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▪ Exploitatieresultaat 2018 +100K 
▪ Extra dotatie voorziening SBF 
▪ Opbouw eigen vermogen 

 
▪ Positieve score ISO audit mei 2018 
▪ Houden Kwaliteitsnetwerk FPC  

 
▪ Bezettingsgraad: 100% 
▪ Aantal ontvluchtingen: 0 
▪ Aantal overige onttrekkingen:  <8 
▪ Aantal geweld onderling: <12 
▪ Aantal geweld tegen personeel: <12 
▪ Instroom, eerste opnames: 16 
▪ Doorstroom, transmuraal: 23 
▪ Uitstroom, per vertrekcategorie: 24 
▪ Bijzonder voorval: <15 
▪ Aantal recidives tijdens tbs-maatregel: 0 

 
▪ BHB conform planning: >90% najaar 2018 
▪ Tijdige afgenomen IFBE: >95% najaar 2018 
▪ Tijdige afgenomen HoNOS: >60% najaar 2018 
▪ Tijdige afgenomen FSNA: >50% najaar 2018 
▪ Tijdig aangeleverde (deel)rapportage: >95% najaar 

2018 
 

▪ VTC conform planning: >90%  
▪ Tijdige afgenomen HKT-R: >95% 

 
▪ Prestatie-indicatoren FP 2017 tijdig aangeleverd incl. 

beoordelingsverklaring 
▪ Jaarverslag en jaarrekening 2017 tijdig aangeleverd 

via DigiMV 
 

 

  

RESULTAAT ORGANISATIE 

verbeteren     &     vernieuwen 

 

 
 
▪ Omzetten project Van puzzel naar schakel naar staand 

samenwerkingsbeleid Mesdag – VNN – Forint Lentis 
▪ Op geleide landelijke ontwikkelingen, aansluiting realiseren 

pre-passantenunit pi Vught 
▪ BOPZ-processen zijn vastgesteld en sluiten aan op verwijzers 

tijdelijke crisisplaatsingen 
▪ Vanuit expertise FZ bijdrage leveren aan Koers&Kansen 

gemeente Groningen 
▪ Bijdrage aan FiNNN op minimaal gebied van 

wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering 
▪ Betrekken slachtoffer bij behandeling 
▪ Opstellen instrument bepalen behandelprognose (KFZ) 
▪ Bijdragen aan opstellen instrument bepalen indicatie 

beveiligingsniveau (KFZ) 
 

 
 
▪ patiënten geven aan inzicht te hebben in de logistieke 

planning en voortgang van zijn behandeling en 
verlofaanvragen 

▪ verbeterde beschikbaarheid behandelmodules, 
werk/dagbesteding, opleiding en  vrije tijdsbesteding 

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

▪ meer ervaren eigen verantwoordelijkheid, opstellen eigen 
prosociale doelen (CRA) 

▪ Aantal gegronde klachten < 20 
▪ Patiënten met vreemdelingenstatus gezamenlijk gehuisvest 
▪ Patiëntenraad bepaalt mede thema patiënttevredenheids- 

onderzoek 2018 
▪ Onderzoeken inzet ervaringsdeskundigheid 
▪ Onderzoeken inzet netwerk bij BHB 
▪ Verminderen handel door stoppen gebruik cash-geld 

 

 
 
 
▪ Toegenomen mogelijkheden multidisciplinaire ontmoeting / 

samenwerking in de ochtend iedere werkdag 
▪ N.a.v. medewerkersonderzoek: iedere medewerker heeft 

zicht op voortgang in verbeterplannen 2018 
▪ Verbeterd zicht op eigen rolverantwoordelijkheden n.a.v. 

optimaliseren hoofdprocessen 
▪ Medewerkers uiten zich via het Intranet Forum in 

toenemende mate positief over de ervaren stijl van 
leidinggeven 

▪ Toenemende handelingsbekwaamheid LVB, ASS, CRA 
▪ Aantal gegronde klachten medewerkers ≤ 1 
▪ Rooster personeel in de cloud beschikbaar voor medewerker 

 

 
 
 
▪ Hernieuwd vormgeven van procesmanagement en het 

onderhoud ervan, waarbij proceseigenaren zijn toegewezen 
aan de verschillende processen 

▪ Verder ontwikkelen van een managementinformatiesysteem 
voor operationele eindresultaten 

▪ Deelname pilot Zorgclustermodel 
▪ 90% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na 

binnenkomst beklag- en beroep zittingenschema 
▪ Uitvoeren patiënttevredenheidsonderoek en opstellen 

verbeterplan 
▪ Frequentie behandelplanbespreking (BHB) verdubbelen naar 

4x per jaar, samenstelling primair in zo kleinst mogelijke 
behandeleenheid (BC’er, mentor, patiënt) 

▪ Herijken en harmoniseren van de inhoud van de BHB, met 
heldere planningshorizon voor de behandeling sec en 
onderliggende planningsafspraken voor het toewijzen van 
middelen 

▪ Evalueren en waar mogelijk bijstellen nieuwe VTC-planning en 
werkwijzen in lijn met verlofdoorlooptijden Manifest van 
Lunteren (2-4-6-8) 

▪ Iedere unit houdt periodiek CRA werkbegeleiding 
▪ Werkprocessen vreemdelingenketen geïntegreerd met 

werkprocessen tbs-behandeling 
▪ Invoeren nieuwe dagstructuur met gewijzigde in- en 

uitsluittijden zodat verbeterd tijd wordt vrijgespeeld voor 
behandeling en multidisciplinaire samenwerking 

▪ Invoeren hernieuwde dagstructuur met toegenomen tijd voor 
multidisciplinaire samenwerking 

▪ Herontwerpen proces ‘werving & selectie’ 
▪ Invoeren generieke functiebeschrijvingen 
▪ Realiseren Werkbedrijf 
▪ Operationaliseren staand beleid op TMV inzake samenwerking 

VNN reclassering en forensische poli + AFPN Groningen 
▪ Opzetten soepele informatieoverdracht en diagnostische 

interactie met pre-passantenunit pi Vught 
▪ Implementatie KFZ-richtlijn ‘betrekken slachtoffer bij de 

behandeling’  

 

 
 
 
▪ 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 

▪ Nieuwe directeur algemene 
zaken is intern en extern 
gepositioneerd 

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

▪ 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 

▪ Sturen op realisatie van een 
forensische keten in Noord-
Nederland 
 

 
 
 
▪ Uitvoeren Opleidingsplan 2018, incl. LVB, ASS etc.  
▪ Sturen op verzuimbeperking (verzuim ≤ 5%, frequentie ≤ 1,2) 
▪ Opstellen Strategische Personeels Planning 
▪ Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere 

werkplekken te werken) en mobiliteit (in- en externe job-
rotation) en daarmee anticiperen op veranderende arbeidsmarkt, 
vraagstelling doelgroepen en/of productieomvang 

▪ Houden medewerkersonderzoek ‘werken met plezier & goed 
presteren’ 

▪ Opstellen samenwerkingsafspraken leren & ontwikkelen binnen 
FiNNN 

 

 
 
 
▪ Versterken van procesmanagement 
▪ Vaststellen digitale strategie 
▪ Opstellen behandelbeleid tbs-gestelden die tevens ongewenst 

vreemdeling zijn 
▪ Verdere implementatie CRA, met aandacht voor samenhang  

gradueel vrijhedenbeleid en beleid notoir middelenmisbruik 
en/of handel in verslavende middelen   

▪ Vergroten van de flexibiliteit binnen de afdelingsoverstijgende 
patiëntenlogistiek, gericht op behandelduurverkorting 

▪ Actualiseren Informatie(beveiligings)beleid 
▪ Continueren strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, 

flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau 
▪ Ondertekenen hernieuwde samenwerkingsovereenkomst VNN en 

AFPN Groningen voor ambulante behandelfase 
▪ Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord Nederland 

(FiNNN) 
▪ Houden / deelnemen aan EFP Kwaliteitsnetwerken FPC  

 
 

 
 
 
▪ Invoeren cashless betalen 
▪ Verbouw / renovatie plegen ZISZ-units, magazijn en ruimte 

technische dienst  
▪ 100% juiste en volledige DBBC facturen 
▪ Verbeteren verhouding directe – indirecte tijd  
▪ Realiseren gezonde liquiditeits- en vermogenspositie 
▪ Uitvoeren prospectieve risicoanalyse en treffen corrigerende 

maatregelen o.b.v. materieel controleplan 
▪ Investering plegen o.b.v. vaststellen digitale strategie 

 

1. LEIDERSCHAP 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

2. STRATEGIE & BELEID 

4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 

5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 7. WAARDERING MEDEWERKERS 

6. WAARDERING PATIËNTEN 

8. WAARDERING 
(KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS 

9. Bestuur en FORZO/JJI 

Eigenaar: Directie 
Datum: 26-03-2018    Versie: 03, vastgesteld 

Missie 
FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van 
TBS, heeft het de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft het daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Door 
de omvang en brede expertise kan de Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde 
behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke patiënten.  
Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de 
patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor 
zijn behandeling.  
Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en 
onderzoeksinstellingen, bevordert de Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt de Mesdag voortdurend kennis en 
ervaring. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge professionele standaard.  
Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert de Mesdag het delictrisico aanzienlijk. Daarmee 
neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving 
en veiligheid. 

 

Succes Bepalende Factoren 
▪ Bouwen op vertrouwen; Iedere medewerker kent zijn bijdrage aan het eindresultaat en heeft de mogelijkheid zich hiervoor voldoende te bekwamen. 

Procesbeheersing, professionaliteit en verbetergerichtheid geven de basis voor vertrouwen, het bespreken van fouten en het in actie komen. 

▪ Samenwerking; De leden van de organisatie waarderen elkaar in hun rol. Leiding en medewerkers nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het te 

behalen succes. Diversiteit en meerstemmigheid worden productief gemaakt. 

▪ Eigen regie versterken; Appelleren aan eigen verantwoordelijkheid patiënt 
▪ Voldoende vol programma; Huisvesting, behandelaanbod, werk/opleiding, vrije tijdsbesteding en sociaal netwerk 
▪ Samen weet je meer; Kennis en ervaringsuitwisseling met ketenpartners 
▪ Samen werken aan de bedoeling; Actieve, meedenkende en op samenwerking gerichte houding richting ketenpartners  

▪ Inspirerend leiderschap; Leidinggevenden bepalen op basis van externe en interne informatie, in dialoog met medewerkers en overige belanghebbenden, een 

uitdagende koers. Leidinggevenden dragen de koers uit, luisteren, inspireren en mobiliseren 

▪ Resultaatgerichtheid; Leidinggevenden sturen op resultaten en houden de waardering door de verschillende groepen belanghebbenden in balans.  

▪ Continu verbeteren en vernieuwen; Er is tijd en aandacht voor evaluatie en reflectie. Er is openheid over resultaten en een cultuur gericht op verbeteren. 

Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen.  

Visie 
Geen mens is hetzelfde en soms verloopt het leven niet zoals 
maatschappelijk aanvaard. Heeft je gedrag je omgeving en/of jezelf in 
gevaar gebracht, dan verdien je niet alleen een tweede kans om weer 
deel te nemen aan de samenleving, maar ook mag je hulp verwachten 
om dat gefaseerd en gecontroleerd mogelijk te maken.  
In een beveiligde setting helpen medewerkers van de Mesdag in 
samenwerking met ketenpartners onze patiënten met het verminderen 
van risicovol (delict)gedrag. Patiënten nemen de verantwoordelijkheid 
voor hun daden en daaropvolgende gedragsverandering, de Mesdag 
neemt verantwoordelijkheid voor het op het juiste moment en op de 
juiste plek bieden van de juiste behandeling en ondersteuning door 
vakvolwassen medewerkers. 

 


