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VOORWOORD 

 

 

Evenals voorgaande jaren bevinden we ons met de Mesdag te midden van 

ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Dat gaf 

ons in 2016 kansen en uitdagingen. De drukte noodzaakt ons om veel ti jd en 

aandacht te besteden aan het zo soepel mogelijk blijven organiseren en 

uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. Het gaat er immers vooral om 

dat we op alle fronten in de organisatie helpen onze patiënten verder te 

brengen in hun behandeling. 

 

We hebben ons moeten richten op krimp; minder patiënten in zorg. Dat gaat 

niet gelijkmatig en is weinig voorspelbaar hetgeen ons voor grote uitdagingen 

stelde m.b.t. het inrichting van de organisatie. Anno 2017 bewegen we weer 

(tijdelijk?) de kant op van groei. We beseffen ons dat we veel vragen van 

medewerkers en leidinggevenden.   

 

Daar de problematiek van de patiënten steeds meer divers wordt, hij sneller 

doorstroomt in de forensische keten en we medewerkers zo flexibel mogelijk 

moeten kunnen inzetten, is het des te klemmender om te werken vanuit een 

eenduidig methodisch behandelmilieu. We zijn er trots op dat we in 2016 

iedereen hebben kunnen scholen in de Community Reinforcement Approach 

(CRA). We hechten belang aan de zo verder ontwikkelde kaders en 

handvatten voor een behandelklimaat waarin multidisciplinair werken 

 

 

 

gestimuleerd wordt waarbij medewerkers en patiënten gezamenlijk werken 

aan het verwezenlijken van pro-sociale behandeldoelen. In samenhang met 

het afgelopen jaar vormgegeven interne vrijhedenbeleid zijn we gestart met 

het neerleggen van een hernieuwde fundamentele basis voor de behandeling 

en daarmee het verminderen van recidive – een basis die aansluit bij de 

behoefte van onze patiënten en binnen de kaders van het 

veil igheidsmanagement. 

 

In  2016 hebben we stappen gezet in de voorbereiding naar verbeterd 

procesmatig sturing geven aan de zorgtrajecten. Niet alleen profiteert de 

patiënt van meer efficiëntie en doelmatigheid, ook geeft het meer houvast 

aan medewerkers middels heldere kaders waar binnen ze zelf keuzevrijheid 

en verantwoordelijkheid hebben. Continu hebben we het afgelopen jaar 

gewerkt binnen de ondersteunende diensten, van jurist tot medewerker 

bedrijfsrestaurant en van portier tot functioneel beheerder, aan het bijdragen 

aan de primaire processen.  

 

De forensische zorg en de aanpalende werkvelden zoals de ggz, 

verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg zijn continu aan 

verandering onderhevig. De Mesdag oriënteert zich op nieuwe 

samenwerkingsverbanden om goede en doorlopende zorg te kunnen blijven 
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leveren en de deskundigheid in Noord-Nederland te versterken. Zo zijn we in 

2016 goed in gesprek geweest met Lentis, VNN, GGZ Drenthe en GGZ 

Friesland. Samenwerkingsrelaties met overige FPC’s en diverse universiteiten 

en hogescholen hebben we bestendigd. 

 

In 2016 hebben we nog meer stappen gezet. Over enkele daarvan leest u in 

dit jaarverslag. Mooie resultaten zijn behaald, veel ontwikkelingen zijn nog 

gaande. Soms gaat het ons niet snel genoeg; sommige ontwikkelingen zijn taai 

van zichzelf, soms worden we opgeslokt door de waan van de dag en soms 

hebben we ons geld gewoon aan andere zaken uit te geven. Want we zijn en 

blijven financieel gezond. Al met al was ook 2016 een geslaagd jaar. We 

danken onze medewerkers en ketenpartners voor hun betrokkenheid, inzet 

en behaalde resultaten.  
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TERUGKERENDE UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 

 

 

Middels dit jaarverslag verantwoordt de Mesdag zich zo beknopt mogelijk 

over zijn verrichtingen in het jaar 2016. Dat doen we vooral vanuit de 

overtuiging dat we het afgelopen jaar wederom van (maatschappelijke) 

betekenis zijn geweest: voor onze patiënten, onze medewerkers en alle 

partijen met wie wij samenwerken. Onze gezamenlijke behandelinspanningen 

hebben een meerwaarde voor de veiligheid in de samenleving. 

 

De zorg die de Mesdag biedt, wordt betaald uit publieke middelen. Dat geeft 

ons de verplichting om zo efficiënt en doelmatig mogelijk met deze middelen 

om te gaan. Dus ook zo min mogelijk administratieve belasting. De Mesdag 

kiest voor een ‘one paper+ strategy’. Dat betekent iets meer verantwoording 

in woorden dan op één velletje papier; wel onze resultaten in een oogopslag, 

maar ook een bondige toelichting. 

 

Evenals voorgaande jaren, heeft de Mesdag voor 2016 in zijn jaarplan de 

doelstell ingen volgens de A3-systematiek uitgewerkt, met het INK-model ten 

dele als ordeningsprincipe. Daarmee volgen we voor ons denken, handelen en 

reflecteren de li jnen van  een kwaliteitsmodel. Die ordening en de bondig 

geformuleerde doelen en resultaten bevorderen de dialoog in de organisatie 

waarmee het kan bijdragen aan het succesvol veranderen van het leiderschap 

dat nodig is om de organisatie de gewenste verandering te laten doormaken. 

 

 

 

Naast dit jaarverslag leveren we overige verplichte gegevens aan, zoals 

onze resultaten op de prestatie-indicatoren Forensische Zorg en de 

financiële jaarcijfers. De Jaarrekening 2016 inclusief accountants-

verklaring en de kwantitatieve gegevens zijn dan ook aangeleverd via de 

webenquête DigiMV. Belangrijker nog dan al deze gegevens is het 

toelichtende gesprek hierover met de Directie Forensische Zorg van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, onze financier en externe 

toezichthouder, aan wie wij bovenal onze maatschappelijke 

verantwoording afleggen. Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de 

organisatie van de Mesdag etc. staat als vanzelfsprekend beschreven op 

onze website www.vanmesdag.nl. Meer specifiek is het geheel aan 

verantwoordingsgegevens te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl  

 

 

Met verschillende kleurstell ing geven we op de volgende pagina aan in 

hoeverre de doelstell ingen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd: 

Groen: gerealiseerd; 

Geel: gedeeltelijk gerealiseerd, nog lopende zaken; 

Rood: onvoldoende vordering, doelstell ing niet behaald. 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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 De inhoudelijke 

sturingsrelatie tussen 

de mogelijke manager 
behandelzaken, BC’er, 
deelbehandelaren en 
zorgprogrammaleider 
is uitgewerkt  

 MT-leden fungeren als 
portefeuillehouders en 
bewaken binnen de 
kaders van het 
portefeuille de 
samenhang tussen de 
(aanpalende) 
processen 

 Sturen op realisatie 
van een forensische 
keten in Noord-
Nederland, met 
bijzondere aandacht 
voor de oriëntatie op 
mogelijke rechts-
positionele samen-
voeging van de 
Mesdag met de 
forensische 
onderdelen van Lentis 

 Implementatie van de 
hernieuwde  
organisatie- en 
communicatie 
structuur inclusief 
verbeterde borging 
van besluitvorming en 
opvolging van acties, 
mede op basis van 
verbeterde 
management-
informatie 

 

 1. LEIDERSCHAP 

 
 

 Ieder team volgt minimaal 8 sessies Moreel Beraad 
 Elk CRA-getraind team heeft twee wekelijks methodische 

werkbegeleiding 
 Vaststellen en uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid 
 Hernieuwde aandacht voor verzuimbeperking (≤ 4%, freq. ≤ 1,2) 
 O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet 

(deel)behandelaren zodat Centraal Plannen doorgevoerd kan 
worden 

 Meten werkbeleving van medewerkers: afnemen 7 Bronnen van 
Arbeidsvreugde 

 De rol van mentor binnen de sociotherapie wordt geconcretiseerd 
en geoperationaliseerd 

 Handhaven flexibele schil; formatie gerelateerd aan productie 
 
 

 

 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 

  
 Medewerkers onderschrijven actief de 

Integriteitscode 
 N.a.v. 7 Bronnen van Arbeidsvreugde: iedere 

medewerker heeft zicht op voortgang in 
verbeterplannen 2016 

 Medewerkers krijgen toenemend individuele 
aandacht van hun leidinggevende, m.n. bij verzuim 

 Medewerkers ervaren toenemende eigen 
verantwoordelijkheid en ondersteuning daarin door 
hun leidinggevende 

 Zorginhoudelijke informatievoorziening is efficiënter 
middels het EPD 

 Medewerkers voelen zich zo min mogelijk aangetast 
in hun toebedeelde vertrouwen bij invoering 
toegangscontrole 
 

 

 8. WAARDERING MEDEWERKERS 

 

 
 Patiënten hebben inzicht in de logistieke planning en 

voortgang van hun behandeling 
 Vermindering van aantal interne overplaatsingen en 

wisselingen behandelcoördinatoren 
 Aantal gegronde klachten < 20 
 Betrokkenheid Patiëntenraad bij vaststelling beleid 
 Patiënten geven aan zich te herkennen in 

verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids 
onderzoek 

 

 6. WAARDERING PATIËNTEN 

 

 
 Verstevigen lokale afstemming Veiligheidshuis  
 Trainingen HKT-R (incl. IFBE/ROM), FSNA en Moreel 

Beraad tegen kostprijs beschikbaar 
 Hanteren voortrekkersrol landelijke discussie over te 

hanteren beleid risicovol middelengebruik en 
behandelklimaat in FPC’s  

 Bijdragen aan discussies ter versterking imago tbs 
 Inrichten gezamenlijk logistiek overleg Mesdag en 

Forint (FPA, AFPN en BW) 
 Bijdragen aan inrichting forensische kamer bij 

gebruikersvereniging User 
 

 

 

 7. WAARDERING 
(KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS 

 

 
 Bijdrage leveren aan maatschappelijke problematiek 

middels bieden crisisopvang ggz 
 Bijdragen inrichten nieuwe pand Stichting Het 

Kopland (v/h Huis en Toevluchtsoord) 
 

 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ 

 

 
 75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na 

binnenkomst beklag- en beroep 
 Afnemen patiënttevredenheidsonderzoek en uitvoeren 

plan van aanpak o.b.v. bevindingen  
 Vaststellen vereenvoudigde zorgpaden, afgestemd op 

zorglogistiek en geschreven vanuit het 
uitstroomperspectief 

 Leef- en werkmilieu (behandelklimaat) is uitgewerkt en 
geoperationaliseerd op het niveau van de units; 
toewerken naar implementatie CRA 

 Processen voor behandeling en middelen/ maatregelen 
voor BOPZ-opnames zijn geoptimaliseerd 

 Invoeren trajectsturing; stringentere centrale planning 
van behandelplanbesprekingen, verlofaanvragen en 
verantwoordingsrapportage  

 Zorgpaden en modules zijn geconcretiseerd op o.a. 
groepsgrootte, doorlooptijden en benodigde personele 
vereisten zodat capaciteit centraal gepland kan worden  

 Zoveel mogelijk digitaliseren van processen: 
medewerkers primair proces werken in User en maken 
gebruik van de Digitale Vragenlijstportal 

 Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door 
verdere ontsluiting middels de BI-tool / User en daarmee 
het verfijnen van managementrapportages inclusief 
rapportage over prestatie-indicatoren en  onderstaande 
behandelinhoudelijke parameters: 
- Geplande en gerealiseerde modules voor patiënten 
- Doorlooptijden van genormeerde verlofaanvragen 
- 100% actueel behandelplan na instroomfase 
- 90% signaleringsplannen 
- 85% gerealiseerde IFBE-ROM  
- 60% gerealiseerde FSNA 
- 100% terugvalpreventieplan voor geïndiceerde 

patiënten 
 Verbinden van patiëntenlogistiek tussen Mesdag en 

Forint, zodat interne keten ontstaat 
 Start onderzoek virtuele agressiebeheersing 
 Continueren onderzoek Ambulante HKT, HKT voor zeden, 

HKT voor vrouwen, neurofeedback bij 
middelenafhankelijkheid, Moreel Beraad voor 
medewerkers, Moreel Beraad met patiënten en 
effectmeting van de forensische behandeling (IFBE)  

 KFZ-calls: 
- Start landelijk onderzoek prognosestelling 
- Start onderzoek FPT 
- Oplevering resultaat onderzoek betrekken 

slachtoffers bij de behandeling 
- Oplevering resultaat  netwerkactivatie 

 

 

 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

 

 
 Verhogen betrouwbaarheid in de uitvoer van de 

behandelplancyclus en genormeerde doorlooptijden 
verlofaanvragen en daarmee sturen op behandelduurverkorting 

 Invoeren van trajectsturing 
 Inrichten behandelklimaat gericht op pro-sociale en autonome 

leefstijl die meer bekrachtigend is dan delictgerelateerd gedrag 
 Besluiten wel / niet capaciteit aanwenden voor ongewenst 

vreemdelingen met een forensische titel, en zo ja: plan opstellen 
hoe dit vorm te geven 

 Vaststellen meerjaren beleidsplan 2016-2019 inclusief routekaart 
voor gefaseerde uitwerking 

 Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord-Nederland, 

met verbinding tussen Mesdag, Forint Lentis, VNN Reclassering + 
poli en overige ketenpartners 

 Versterken van proces- en projectmanagement 
 Continueren strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, 

flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau 
 Vergroten van de flexibiliteit binnen de patiëntenlogistiek in 

aansluiting op de Forint-onderdelen van Lentis (o.a. BW Forint), 
gericht op rendabele huisvesting en behandelduurverkorting 

 Op geleide landelijke discussie besluit nemen hoe 
toegangscontrole wordt vormgegeven en toegepast 
 

 

 2. STRATEGIE & BELEID 

 

 
 100% juiste en volledige DBBC facturen 
 Normeren verbeterde verhouding directe – indirecte tijd  
 Handhaven gezonde liquiditeits- en vermogenspositie, inclusief 

blijvend anticiperen op risico’s NHC en SBF 
 Doorontwikkelen Huisvestingsplan en uitvoeren onderhoud (o.a. 

renoveren entreegebied en beslissing nemen over verbouw 
magazijn en technische dienst)  

 Actief bijdragen aan NZa-kostprijsonderzoek 2016 
 Optimaliseren van de informatievoorziening ter ondersteuning van 

de gebruikersorganisatie 

 

 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
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1. ORGANISATIEONTWIKKELING IN 2016 & TOEKOMSTPERSPECTIEF 

 

 

In 2015 hebben zich de contouren ontwikkeld voor een nieuwe 

organisatorische inrichting. Daarbij is rekening gehouden met ontwikkelingen 

in de relatie met onze belanghebbenden / netwerkpartners - zoals o.a. 

vastgelegd in het Manifest van Lunteren - en de risico’s en kansen die we zien 

in de omgeving waarin we zorg verlenen. Bovenal is gekeken naar wat goed is 

voor onze patiënten. In de zomer van 2016 is advies gevraagd aan de 

medezeggenschap over de beoogde ontwikkeling qua organisatiestructuur en 

–cultuur.   

 

Een belangrijk gekozen uitgangspunt voor de organisatorische 

doorontwikkeling is gelegen in continuïteit in vooral het primaire zorgproces. 

Het continu herijken van behandeldoelen gebeurt met het perspectief van de 

vervolgstap: wat moeten we nu multidisciplinair doen om de patiënt in zijn 

traject verder te brengen. De benodigde modules moeten tijdig beschikbaar 

zijn evenals dat therapeuten dat zijn. Dat vraagt niet alleen om meer 

standaardisatie en eenduidigheid in methodiekhantering (zoals invoer van de 

Community Reinforcement Approach); ook gaan we toe naar centraal 

plannen, dat de agenda’s van medewerkers worden afgestemd op de agenda 

van de patiënt. Het onderliggende administratieve proces wordt strakker 

ingeregeld. Iedere medewerker levert ti jdig de voortgang op de 

behandeldoelen aan zodat tijdig de juiste vervolgkeuzes kunnen worden 

 

 

 

gemaakt. Minder herstelwerkzaamheden zijn dan aan de orde, de gewonnen 

tijd kan aangewend worden voor de behandeling sec. Verlof kan dan zonder 

vertraging worden aangevraagd en de behandelduur zal afnemen. Ook 

betekent dit een afname in het aantal patiëntverplaatsingen: minder breuken 

in informatielijnen en dus minder risico op informatieverlies. We denken dat 

op deze wijze het proces van hechting ook beter kan plaatsvinden. 

  

Indeling in 2 dominante logistieke stromen primair proces 

Daar hoort een organisatorische indeling bij die ingericht is op twee 

dominante logistieke stromen met een bijpassend behandelmilieu. Het 

multidisciplinair werken willen we dan ook vormgeven rondom die zelfde 

twee clusters. Dat maakt afstanden kleiner, zodat we beter facil iteren dat er 

sterkere verbinding ontstaat, dat er een steviger mate van contact is. Dat de 

samenwerking tussen professionals in kwantiteit maar zeker ook in kwaliteit 

toeneemt. Daarmee worden de deelbehandelaren uit het huidige 

Behandelhuis ook organisatorisch aangehaakt bij het primaire proces. De 

gedachte is dat ze direct onderdeel worden van multidisciplinaire team dat 

een groep patiënten behandelt binnen het cluster. Daar waar op het niveau 

van de Behandel Coördinator (BC’er) ook échte vervanging wordt 

georganiseerd, welke substantieel verder gaat dan waarneming. Waar de 

sociotherapie in de rol van mentor een stevige rol krijgt in de driehoek tussen 
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patiënt, BC’er en sociotherapie, waar hij of zij informatie haalt en brengt 

tussen de overige leden van het multidisciplinaire team. Elk cluster zal worden 

aangestuurd door een duale leiding. 

 

Ook de communicatiestructuur gaat mee veranderen. Helder moet worden 

waar de operationele beslissingsbevoegdheid begint en eindigt. Direct 

leidinggevenden kunnen dan verbeterd sturen waarbij ze in staat gesteld 

worden om bijvoorbeeld op het niveau van het cluster de nodige kleur aan te 

brengen. Het kan best zijn dat per cluster enig verschil in uitvoering 

aangebracht dient te worden als dat inhoudelijk beter zou zijn. Dan sluit 

beleid beter aan bij de wensen, mogelijkheden en ook onmogelijkheden van 

de praktijk. 

 

Cultuur in relatie tot structuur 

De wijzigingen in de organisatiestructuur dienen vooral een impuls te geven 

aan veranderingen in de cultuur. Onderlinge betrokkenheid kan groeien 

wanneer we meer en ook beter in contact zijn. Dan helpt het dat we ons 

organiseren in een cluster, dichter op de patiënt, waarbij medewerkers meer 

gedwongen worden om in verbinding te staan met patiënt en collega.  

 

Tevens beoogt de verbinding de eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Dat 

betekent ook loslaten, door met name leidinggevenden. Maar misschien wel 

meer coachen en facil iteren. En dat binnen kaders, dat schept duidelijkheid 

over dat deel waarover jezelf beslis t. Dan worden doelen wel gesteld, 

stimuleren we vakmanschap en laten we de uitvoering meer aan de 

medewerkers zelf over. Krijgt een medewerker de verantwoordelijkheid, dan 

heeft hij het ook te nemen. Afspraak is afspraak. We komen op tijd. We 

communiceren op tijd. We registreren op tijd.  

 

Voortgang in 2016 

Dit is de agenda voor 2016 en de komende jaren. De tweede helft van 

onderhavige verslagjaar is al gebleken dat uitvoering geven aan de plannen 

niet eenvoudig is. Niet alleen is de ambitie hoog, ook is ze veelzijdig. We 

hebben immers ook efficiënt en effectief werken hoog in het vaandel en dit 

vraagt veel (management)aandacht in de dagelijkse praktijk. We hebben om 

te gaan met plots aandienende kansen, bijvoorbeeld het verplegen en 

behandelen van nieuwe doelgroepen zoals ongewenst vreemdelingen met 

een tbs-maatregel. We hebben om te gaan met bevindingen uit diverse 

inspecties op onze operationele processen. We hebben om te gaan met 

incidenten, en vooral met de nazorg voor betrokkenen. We hebben om te 

gaan met sleutelfiguren die de organisatie verlaten, zoals een directeur 

algemene zaken die met pensioen gaat. 

 

Om geen onaanvaardbare risico’s te lopen in het werkveld als de onze, willen 

we veranderingen niet te snel doorvoeren. Daar staat tegenover dat we 

vinden in 2016 niet altijd voldoende meters hebben gemaakt. We geven 

onszelf de opdracht om de eerste helft van 2017 de plannen te herijken waar 

nodig, te prioriteren en voortgang te initiëren.   
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2. WERKEN VOOR PATIENTEN  

 

 

Indachtig bovenstaande ontwikkelingen, is in 2016 de projectgroep 

Zorglogistieke Bedrijfsvoering de opdracht verstrekt om bestuurbare 

zorgtrajecten in te richten omwille van efficiëntie en doelmatigheid. Dit sluit 

tevens aan bij de landelijk gemaakte afspraken over behandelduurverkorting. 

In de eerste plaats heeft de patiënt hier belang bij: zo weet hij beter welke 

behandeldoelen hem op welk moment te wachten staan en door minder 

verstoringen doorloopt hij de behandeling sneller. Daarnaast kunnen de 

medewerkers in het primaire proces prettiger en efficiënter werken waardoor 

de werkdruk daalt en zij zich beter kunnen focussen op wat hen boeit en 

bindt: het verlenen van goede zorg. Er is gestart met het (her)ontwerpen 

meerdere middelen die in samenhang leiden tot het inrichten van 

bestuurbare zorgtrajecten, zoals standaardisatie van planbare zorg 

(optimaliseren van de zorgpaden), het realiseren van een ondersteunende 

effectieve en efficiënte behandelevaluatiecyclus (4x per jaar een 

behandelplanbespreking) en het via een vaste methode inrichten van de 

planning van de interne verloftoetsing.  In 2016 heeft de focus gelegen op de 

zorgpaden en is de hernieuwde planning van de interne verloftoetsings-

commissie per januari 2017 operationeel .  

 

De forensische behandeling komt het beste tot zijn recht in een veilig 

therapeutisch milieu waar de materiële beveiliging gepast ondersteunt. Om 

 

 

 

verbeterd grip te krijgen op het (gevoel van) veil igheid van patiënten en 

medewerkers, is in 2016 een gradueel vrijhedenbeleid ingevoerd. Voor de 

patiënt is daarmee verbeterd inzichtelijk geworden aan welke 

gedragskenmerken hij moet voldoen wil hij in een volgende fase komen, dan 

wel niet te worden teruggeplaatst.  

 

Echter is er ook in toenemende mate een groep tbs-gestelden die (nog) niet in 

staat is om te profiteren van het behandelaanbod en zich verliest in notoir 

middelenmisbruik en/of handel in verslavende middelen. Dit gedrag is van 

grote negatieve invloed op de veiligheid in de kliniek. Aanvullend op het 

voornoemde vrijhedenbeleid is medio 2016 voor deze groep patiënten een 

hernieuwd samenhangend pakket aan maatregelen ingevoerd om de risico’s 

zo goed mogelijk te beheersen. Helaas heeft er in 2016 zich ook een heftig 

incident voorgedaan waarbij een patiënt onder invloed een medepatiënt en 

medewerkers heeft mishandeld. Er is aangifte gedaan bij de politie. 

 

Community Reinforcement Approach 

Onderliggend is het therapeutische milieu in 2016 verder geschoeid op basis 

van Community Reinforcement Approach (CRA). Het verslavingsbeleid is 

daarmee geheel geïntegreerd in het behandelbeleid; de zorg is daarmee 

gericht georganiseerd op risicobeperking/terugvalpreventie en wordt 
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versterkt door het toevoegen van positieve bekrachtigers. De CRA-methodiek 

is in 2015 op pilot-afdelingen getest en aangescherpt voor specifiek de 

forensische context, in 2016 hebben de overige multidisciplinaire teams de 

gecertificeerde opleiding doorlopen. Daarmee is de Mesdag het eerste FPC 

van Nederland waar de CRA kliniekbreed is ingevoerd. 

 

Behandelevaluatie / ROM 

De patiënt en de samenleving is gebaat bij het tijdig bijstellen van de 

behandeling. Dat gebeurt middels Routine Outcome Monitoring (ROM) door 

primair op individueel behandelniveau de voortgang op diverse items te 

meten. Naast de extern bepaalde verplichte instrumenten, hecht de Mesdag 

waarde aan het toepassen van een instrument van forensische signatuur 

vanwege het onderscheidene karakter van risicomanagement. Hiertoe wordt 

het Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE) toegepast. Het 

IFBE bestaat uit de klinische items van de HKT-R en enkele toegevoegde 

specifieke forensisch psychiatrische behandelitems die gescoord worden op 

een 17-puntsschaal zodat de veranderbaarheid van het gedrag van de patiënt 

periodiek meetbaar is. Door deze uitkomsten te betrekken bij de 

voortgangsbesprekingen, optimaliseert de Mesdag periodiek de aan te bieden 

behandeling. In 2016 heeft 85% van de patiënten een IFBE meting gehad. 

 

Patiënttevredenheid 

De landelijke inspectie naar (invoer van) contrabande in de FPC’s en de 

daaruit voortgevloeide beheersmaatregelen zijn mogelijkerwijs van invloed op 

de patiënttevredenheid. Dit is dan ook het thema dat de FPC’s  gezamenlijk 

gekozen hebben om de patiënttevredenheid op te meten. Dit onderzoek is in 

2016 uitgevoerd. In hoofdlijnen geven patiënten aan meer autonomie te 

willen ervaren, met name op de onderdelen die geen onderdeel uitmaken van 

de behandeling op delictgedrag. Ook erkennen ze zeker dat de organisatie 

maatregelen moet inzetten om de orde en veiligheid te bewaken, echter 

willen we waar mogelijk meer aandacht voor de wijze waarop ze in die 

gevallen bejegend worden. De Mesdag komt begin 2017 met een 

verbeterplan welke o.a. op onderdelen toeziet op adequaat 

verwachtingenmanagement bij patiënten.     

 

Klachten 

Patiënten mogen rechtstreeks klagen bij de Commissie van Toezicht (CvT). Dat 

neemt niet weg dat gepoogd wordt in het contact met de patiënt de ervaren 

frustratie bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen alvorens in 

de klachtenprocedure terecht te komen. Desondanks zijn er in 2016 69 

patiënten in totaal 298 klachten ingediend (2015: 77 patiënten, 363 klachten). 

Er zijn 8 klachten volledig gegrond verklaard en 10 klachten ten dele gegrond 

verklaard waarmee de doelstell ing (<20) is gehaald. Van deze 18 (deels) 

gegronde klachten heeft de kliniek in 4 gevallen op moment van schrijven nog 

een beroepszaak lopen. Het voorgaande verslagjaar waren er 22 klachten 

(deels) gegrond verklaard; op een hoger aantal patiënten en klachten – 

daarmee li jkt het aantal redelijk stabiel. Een aanmerkelijk deel van de gegrond 

verklaarde klachten betroffen formele administratieve fouten bij zowel 
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opgelegde beperkingen in het contact met de buitenwereld en opgelegde 

beperkingen van toegestane voorwerpen in de persoonlijke verblijfsruimte.  

 

Ten aanzien van de 16 ter crisis opgenomen BOPZ-patiënten, hebben er 6 

patiënten in totaal 10 klachten ingediend bij de Klachtencommissie 

UMCG/Lentis/Mesdag. Daarvan is er 1 niet-ontvankelijk verklaard, 4 

ongegrond, 2 ten dele gerond en 3 volledig gegrond. De aard van de (deels) 

geronde klachten zag toe op formele fouten in de administratieve vastlegging 

en/of het ontbreken van beleid op bepaalde onderdelen in de BOPZ-zorg. 

Daarop is het beleid verder vormgegeven en zijn procedures en formats 

aangepast.   

 

Opnames en doorstroom 

De Mesdag spant zich tot het uiterste in om de doorlooptijd tussen 

aanmeldtijd en opname zo kort mogelijk te houden teneinde de patiënt zo 

snel mogelijk van passende zorg te voorzien. In 2016 zijn de nieuwe opnames 

allen binnen de gestelde doorlooptijden gerealiseerd. In onderhavige 

verslagjaar heeft de Mesdag 51 opnames verricht: 

- 16 eerste opnames tbs-dwang 

- 9 tbs-dwang uit een ander FPC 

- 4 tbs-dwang observatieplaatsingen uit een ander FPC 

- 6 overige forensische zorgtitel  

- 16 BOPZ crisisplaatsingen met extreme beheersproblematiek uit de 

reguliere ggz. 

De brancheorganisaties hebben met de divisie ForZo/JJI afspraken 

gemaakt over behandelduurverkorting in het meerjarenakkoord, o.a. 

uitgewerkt door de FPC’s en het departement in het zogenaamde 

Manifest van Lunteren. Eén van de uitgangspunten van het manifest 

betreft het sturen op verloffasering: binnen 2 jaar begeleid verlof, binnen 

4 jaar onbegeleid verlof, binnen 6 jaar transmuraal verlof en binnen 8 jaar 

proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.  

 

Zoals reeds eerder vermeld in dit verslag, heeft de Mesdag in 2016 

verdere stappen gezet in de inrichting van beter bestuurbare 

zorgtrajecten omwille van efficiëntie en doelmatigheid. Hoewel we zien 

dat de doelgroep steeds meer complexe problematiek kent, heeft de 

Mesdag middels deze interventies toch de continuïteit weten te 

waarborgen m.b.t. het doorstromen in de keten. Zo zijn er 35 patiënten 

doorgestroomd naar een transmurale voorziening; 13 aanpalend aan de 

kliniek en 22 naar een forensische ggz-voorziening met een lager 

beveiligingsniveau. Ook het aantal patiënten dat proefverlof heeft 

gekregen of bij wie de dwangverpleging voorwaardelijk is beëindigd door 

de rechtbank is in 2016 redelijk in l i jn met eerdere jaren.   
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  2013 2014 2015 2016 

transmuraal verlof 34 28 20 35 

proefverlof (PV) 8 14 15 15 

nieuwe Voorwaardelijke 

Beëindiging, dus niet 

voorafgegaan door PV 10 10 12 14 

 

 

Overige noemenswaardigheden 

In 2016 vond vier maal het Contact Café plaats. Daarbij komen vrijwilligers van 

buiten de kliniek samen met medewerkers koffie drinken met patiënten en 

komen alledaagse zaken ter tafel. Het genormaliseerde contact met de 

‘gewone man en vrouw uit de samenleving’ wordt door de patiënten als 

plezierig en nuttig ervaren. 

Diverse patiënten hebben zich in 2016, samen met medewerkers, 

ingespannen voor enkele goede doelen. Zo hebben zij  o.a. middels 

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsoracties geld ingezameld voor het Transithuis van de stichting INLIA en 

voor een weeshuis in Gambia. 

Eind 2016 vond een inspirerende lezing over Ervaringsdeskundigheid 

plaats in de Mesdag. Een thema dat een verrijking voor de hulpverlening kan 

zijn, maar ook aandachtspunten kent – zeker in een forensische setting. E.e.a. 

rondom dit thema wordt momenteel uitgewerkt in een projectgroep voor 

verdere besluitvorming in 2017. 

Voortgang is gegeven aan het houden van Moreel Beraad op een unit 

waarbij dilemma’s en thema’s besproken worden tussen patiënten en 

personeel. Dit draagt bij  aan een beter leefklimaat en een verbeterde 

therapeutische relatie. Deze methodiek is landelijk gepresenteerd op het 

Festival Forensische Zorg, het congres Netwerk Ethiekondersteuning 

Nederland en bij een ander FPC. Tevens is een artikel verschenen in het 

Tijdschrift voor Psychotherapie.  
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3. WERKEN MET MEDEWERKERS  

 

 

Onder druk van tariefskortingen en registratieverplichtingen is het niet 

eenvoudig om medewerkers vrij te spelen voor deskundigheidsbevordering.  

Investeren in (behoud van) vakvolwassenheid is echter een absolute 

voorwaarde. In aanloop naar 2016 is een zo expliciet mogelijk opleidingsplan 

vastgesteld dat de nodige middelen oormerkt voor het op peil houden van de 

professionaliteit van de medewerkers middels scholingsprogramma’s, 

supervisie, intervisie en overige vormen van deskundigheidsbevordering. Het 

afgebakende Opleidingsplan 2016 is grotendeels uitgevoerd. Daarnaast kon 

iedere medewerker in 2016 online generieke trainingen volgen bij GoodHabitz 

en meer specifieke online cursussen volgen bij de ggz-ecademy , 

 

Omslag in het behandelklimaat; invoer CRA 

De (zorg)inhoudelijke keuze om de methodiek van Community Reinforcement 

Approach te hanteren als basis van de forensische behandeling betekent veel 

voor onze medewerkers. Het vraagt op onderdelen een andere mindset en 

wijze van handelen dan voorheen werd gepraktiseerd. In navolging van de in 

pilot-afdelingen, zijn in 2016 alle overige multidisciplinaire medewerkers 

getraind. Daarmee is de Mesdag het eerste FPC dat geheel gecertificeerd CRA-

opgeleid is. 

 

 

 

 

 

Moreel Beraad 

Begin 2016 heeft een tweede groep gespreksleiders Moreel Beraad de 

opleiding van het VUmc Amsterdam afgerond. Daarmee kon aan iedere 

patiëntenafdelingen vervolgens een gespreksleider worden toegewezen die 

ondersteunt in het op gestructureerde wijze intervisie bedrijven zodat 

medewerkers zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Deze 

werkwijze is onderhavige verslagjaar ook geïntroduceerd bij belangrijke 

ketensamenwerkingspartner in de regio: FPA Zuidlaren en de AFPN 

Groningen.   

 

Verzuimcijfer niet verlaagd 

Ten aanzien van de realisatie in 2015 is het verzuimcijfer het afgelopen jaar 

gestabiliseerd op 5,2%. O.a. een lang aanhoudende griepgolf en enkele 

individuele gevallen is daar debet aan. Dat doet niets af aan het streven om 

het verzuim minimaal onder de 4% te krijgen. Daartoe is er direct en frequent 

contact in de driehoek tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts 

waarbij gestuurd wordt op preventie, ziekteverzuimbegeleiding, frequent 

verzuim, inzetbaarheid (re-integratie/mobiliteit) en de kosten van verzuim. 

Sinds 2016 werkt de Mesdag samen met een nieuwe bedrijfsarts. 
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Onderzoek naar integriteitsschending 

In 2016 zijn de bevindingen opgeleverd van een toedrachtsonderzoek naar 

mogelijke integriteitsschendingen in de patiëntenzorg door twee 

(ex)behandelaren die in 2015 aan het l icht kwamen. De bevindingen leiden 

niet tot grote knelpunten in de organisatie; willens en wetens hebben beide 

individuen gekozen voor het aangaan van een relatie met een patiënt die al 

dan niet direct in zorg was. De rapportage is aangeboden aan de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en een plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd. 

Ten aanzien van één van de ex-behandelaren is zowel tuchtrechtelijk als 

strafrechtelijk de procedure in gang gezet. 

 

Ethische gedragscode 

Alle medewerkers van de Mesdag hebben zich gecommitteerd aan de 

Integriteitscode, een speciaal voor en door de eigen forensische praktijk 

ontwikkeld richtsnoer voor ethisch handelen. De bevindingen van 

bovenstaand toedrachtsonderzoek hebben geleid tot enige verbeteringen in 

de cultuurkant; in de integriteitscode zullen exemplarische voorbeelden 

worden opgenomen hoe te handelen ook nadat de behandelrelatie is gestopt. 

De doeleenheden (afdeling Diagnostiek en de behandelaren-groep) is 

gevraagd om onderling na te denken over wat er is gesignaleerd, ondermeer 

over de vermenging werk en privé (integriteit buiten is van invloed op 

binnen).  

 

 

Vakberaad Sociotherapie 

In de zomer van 2016 is het vakberaad sociotherapie geïnstalleerd om deze 

belangrijke discipline in de 24-uurs zorg verder te positioneren en te 

professionaliseren. In afstemming met het management is gekeken naar de 

kaders voor doorontwikkeling en inzetbaarheid. Tevens is in het najaar 

deelgenomen aan de ‘De dag van de Sociotherapie’ van de Pompestichting en 

is bijgedragen aan de expertmeeting ‘sociotherapeutisch mil ieu’ van het 

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). 

 

Toegangscontrole medewerkers en gasten 

In 2015 deed de Inspectie van Veiligheid & Justitie (IV&J) bij alle FPC’s 

onderzoek naar de invoer van contrabande. Op basis van de aanbevelingen 

van de inspectie is er veldbreed een aantal maatregelen afgesproken om de 

invoer van contrabande tegen te gaan. Dat betekent o.a. dat de Mesdag sinds 

de zomer van 2016 een toegangscontrole uitvoert op medewerkers en gasten 

van medewerkers. Deze invoer heeft niet tot problemen geleid bij het 

personeel. Sinds de invoering zijn er middels de controles geen contrabande 

aangetroffen. 

 

Veilig Incidenten melden 

Het afgelopen jaar is de procedure om incidenten in de zorg te melden verder 

vereenvoudigd. Tevens is een commissie ingesteld die wekelijks de gemelde 

incidenten onder de loep neemt, waar nodig acties uitzet en desgevraagd 

zorgt voor een terugkoppeling naar de melder. Dat heeft geleid tot een 
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toename van meldingen door medewerkers en een hogere tevredenheid over 

de opvolging. 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Op basis van een workshop is gekozen om het instrument ‘de 7 bronnen van 

Arbeidsvreugde’ in te zetten voor het meten van de medewerkers-

tevredenheid. Dit instrument creëert een grote betrokkenheid en dialoog en 

sluit hiermee goed aan op de ontwikkelingen van de Mesdag waarin 

medewerkers participeren, serieus genomen worden en waar bottom up i.p.v. 

top down wordt gewerkt. Het gaat over goed werknemerschap en goed 

werkgeverschap; werken met plezier en goed presteren (halen en brengen). 

Belangrijk voordeel van dit instrument is ook dat het een duidelijk 

vervolgtraject (maatwerk) heeft waaraan iedereen zich kan committeren en 

zich verantwoordelijk voelt. Wegens andere prioriteiten in 2016 is de uitvoer 

van het medewerkerstevredenheidsonderzoek doorgeschoven naar 2017. 

 

Informatiebeleid 

Onderhavige verslagjaar is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen buiten 

en binnen de Mesdag, de technologie en de Forensische Zorg. Het is voor de 

organisatie van belang goed in te kunnen spelen op deze veranderingen en 

goed werkende informatievoorziening en processen zijn hiervoor essentieel. 

Op basis van deze contouren wordt een hernieuwd strategisch 

informatiebeleidsplan ontwikkeld. Een eerste stap is het actualiseren van het 

informatiebeveiligingsbeleid. Dit wordt begin 2017 vastgesteld. 

Medezeggenschap 

In 2016 heeft de Ondernemingsraad zich o.a. gebogen over het beleid voor 

cameratoezicht, arbobeleid en preventietaken, projectplan RI&E, het 

toegangsbeleid en de voorgenomen structuurwijzigingen in de organisatie. 

Nadrukkelijk is meegedacht over de procedures rondom het melden van 

incidenten, met in het bijzonder ook aandacht voor nazorg. Tevens is de OR 

blijvend geïnformeerd over ideeën en mogelijkheden van samenvoeging van 

de Mesdag met de forensische organisatie onderdelen van ggz instell ing 

Lentis. In  

 

Overige noemenswaardigheden 

Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnen gekomen bij de 

Klachtencommissie voor medewerkers. Dat wil niet zeggen dat er geen 

situaties van ontevredenheid zijn geweest, wel dat deze anderszins zijn 

opgelost. 

Er is een Bedrijfsledengroep (BLG) voor leden van de vakbond FNV Zorg 

en Welzijn opgericht. De BLG kan in de gaten houden wat er speelt binnen de 

Mesdag en signalen doorspelen naar OR of vakbond. 

De Mesdag is aangesloten op OVID; een database van uitgeverij 

Wolters-Kluwer vol artikelen uit de vakliteratuur op het gebied van de 

gedragswetenschappen. 

De medewerkers van de Centrale Keuken en het Bedrijfsrestaurant 

hebben in 2016 het Keurmerk Veilig Voedsel behaald dan wel behouden.  
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4. WERKEN AAN (KETEN)SAMENWERKING  

 

 

Het klassieke paradigma in de reguliere ggz gaat uit van veiligheid als 

randvoorwaarde voor behandeling; het paradigma in de forensische zorg is er 

één van ‘behandeling is een middel om de veiligheid te garanderen’. 

Beleidsregels vanuit het Ministere van Veili gheid en Justitie (MV&J) – mede 

gebaseerd op opvattingen die voortkomen vanuit belangenorganisaties van 

patiëntengroepen – zi jn in toenemende mate onderscheidend van de 

reguliere ggz. De focus is erg verschoven naar verantwoording en financiering 

gekoppeld aan de strafrechtelijke titel sec; eisen aan registratie, effectiviteit 

van de aantoonbare forensische kwaliteit etc. worden steeds stringenter. 

Onderscheidend van de reguliere zorgsector, zal de politiek ingrijpen als de 

samenleving verhoogd risico loopt op het gevaar van een individuele patiënt. 

Mede daartoe, met de Wet Forensische Zorg en de Wet Verplichte Ggz in 

aantocht, zijn reeds in toenemende mate wettelijke en functionele condities 

gewijzigd waardoor er een eenduidiger context voor forensische zorg is 

ontstaan. 

 

Enerzijds is daarmee een scheiding ontstaan tussen forensische zorg en de 

overige werkvelden binnen de ggz terwijl  er toch aansluiting moet zijn, 

anderzijds geeft dit ruimte om te onderzoeken of forensische 

organisatieonderdelen van verschi llende zorgaanbieders verbeterd effectief 

en efficiënt in een kenmerkend forensische keten kunnen samenwerken. 

 

 

 

Plek van de Mesdag in de forensische keten 

In 2016 vond plezierige en professionele samenwerking plaats met diverse 

penitentiaire inrichtingen en overige inrichtingen voor forensische zorg inzake 

de toeleiding van patiënten naar ons centrum. Een aandachtspunt blijft de 

continuïteit in de medicatieverstrekking; niet altijd komt er voldoende 

medicatie mee met de patiënt en moet de Mesdag een appèl doen op de 

noodapotheek.  

 

Wanneer het recidiverisico is gedaald en voortzetting van de behandeling 

plaats kan vinden op een lager beveiligingsniveau, zijn patiënten met een 

transmurale verlofstatus in 2016 ondergebracht in voorzieningen van 

integrale ggz-organisaties zoals Lentis  Forint, GGZ Noord Holland Noord, 

Altrecht Aventurijn, Forence en GGNet. Wanneer sprake is van (tijdelijke) 

terugval kan te allen tijde per direct een beroep worden gedaan op een 

crisisbed in de Mesdag. Onderhavige verslagjaar vond dit 13 keer plaats.  

 

Onderzoek samenvoeging 

In 2016 zijn de mogelijkheden onderzocht van het onderbrengen van de Forint 

Lentis onderdelen (AFPN Groningen, FPA Zuidlaren en BW Forint) bij de 

Mesdag, uitgaande van de huidige rechtspositionele positionering van de 

Mesdag t.o.v. Lentis. De focus lag op de vraag of er belemmerende factoren 
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voor samenvoeging aan de orde zijn. De conclusie luidde dat samenvoeging in 

een nieuwe rechtspersoon mogelijk is. Dit zal zorgdragen voor de verdere 

professionalisering – en daarmee continuïteit – en levert daarnaast extra 

slagkracht op in bedrijfsvoering en een inhoudelijke versterking van de zorg- 

en dienstverlening in de interne forensische keten.  

 

Samenvoeging betekent wel dat zaken tussen de nieuwe rechtspersoon en 

Lentis goed geregeld moeten worden om een soepele overgang te 

waarborgen. Bijzondere aandacht dient voorts uit te gaan naar de 

positionering van de Geneesheer-Directeur als zijnde een bestuursorgaan in 

de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht en in persoon aanspreekbaar op 

de invulling van deze functie. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

moeten volstrekt duidelijk zijn op de snijvlakken dat de rechtspersonen 

inhoudelijk samenwerken. Op het gebied van ICT liggen grote tijdrovende en 

ingewikkelde trajecten in het verschiet.  

 

Uitgangspunt is om te komen tot de meest optimale vorm van 

organisatorische inrichting waarbij de kwaliteit van de forensische zorg het 

beste is gediend. Alvorens de verdere uitwerking ter hand te nemen, dient 

eerst ten principale de helderheid geschapen te worden over niet alleen de 

uiteindelijke juridische structuur die de Raden van Bestuur voor ogen staan 

(Forint-onderdelen onderbrengen bij de Mesdag, de Mesdag onderbrengen 

bij Lentis dan wel het handhaven huidige samenwerkingsrelatie Forint Lentis – 

Mesdag), maar belangrijker nog: hoe wordt er gedacht over de besturings- of 

governancestructuur. Hier wordt in 2017 verder voortgang aan gegeven. 

 

Forensisch Netwerk Noord-Nederland 

In 2015 hebben de gezamenlijke besturen van Verslavingszorg Noord 

Nederland (VNN), GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Lentis en de Mesdag de 

opdracht gegeven om te onderzoeken óf en vervolgens hóe de gezamenlijke 

integrale kwaliteit van dienstverlening kan worden vergroot door gezamenlijk 

te innoveren en efficiënter te werken in de strafrechtelijke keten. De 

overtuiging wordt gedeeld dat door samenwerking vanuit vraaggerichtheid 

mogelijk verbeterd antwoorden kunnen worden geboden op de behoeften 

van de zorginkoper, waarin de zorgbehoeften van onze patiënten zijn 

verweven. Het vormgeven van een forensisch ci rcuit in Noord-Nederland, 

waarbij naast mogelijke organisatorische verbinding vooral de te 

onderscheiden deskundigheden van de diverse ketenpartners elkaar 

versterken, zou kunnen bijdragen aan een meer efficiënte en effectieve 

ketenzorgverlening gericht op recidivevermindering. Daarmee zou mogelijk 

niet alleen de behandelduur kunnen worden verkort en de veiligheid in de 

Noordelijke samenleving worden vergroot, ook zou het kunnen leiden tot 

behoud en doorontwikkeling van de forensische deskundigheid in de regio.  

 

Eind 2016 is aan de gezamenlijke besturen advies uitgebracht over de 

wenselijkheid en haalbaarheid van de best te hanteren samenwerkingsvorm 
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(op inhoud, bedrijfsvoering en organisatiemodel). Begin 2017 zullen de 

besturen nadere richtingen verkennen. 

 

Van puzzel naar schakel 

In het project ‘Forensische Ketenzorg’ werkt het Transmurale Team van de 

Mesdag samen met de Forensische Poli en het reclasseringsteam Groningen 

van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en de Ambulante Forensische 

Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN) in een netwerkorganisatie 

rondom onze patiënten in de ambulante fase. In 2016 zijn de voorbereidingen 

getroffen om de transitie van project naar staand beleid vorm te geven. Begin 

2017 wordt bepaald welke randvoorwaarden en doelstell ingen nodig zijn om 

de transitie te bewerkstell igen. 

 

Het afgelopen jaar hebben de controllers en juristen van de organisaties in 

kaart gebracht op welke gebieden herni euwde afspraken gemaakt dienen te 

worden inclusief de wijze waarop deze vastgelegd kunnen worden. Op gebied 

van de zorginhoud is er verbinding gemaakt met het lectoraat 

Verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Het Forensisch Multi 

Disciplinair Overleg (MDO) is uitgebreid naar twee keer per maand, mits er 

voldoende casuïstiekinbreng is. Gezien de actuele ontwikkelingen ten opzichte 

van verwarde personen zal vanuit het project onderzoek gedaan worden waar 

de aansluiting kan worden gevonden en worden de mogelijkheden van 

gezamenlijke crisisplaatsingen geïnventariseerd. Deze verkenning zal in 2017 

verder vorm worden gegeven.  

Samenwerking met het ministerie 

De doelstell ingen en resultaten van de organisatie worden afgestemd op de 

dienstonderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (MV&J). Het 

departement fungeert in meer of mindere mate als wetgever, 

verantwoordelijk tenuitvoerlegger van de tbs-maatregel, toezichthouder en 

financier. De Mesdag en het MV&J weten elkaar goed en waar nodig snel te 

treffen. Met behoud van ieders verantwoordelijkheid verloopt de 

samenwerking prettig en vindt tijdige afstemming plaats , bijvoorbeeld 

omtrent de afwikkeling van incidenten, juiste registratie of het toeleiden van 

patiënten. 

 

Delen van kennis en doen van wetenschappelijk onderzoek 

Met diverse instell ingen voor forensische zorg is in 2016 ervaring gedeeld ten 

aanzien van het werken met signaleringsplannen, de toepassing van het 

risicotaxatieinstrument HKT-R, de IFBE (de forensische ROM o.b.v. de HKT) en 

de verkorte versie van de FSNA (forensisch sociale netwerk analyse). Partners 

in onderzoek van de tweede li jn zijn forensische collega-instellingen, de 

vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegings-

wetenschappen van de universiteiten van Groningen, Utrecht, Tilburg, Leuven 

(België), Molde en Oslo (beide Noorwegen), het Rob Giel Onderzoekscentrum 

te Groningen, het UMCG en de onderzoekers van Lentis-Research.  

 

Met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is het afgelopen jaar 

meegewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke prestatie-indicatoren, 
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het gebruik van de landelijke databank risicotaxatie en de toepassing van de 

Lerende Praktijk (koppeling recidievecijvers aan behandelinspanningen).  

 

In 2016 is op het gebied van opleiding en scholing de samenwerking 

gecontinueerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts 

Therapies), universiteiten van Groningen en Tilburg en het VUmC Amsterdam 

evenals de Hanzehogeschool Groningen. 

 

De Mesdag ontwikkelt zelf diverse nieuwe werkwijzen om de forensische 

behandeling te optimaliseren middels het doen van toegepast 

wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt internationaal onderzocht of de in de 

Mesdag ontwikkelde methode Vroegsignalering verder verfijnd kan worden, 

wat de mate van toepasbaarheid is in aanpalende sectoren zoals het 

gevangeniswezen en welke overige methoden ondersteunend kunnen zijn aan 

het werken met signaleringsplannen teneinde vroegtijdig signalen te 

herkennen die agressie ‘aankondigen’. In 2016 is Europese subsidie verkregen 

voor een (vervolg)onderzoek Horizon2020 EU RISE samen met collega-

instell ingen in Groot-Brittannië, Noorwegen, Finland en Denemarken. In het 

promotieonderzoek naar Moreel Beraad wordt onderzocht of ‘ethisch 

denken’ gestimuleerd wordt door regelmatig stil  te staan bij ethische 

aspecten van de behandeling. Met dit onderzoek wordt o.a. gepoogd de 

morele bewustwording te bevorderen, de kwaliteit van morele reflectie te 

verbeteren en de motivatie tot het verlenen van goede zorg te vergroten – 

waarmee de kwaliteit van zorg verbetert.  

Een ander promotieonderzoek handelt over o.a. de vraag of neurofeedback 

een waardevolle toevoeging aan de behandeling van verslaving in een 

forensische setting kan zijn. Doel is het verminderen van gevoelens van zucht 

(craving) en impulsief gedrag en het verhogen van algemeen welbevinden, 

waardoor middelenmisbruik niet langer als copingstrategie gebruikt 

wordt. Het promotieonderzoek naar het ontwikkelen van een N=1-

methodologie verfijnt steeds het toepassen van individuele behandelevaluatie 

(ROM) middels de IFBE: of er vooruitgang is en of die vooruitgang is te danken 

aan de gegeven behandeling (interventies).  

 

Tevens is er in 2016 een aanvang gemaakt in het promotieonderzoek naar het 

effect van narratieve overtuigingen in de forensische behandeling, de wij ze 

waarop ‘verhalen’ van mensen rondom de patiënt (zoals het behandelteam) 

van invloed zijn in het veranderen van overtuigingen en attitude van de 

patiënt zelf. Ook is er het afgelopen jaar tezamen met het UMCG, de 

Kijvelanden en de Pompekliniek gestart met een onderzoek of Virtual Reality 

Agressie Preventie Training (VRAPT) ervoor zorgt dat patiënten meer controle 

krijgen over hun eigen agressie en agressie van anderen kunnen afwenden. Bij 

VRAPT laten we tbs-patiënten verschillende realistische scenario’s oefenen in 

een driedimensionale virtuele omgeving, zodat ze leren adequater om te gaan 

met hun reactieve agressie en impulsen. 
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Middels subsidie van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) doet de 

Mesdag verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Zo is in 2016 samen 

met de Van der Hoevenkliniek een richtli jn opgeleverd voor het beoordelen of 

en op welke wijze het betrekken van slachtoffers bij de behandeling van tbs -

patiënten effectief kan zijn. Tevens is er samen met Stenden Hogeschool 

onderzoek gedaan naar een methode voor een netwerk interview, gebaseerd 

op de Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA). De verwachting is dat 

informele netwerkleden op deze manier beter bij de behandeling en 

resocialisatie betrokken worden, en dat zij tevens belangrijke additionele 

informatie kunnen geven over risicogedrag buiten het blikveld van de 

professional. De resultaten worden begin 2017 opgeleverd.  

 

In het najaar van 2016 is het projectplan geaccordeerd voor een landelijk 

grootschalig onderzoek naar het prognosticeren van de verwachte 

behandelduur. Achterliggend idee is dat een prognose van de behandelduur 

een dwingend temporiserend kader geeft waarvan slechts beargumenteerd 

afgeweken kan worden op grond van het risicomanagement c.q. 

behandelverloop van de individuele patiënt. In dit onderzoek samen met de 

Kijvelanden en de Woenselse Poort wordt op basis van empirisch materiaal 

een handreiking ontwikkeld voor een total e behandelduurprognose. Deze 

prognose wordt voor het eerst opgesteld in de pro-justitia fase, en zal dan 

vanaf het eerste verlengingsadvies en daaropvolgend met elke nieuwe 

behandelfase (gekenmerkt door verschillende typen verlofmachtigingen) 

 

opnieuw bekeken en bijgesteld worden door een resterende behandelduur-

prognose op te stellen. De handreiking wordt ontwikkeld mede op basis van 

de meest recente landelijke uitstroomcohorten. Het resultaat van dit project 

dient te leiden tot uniforme richtli jnen voor het vaststellen van de benodigde 

verblijfsduur bij tbs-gestelden (op basis van patiëntkenmerken). Eind 2016 zijn 

de taxateurs aangesteld en gestart met het screenen van de dossiers. 

 

Tevens heeft de Mesdag in 2016 een onderzoek initieel toegewezen gekregen 

naar de landelijke toepassing van Forensisch Psychiatrisch Toezicht en 

aanbevelingen voor verbetering hiervan. Nadat er geen overeenstemming 

met het KFZ kon worden bereikt over de uiteindelijke onderzoeksopzet, is 

besloten de opdracht terug te geven. 

 

 

De lopende onderzoekslijnen en de voortgang hierop in 2016, alsmede de 

wetenschappelijke publicaties van onderhavige verslagjaar, zijn terug te 

vinden op onze website http://www.vanmesdag.nl/onderzoek/ 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.vanmesdag.nl/onderzoek/
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Enkele bedrijfsmatige samenwerkingspartners 

Het leidinggevende kader van de Mesdag en de aanpalende Lentis -onderdelen 

werken samen op enkele ondersteunende domeinen zoals huisvesting, human 

resource management en inkoop. Tezamen met Lentis, GGZ Noord Holland 

Noord, GGz Centraal en VNN vormt de Mesdag het samenwerkingsverband 

Phebe, gericht op efficiënte en effectieve personeels - en salarisadministratie. 

Middels de Gebruikersvereniging User werkt de Mesdag in 2016 samen met 

de overige leden; de inrichting van een forensische kamer is gerealiseerd. 

Daarmee krijgt de forensische zorg een verbeterd podium om de specifieke 

forensische kleur in de geautomatiseerde procesondersteuning voor het 

voetlicht te krijgen. 

 

Overige noemenswaardigheden t.a.v. waardering door de maatschappij 

In maart 2016 vond de open dag plaats. Ruim 630 mensen brachten een 

bezoek aan de Mesdag. Uit de vele reacties was op te maken dat veel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezoekers hun beeld van de Mesdag en in het bijzonder de tbs -maatregel in 

positieve zin hebben bijgesteld. 

Begin 2016 zijn er 393 zonnepanelen geplaatst op het dak van de 

Mesdag. Met de keuze voor de zonnepanelen neemt de Mesdag zijn 

verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk en verantwoord ondernemen 

en kan er op jaarbasis ruim 46 ton CO2-uitstoot vermeden worden. 

Als onderdeel van de Groninger samenleving draagt de Mesdag bij aan 

de inrichting van het nieuwe pand voor vrouwenopvang. Daartoe produceren 

patiënten meubels in het kader van arbeidsrehabilitatie, essentieel voor een 

veilige terugkeer naar de samenleving.   
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5. KENGETALLEN & FINANCIEN 

 

Productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegeven 

 

Aantal/bedrag 

2016 

Patiënten 

Aantal patiënten in zorg tbs + OFZ op 31 december 

Aantal overige patiënten in zorg op 31 december 

 

 

242 

5 

Capaciteit 

Aantal beschikbare tbs-dwang bedden op 31 december 

 

 

251 

 

Productie 

Gemiddelde bedbezetting tbs-dwang geheel verslagjaar 

Gemiddelde productiepercentage tbs-dwang 

Aantal verzorgingsdagen tbs-dwang 

 

Aantal in verslagjaar geopende DBBC’s tbs-dwang, incl. 

FPT 

Aantal in verslagjaar gesloten DBBC’s tbs-dwang, incl. FPT 

 

 

 

 

 

216,9 

86,4% 

79.392 

 

387 

 

385 

 

 

 

Kerngegevens 

 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec. 

 

 

Aantal/bedrag 

2016 

 

499 

448,2 

Bedrijfsopbrengsten 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 

Waarvan subsidies 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 

 

€ 44.034.000,- 

€ 188.000,- 

€ 43.846.000,- 
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Producten en eindresultaten 

 

 

 
Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) 

 

Doel 

2016 

Resultaat 

2016 

Resultaat 

2015 

 
Regulier vastgestelde capaciteit, inclusief overcapaciteit 

- Aantal plaatsen doorstroom 
- Aantal plaatsen verblijf 

 

 
243 
n/a 
n/a 

 
231,9 

n/a 
n/a 

 

 
229,0 
126,0 
103,0 

 
 
Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV 
 

 
0 

 
0 

 
12 

 
Aantal plaatsen zorgzwaartepakket (zzp) 
 

 
8 

 
9,4 

 
9,4 

 
Totaal capaciteit (op jaarbasis) 
 

 
251 

 
241,29 

 
250,4 

 
Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen 
 

 
91.866 

 
91.314 

 
91.397 

 
Risico Interventie Patiënten 
 

 
12 

 
6,23 

 
12 

 
Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld) 
 

 
85 

 
77,8 

 
64,9 

 

   

    

 

 

 

De zorgverlening / productie van enkele patiënten is niet via de DBBC-

methode afgehandeld met DForZo. Dit verantwoorden we apart van dit 

jaarverslag op patiëntniveau naar DForZo. Juist gezien het casusniveau, is het 

overzicht niet in dit openbare document opgenomen om iedere vorm van 

herleidbaarheid naar personen te vermijden.      

 

Plaatsingsafspraken eerste opnamen Doel 2016 Resultaat 

2016 

Resultaat 

2015 

 
Eerste opname 
 

 
pm 

 
16 

 
15 

 
Man  

 
100% 

 

 
100% 

 
100% 

 
Vrouw 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis (MNPs) 
 

 
pm 

 
50% 

 
47% 

 
Patiënten met psychotische 
kwetsbaarheid (MNPy) 
 

 
pm 

 
19% 

 
58% 

 
IQ<80 
 

 
pm 

 
31% 

 
25% 
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Prestatie-indicatoren DJI 

 

Prestatie-indicatoren DForZo 2016 voor particuliere fpc’s 

D
oe

ls
te

lli
ng

 

20
16

 

R
ea

lis
at

ie
 

 2
01

6 

1 Bezettingsgraad 100% 96% 

2 Ontvluchtingen 0 0 

3 Overige Onttrekkingen <8 6 

4 Aanta l geweldsincidenten onderling <6 14 

5 Aanta l geweldsincidenten tegen personeel <12 11 

6 Gegronde klachten <20 18 

8 Financieel jaarresultaat +0 -159K 

9 
Instroom, voldoen aan aantal a fgesproken te 
vergoeden eerste opnames 

 
10 

 
16 

10 Doorstroom 21 35 

11 Uits troom per vertrekcategorie per fpc 20 42 

12 Bi jzonder voorval <10 19 

13 Aanta l recidives ti jdens uitvoering TBS maatregel 0 0 

 

 

Wanneer verantwoord geacht, vindt gaandeweg de behandeling resocialisatie 

middels verlof plaats; één van de doelstell ingen van de tbs -maatregel. Eerst 

beveiligd, vervolgens begeleid en onbegeleid helpt de Mesdag gecontroleerd 

haar patiënten bij het zich (weer) staande houden in de samenleving. In de 

fasen daarna kan transmuraal verlof en proefverlof verkregen worden – dan 

verblijft de patiënt al niet meer in de kliniek.  

 

In 2016 is het 6 keer voorgekomen dat een patiënt zich (tijdelijk) aan de 

behandeling onttrok. Eenmaal betrof dit een patiënt die tijdens een begeleid 

verlof er vandoor fietste en later terugkeerde. Tevens keerde een patiënt met 

onbegeleid verlof later terug naar de kliniek dan dat op zijn goedgekeurde 

planning stond. De overige 4 formele onttrekkingen betroffen patiënten die in 

transmurale voorzieningen elders  verblijven. Allen zijn dezelfde dag 

teruggekeerd, bij geen van alle formele onttrekkingen zijn er aanwijzingen dat 

een strafbaar feit is gepleegd. 

 

Afgelopen jaar vonden er enkele geweldsincidenten plaats in de kliniek 

waarbij een tbs-gestelde of een crisis ggz-patiënt betrokken was. In 6 gevallen 

is een medewerker fysiek aangevallen, waarvan 1 keer ernstig. Tevens was er 

in 5 gevallen sprake van forse bedreiging. Daarnaast is het 11 keer 

voorgekomen dat een patiënt een medepatiënt heeft geslagen, geschopt of 

gebeten. Er zijn 3 gevallen gerapporteerd van forse bedreiging. Van alle 

fysieke incidenten en van enkele bedreigingen is aangifte gedaan bij de 

politie.  

 

De overige gemelde bijzondere voorvallen niet zijnde geweldsincidenten of 

onttrekkingen, betroffen o.a. vernielingen, diefstallen, een natuurlijk 

overli jden, brandstichting, het aantreffen van bijzondere contrabande, twee 

suïcidepogingen en eenmaal het voorbereiden van een mogeli jke 

ontvluchting.  
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Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 

    31-dec-16 31-dec-15 

    € € 

ACTIVA      

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  15.637 35.823 

Materiële vaste activa    40.490.140 41.837.102 

Financiële vaste activa   5.207 5.207 

Totaal vaste activa   40.510.984 41.878.131 

      

Vlottende activa     

Onderhanden werk DBBC’s   2.263.712 0 

Vorderingen   6.373.697 2.083.592 

Liquide middelen   16.527.840 14.074.989 

Totaal vlottende activa   25.165.249 16.158.581 

      

Totaal activa   65.676.233 58.036.712 

      

    31-dec-16 31-dec-15 

PASSIVA    € € 

Eigen vermogen   5.045.733 5.204.427 

Voorzieningen   7.199.625 5.122.474 

Langlopende schulden  32.566.656 34.119.991 

Kortlopende schulden  20.864.218 13.589.820 

      

Totaal passiva   65.676.233 58.036.712 

      

 

   

Resultatenrekening over 2016 

   2016 2015 

   € € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:     

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties   1.110.736 30.246.288 

DBBC omzet   41.150.282 12.099.350 

Subsidies   187.700 150.332 

Overige bedrijfsopbrengsten   1.584.973 2.041.985 

Som der bedrijfsopbrengsten   44.033.690 44.537.956 

BEDRIJFSLASTEN:     

Personeelskosten   29.749.989 29.439.182 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa 2.892.971 2.814.184 

Overige bedrijfskosten   9.693.979 10.183.022 

Som der bedrijfslasten   42.336.939 42.390.788 

BEDRIJFSRESULTAAT   1.696.751 2.147.167 

Financiële baten en lasten   -1.855.445 -1.867.972 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -158.694 279.196 

Buitengewone baten en lasten   0 0 

       

RESULTAAT BOEKJAAR   -158.694 279.196 

     

RESULTAATBESTEMMING     

Het resultaat is als volgt verdeeld:   2016 2015 

   € € 

Toevoeging/onttrekking:     

Egalisatiereserve   -158.694 279.196 
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De Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande 

jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we in 2016 

onverminderd scherp zijn blijven kijken naar waar we meer efficiënt en 

doelmatig kunnen werken zonder de inhoudelijke kwaliteits - en 

veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. De Mesdag sluit het jaar 

2016 af met een negatief resultaat van € 159.000. In 2016 is een voorziening 

gevormd voor een mogelijke nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (ort) 

tijdens opgenomen verlofuren van € 375.000. Deze nabetaling is onderwerp 

van bespreking tijdens de lopende cao-onderhandelingen in de ggz en kunnen 

mogelijk leiden tot een cao-akkoord met daarin een principe-afspraak over 

nabetaling ort voor de gehele sector. Daarnaast zijn een wat lagere productie 

dan in de begroting was voorzien, een positieve tariefcorrectie en een 

negatieve correctie van DBBC’s naar ZZP’s bepalend geweest voor de 

uiteindelijke vaststelling van dit resultaat. 

 

Productie en opbrengsten 

Met in totaal gemiddeld 246,6 verpleegde patiënten over geheel 2016 zijn er 

3,4 minder patiënten verpleegd dan in de begroting was opgenomen. Ook de 

productmix is slechter dan was voorzien. Minder intramurale patiënten en 

meer transmurale patiënten die in onderaannemerschap in andere 

instell ingen verblijven – en waar hoge kosten tegenover staan. Positief is het 

 

vervallen van de tariefskorting voor geopende DBBC’s die doorlopen tot in  

2016 wat een niet voorziene bijdrage oplevert van circa € 825.000. Negatief is  

het door FORZO/JJI ingenomen standpunt t.a.v. de door ons gefactureerde 

DBBC’s voor patiënten die in onze eigen TMV voorziening verblijven. De door 

FORZO/JJI voorgestane aanpassing is in het jaarresultaat verwerkt. 

 

Kosten 

De loonkosten zijn eind 2016 weer meer in overeenstemming gekomen met 

de daadwerkelijke productieomvang. De kosten voor elders transmuraal 

verpleegde patiënten lagen ook eind 2016 boven begrotingsniveau. 

 

Voorziening SBF 

In het Sociaal Plan van de verzel fstandiging in 2008 is vastgelegd dat het 

‘zittende’ personeel aanspraak kan maken op de regeling Substantieel 

Bezwarende Functies (SBF). Om de risico’s zo goed mogelijk in te dammen, 

vindt er jaarlijks dotatie plaats in voorziening SBF. De rvu-afdracht naar de 

fiscus over de 5 afgelopen jaren is afgerond. De van FORZO/JJI eenmalig 

ontvangen bijdrage ter verlichting van de kosten voor SBF-uitkeringen en de 

te betalen rvu-afdracht, is in zijn geheel toegevoegd aan de voorziening. 

Hiermee is de normale jaarlijkse dotatie aan de voorziening met ingang van 

2016 gedaald. 
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Financiële positie stabiel 

De huidige financiële positie is stabiel. De Mesdag sluit het jaar 2016 af met 

een negatief resultaat van € 159.000. In 2016 is een voorziening gevormd voor 

een mogelijke nabetaling van onregelmatigheidstoeslag (ort) ti jdens 

opgenomen verlofuren van € 375.000. Deze nabetaling is onderwerp van 

bespreking tijdens de lopende cao-onderhandelingen in de ggz en kunnen 

mogelijk leiden tot een cao-akkoord met daarin een principe-afspraak over 

nabetaling ort voor de gehele sector. Het aandeel eigen vermogen ten 

opzichte van de opbrengsten (omzetratio) en de solvabiliteit zijn l icht gedaald. 

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het negatieve resultaa t en de 

toename van de schuldpositie op het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Kengetallen      2016  2015 

Rendement (resultaat / totale opbrengsten)  -0,36  0,63 

Omzetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten)  11,5  11,7 

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totale 

vermogen)     7,7  9,0 

Current ratio (vlottende activa / kortlopende 

schulden)     1,21  1,19 

 

In de komende jaren kunnen (potentiële) risico’s en onzekerheden de stabiele 

financiële positie beïnvloeden. De Mesdag bepaalt vroegtijdig de mogelijke 

impact van deze ontwikkelingen en waar van toepassing wordt hier op 

geanticipeerd. Belangrijkste risico’s en onzekerheden betreffen de inkrimping 

van het aantal tbs plekken, de ambulantisering van de zorg en het beleid van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie gericht op verkorting van de 

behandelduur in combinatie met bijbehorend sanctiebeleid.  

 

In 2018 is de transitie naar prestatie-bekostiging afgerond. Op dit moment 

loopt een kostprijsonderzoek waarmee door de Nederlandse Zorgautoriteit de 

tarieven vanaf 2018 worden bepaald.  

 

Liquiditeitspositie 

Mede dankzij vlotte facturatie en vervolgens uitbetaling van facturen door het 

ministerie was de liquiditeitspositie geheel 2016 goed op orde en stegen de 

l iquide middelen met € 2.450.000 naar € 16 ,5 miljoen. Ook het doorschuiven 

van voorziene investeringen droeg bij aan (tijdelijke) verbetering van de 

liquiditeitspositie. Een gezonde liquiditeit bli jft een belangrijke prioriteit.  

De operationele kasstroom is € 5,5 miljoen positief. Het structurele voorschot 

op van het ministerie voor de onderhanden werk positie van de DBBC’s is in 

2016 verhoogd in verband met een hoger afgesproken productieplafond. Er is 

voor € 1,5 miljoen aan langlopende leningen afgelost en er is voor € 1,5 

miljoen geïnvesteerd. Eind 2016 zijn de renovatie van de entree, de 

serverruimte en de bestuurskamer afgerond. Ook zijn er 

beveiligingsinvesteringen gedaan in TMV West zodat zeker gesteld wordt dat 

in 2017 facturatie van DBBC’s wordt gehonoreerd.  
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Financiering 

In 2016 zijn de voorwaarden van de financiering van de lening voor de bouw 

van Helperdiep herijkt voor een periode van 10 jaar. Op deze 30-jarige 

hypothecaire lening met variabele rente is in 2009 een rentederivaat 

(renteswap) afgesloten, om het renterisico af te dekken. De in 2009 

afgesloten renteswap heeft eind 2016 een negatieve waarde van € 4.685.000 

(ultimo 2015: € 4.516.000 negatief). De renteswap is gekoppeld aan de lening 

en loopt tot 2029. Er is in relatie tot de renteswap geen verplichting tot 

bijstorten (marginverplichting). 

 

Noordelijke samenwerking 

Op forensisch gebied wordt meer en meer de samenwerking gezocht en 

gevonden in Noord Nederland. De verwachting is dat dit voor de Mesdag gaat 

leiden tot meer crisisplaatsingen vanuit de reguliere ggz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie 2017 

FORZO/JJI heeft middels een landelijke herverdeling van capaciteit extra 

bedden gegund waarmee het productiemaximum voor 2017 uitkomt op 

250 plaatsen. Hiervan zijn er 24 bestemd voor i l legale vreemdelingen met een 

tbs-status. De plaatsing van deze patiënten is eind 2016 en begin 2017 goed 

op gang gekomen.  
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6. ORGANISATIE, BESTUUR & TOEZICHT 

 

 

FPC Dr. S. van Mesdag heeft de juridische vorm van een stichting. De 

organisatie is gemodelleerd naar het primaire proces van Veilig Behandelen 

van patiënten met een hoge zorg- en beveiligingsvraag. De patiënten hebben 

voornamelijk een tbs-maatregel, enkelen een andere strafrechtelijke titel. De 

forensische zorg wordt ingekocht door de directie Forensische Zorg / Justitiële 

Jeugdinrichtingen (FORZO/JJI) van het ministerie van Veiligheid & Justitie. 

Hoewel FORZO/JJI een kader van regionale plaatsing hanteert, heeft de 

Mesdag een landelijke functie. In onderaannemerschap wordt er in beperkte 

mate voor reguliere ggz-organisaties crisisopvang gerealiseerd t.b.v. patiënten 

die tijdelijk een hoge beveiligingsintensiteit nodig hebben.     

 

De Mesdag wordt gevormd door een viertal patiëntenafdelingen ingericht op 

Instroom, Doorstroom en Uitstroom, het Behandelhuis en de Dienst 

Geïntegreerde Beveiliging. Deze worden ondersteund door PO&O en Business 

Control. De directie wordt ondersteund door de Stafafdeling. 

 

De twee leden van de Raad van Bestuur van de Mesdag vormen tevens de 

Raad van Bestuur van Lentis, instell ing voor geestelijke gezondheidszorg. De 

voorzitter van de Raad van Bestuur is aangesteld als Hoofd van de Inrichting. 

De twee directieleden zijn tevens de directieleden van Forint, de zorggroep 

voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. De 

samenwerking met de Mesdag is voor Lentis niet vrijblijvend. De forensische 

 

 

 

ggz is één van de pijlers van Lentis. Hiervoor is de zorggroep Forint opgezet, 

speciaal gericht op deze doelgroep. Doel van de zorggroep is de trans murale 

forensische zorgketen uit te bouwen. De Mesdag speelt in deze keten een 

prominente rol. Doordat de directie van de Mesdag tevens de directie van 

Forint is, is er sprake van eenheid van beleid en aansturing. Hiermee is de 

zorginhoudelijke samenwerking en afstemming geborgd en kan de Mesdag de 

beleidsspeerpunten die de directe patiëntenzorg ten goede komen werkelijk 

concretiseren en realiseren. 

 

Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfi losofie, wordt het 

instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de 

operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en 

risicomanagement van de Mesdag bij de directie te kunnen leggen. Daarmee 

worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur 

overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. De Raad 

van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de 

stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de 

realisatie van de doelstell ingen van de stichting, de strategie, het beleid en de 

daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Informatie over bezoldiging is 

terug te vinden in de jaarrekening dan wel de webapplicatie DigiMV. 

>> lees verder op pagina 31 
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Organogram in 2016 
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<< vervolg directie en bestuur 

In het najaar van 2016 kondigde de directeur algemene zaken aan gebruik te 

willen maken van de pensioensregeling. Niet alleen is passend afscheid 

genomen van een gewaardeerd boegbeeld van de organisatie, tevens is ti jdig 

een procedure van werving en selectie ingezet. Met ingang van begin 2017 is 

de vacature ingevuld. 

 

 
Naam 
 

Directiefunctie 

G.E. Koorman MBA MHCM Algemene Zaken (t/m 31-12-2016) 
 
Drs. E. Holkers 

 
Algemene Zaken (sinds 01-02-2017) 

 
Drs. H.J. Beintema 

 
Behandelzaken 

 

 
Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden (Neven)functies 

 
Drs. 
M.S.R. 
Sitalsing 

Voorzitter  Financiën 
Personeel 
ICT 
Marketing 
Strategie 
 

- Voorzitter Raad van Bestuur Lentis 
- Voorzitter Zorg Innovatie Forum 
- Lid RvT Politieacademie 
- Lid RvT Wilhelminaziekenhuis 
- Lid RvT RBO 
- Lid Adviesraad Sociaal Planbureau 

Groningen 
Drs. C.L. 
Bruinsma 

Lid  Patiëntenzorg 
Verkoop 
Kwaliteit en 
Veiligheid 
Opleidingen 

- Lid Raad van Bestuur Lentis 
- Vice-voorzitter Bestuur GGZ 

Nederland 
- Vice-voorzitter bestuur  Stichting 

Benchmark GGZ  
- Lid RvT Slingeland Ziekenhuis  

Raad van Toezicht 

De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code en het beginsel van pas 

toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandiging-overeenkomst en 

het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het handelen van de Raad 

van Toezicht. In het reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

(de leden van) de Raad van Toezicht beschreven. Ook zijn hierin bepalingen 

opgenomen over de onafhankelijkheid van de toezichthouders. De Raad van 

Toezicht werkt met een vastgesteld profiel Raad van Toezicht. De Raad kent 

daardoor een samenstelling met daarin vertegenwoordigd de noodzakelijke 

kennis en expertise van de uiteenlopende disciplines. Ieder l id Raad van 

Toezicht voldoet aan het profiel l id Raad van Toezicht en vertegenwoordigt 

een van de aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht 

functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De zittingsduur is 4 

jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar. Voor de leden is een 

rooster van aftreden opgesteld. 

  

Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren voor 2008 zijn er echter eisen 

door de Minister van Veiligheid en Justitie neergelegd die de mate van zijn 

invloed hebben geregeld in het l icht van de uitvoering van een bijzondere 

publiekrechtelijke taak door een private instell ing en de (politieke) 

verantwoordelijkheid van de Minister. Deze condities komen terug in de 

(toekomstige) Wet Forensische Zorg. De verschillen met de code welke op 

basis van de geschiedenis als overheidsinstelling en de bijzondere relatie met 

de Minister statutair zijn vastgelegd, zijn goed verklaarbaar en uitlegbaar via 
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de principes van pas toe of leg uit van de governance. De verschillen spitsen 

zich met name toe op de positie van de Raad van Toezicht.  

 

Deze is conform de code met uitzondering van de bevoegdheden van de 

Minister:  

- De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal 

punten ingeperkt (vaststellen Reglement Raad van Toezicht en Raad 

van Bestuur, beloning); 

- Benoeming van leden Raad van Toezicht (Minister heeft voor één lid 

bindende voordracht); 

- Invloed van de Minister op beslissingen van de Raad van Bestuur 

(naast goedkeuring van Raad van Toezicht is voor bepaalde 

handelingen ook goedkeuring van de Minister nodig); 

- Minister kan het Hoofd van de Inrichting een aanwijzing geven en 

heeft invloed op benoemingsbeleid Raad van Bestuur. 

 

Informatie over bezoldiging is terug te vinden in de jaarrekening dan wel de 

webapplicatie DigiMV. 

 

 

 

 

 

 

Naam Aandachts-
gebied/ 
profiel 

Zittings-
termijn 

Rooster  
van af- 
treden 

Nevenfuncties Aantal  
bezochte 
vergade-
ringen  

De heer  
Dr. P.C. Lerk 
 

Voorzitter 
Gezondheids-
zorg 

2012 – 
2020 (2e)   

1 juli 
2020 

- Vz. Cie 
geneesmiddelmanage
ment NVZA 

- Voorzitter RvT Lentis 

5 / 5 

Mevrouw Mr. 
A.H. 
Bronsvoort  
(tot 
september 
2016) 

Lid op 
voordracht 
Ministerie 
van Justitie 

2008 – 
2016 (2e) 

Sept. 
2016    

- Voorzitter 
vertrouwenscommissie
Hockey Vereniging 
Assen 

3  

De heer  
Drs. L.P. 
Middel  

Lid / 
Openbaar 
Bestuur 

2012 – 
2020  

Okt. 2020 
(2e) 

- Lid RvT Hanze-
hogeschool Groningen 

- Voorzitter  RvC FC 
Groningen  

- Voorzitter RvC AREA 
Reiniging 

- Gebiedsregisseur Oost-
Groningen 

- Lid RvT Lentis 

 5 / 5 

De heer Mr. 
E.A.O. 
Muurmans 
MBA  

Lid / 
Bedrijfsleven 

2015 – 
2019 (1e) 

Okt. 2019 
(1e)  

- Lid RvC Stichting 
Woonwaard Noord 
Kennemerland  

- Voorzitter Steun het 
Prinses Maxima 
Centrum voor 
Kinderoncologie 

- Lid RvT Lentis 

 5 / 5 

Mevrouw H. 
Rappa-Velt 

(vanaf 18  
oktober 2016) 

Lid op 
voordracht 

Ministerie van 
Justitie 

2016 - 
2020 

Oktober 
2020  

-  

 2 

De heer 
Ir. E. Sinnema 

Lid / 
Financiën 

2014 – 
2018 (1e) 

Maart 
2018 (1e) 

- Lid RvT Stichting De 
Zijlen 

 4 / 5 
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De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Mede vanuit aandacht 

voor de exploitatie van de Mesdag zijn risico’s t.a.v. de bedrijfsvoering 

periodiek besproken. De capaciteitsontwikkelingen zijn toegelicht en meer 

specifiek is sti l  gestaan bij de mogelijkheden van opname van vreemdelingen 

met een tbs-maatregel. De Managementletter is goed ontvangen en bevestigt 

het beeld dat de Mesdag een solide organisatie is. De directie schoof 

periodiek aan bij de vergaderingen om tezamen beschouwend vanuit de 

externe context de interne ontwikkelingen qua zorginhoud en bedrijfsvoering 

te duiden.  

 

De inhoudelijke doorontwikkeling van de organisatie, gestoeld op de patiënt 

centraal in zijn traject in een zorglogistieke keten, alsmede de incidenten, zijn 

periodiek besproken in Commissie Kwaliteit & Veiligheid. In 2016 is een 

nieuwe voorzitter van deze commissie benoemd. 

 

Veel aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van de samenwerking in 

Noord Nederland en de plek die de Mesdag in kan nemen. In het verlengde 

daarvan is kennisgenomen van het onderzoeksrapport naar samenvoeging 

van de Forint-Lentis onderdelen bij de Mesdag. De Raad deelt de conclusie dat 

nauwere samenwerking voordeel heeft en steunt de Raad van Bestuur in het 

streven nadere scenario’s uit te werken hoe verdere samenvoeging het beste 

gerealiseerd kan worden met daarbij aandacht voor inhoud, organisatie, 

cultuur, governance en economie. 

 

De contouren voor doorontwikkelingen in de informatievoorzieningen zijn in 

2016 aan de Raad gepresenteerd. De li jn wordt akkoord bevonden, met 

bijzondere aandacht voor verdere informatiebeveiliging.  

Ten aanzien van het eigen functioneren zijn in 2016 afspraken vastgelegd over 

de verantwoording van declaraties, in l i jn met de opvattingen van GGZ 

Nederland. Ook is het eigen honorarium verhoogd met 50% van het verschil 

tussen de bezoldiging 2015 en het normbedrag dat aan de orde is. De 

reiskostenvergoeding is in l i jn gebracht met datgene dat voor medewerkers 

geldt.    

 

In 2016 is de heer Lerk herbenoemd als voorzitter van de Raad, dhr. Middel 

herbenoemd als l id en is mevrouw Rappa bindend op voordracht van de 

Minister als l id toegetreden als vervanger van mevrouw Bronsvoort.  

 

De Raad heeft de Jaarrekening 2015, het Jaarverslag 2015 en de begroting 

2017 goedgekeurd. 

 

De auditcommissie heeft stilgestaan bij de Jaarrekening 2015 inclusief 

accountantsverslag, de interim bevindingen controle 2016 van PWC en de 

conceptbegroting 2017. Tevens zijn de reguliere ontwikkelingen gevolgd, zoals 

op het gebied van de SBF, WNT, l iquiditeit en kredietfacil iteiten. 
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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.  
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