

patiënten 
 Uitvoering geven aan acties obv verbeterplan 

review Veiligheid 
 Implementatie geplande maatregelen meerjaren 

Informatiebeleidsplan  
 Informatiebeveiliging conform NEN 7510 
 Behouden ISO-certificaat 
 Uitvoeren KFZ projecten ‘Behandelduurprognose’, 

‘Indicatiestelling beveiligingsniveau’ en ‘Kwaliteit 
van de K-indicatoren’ 

 Continueren onderzoek Virtual Reality Aggression 
Prevention Training (VRAPT) i.s.m. RUG en Fivoor 

 

 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 

 
 Verhogen betrouwbaarheid in de uitvoer van de behandelplancyclus en 

genormeerde doorlooptijden verlofaanvragen en daarmee sturen op 
behandelduurverkorting 

 Vaststellen beleid inzet ervaringsdeskundigheid 
 Vormgeven transmurale capaciteit en processen Langdurige FZ 
 Vormgeven capaciteit en processen rondom te repatriëren patiënten 

naar land van herkomst en/of bestemming 
 Vaststellen vorm voor cultuur-dialoog medewerkers waarbij o.a. 

getoetst wordt of onze gemeenschappelijke waarden voldoende 
richtsnoer geven 

 Vernieuwde communicatie- en besluitvormingsstructuur is vastgesteld, 
met een optimaal minimum aan overleg 

 Houden van peer review Veiligheid door collega FPC’s 
 Implementeren organisatorische 2-clusterinrichting primair proces en 

arbeidsmatige werkplekken patiënten onder Business Control 
 Op basis vervolgopdracht RvB: uitvoering geven aan verder onderzoek 

samenvoeging Mesdag met Forint Lentis onderdelen  
 Bouwen aan keten Forensisch Netwerk Noord Nederland (FNNN); 

verbinding tussen Mesdag, VNN Reclassering + poli, Forint Lentis, GGZ 
Drenthe en GGZ Friesland. Eerste fase wordt vormgegeven: inrichten 
huisvesting en proces t.a.v. regionaal gecentreerde crisisopvang BOPZ  

 Continueren strategisch en duurzaam HRM-beleid, gericht op mobiliteit, 
flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau 

 Opstellen meerjareninformatiebeleid o.b.v. Contourennota 
 

 2. STRATEGIE & BELEID 

 

 
 100% juiste en volledige DBBC facturen 
 Realiseren ≥ 80% productiviteit 
 Verbeteren verhouding directe – indirecte patiëntgebonden tijd  
 Realiseren sluitende exploitatie, formatie binnen opbrengsten 
 Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid 

 

 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

 


