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VOORWOORD 

 

In 2017 was onze focus gelijk aan andere jaren als het gaat om het werk dat wij 

verrichtten: vanuit onze gedachte dat iedere patiënt een tweede kans verdient om 

weer deel te nemen aan de samenleving, bieden we hulp om dat gefaseerd en 

gecontroleerd mogelijk te maken wanneer dat verantwoord is. Dat is van belang voor 

hunzelf en hun naasten, en van grote waarde voor onze samenleving.  

 

Dat is niet een eenvoudige opgave. De aard van de problematiek van de patiënten die 

bij ons in zorg zijn is complex. De psychische stoornis gaat vaak gepaard met 

verslavingsproblemen en een licht verstandelijke beperking. Een toenemend deel van 

onze patiënten is ook nog eens ongewenst vreemdeling, wat hun perspectief op 

resocialisatie in een geheel ander daglicht plaatst. Dat stelt hoge eisen aan onze 

vakvolwassen medewerkers die hun uiterste best doen om op professionele wijze de 

risico’s op delicten of agressief gedrag in te perken. Soms lukt dit niet en vinden er 

kleinere en grote incidenten plaats. Ook in 2017. Deze gebeurtenissen maken veel 

indruk en het tekent onze veerkracht dat we in staat zijn gebleken om met z’n allen de 

draad weer op te pakken. Daarbij houden we ook voor ogen wat we wèl bereiken. De 

niet aflatende inzet en betrokkenheid van onze medewerkers verdienen dan ook een 

groot compliment. 

 

Aan de andere kant was 2017 wèl een ander jaar dan voorheen, omdat de context 

waarin we werkten een andere was – en die invloed was zeker voelbaar. Schommeling 

 

 

 

in aantallen patiënten vroegen van ons het uiterste om de kwantiteit en kwaliteit van 

de personele bezetting mee te laten bewegen. Dat is gelukt, maar was niet optimaal en 

heeft er voor gezorgd dat we minder aandacht konden besteden aan de ontwikkeling 

die we voor ogen hadden. We hebben op onderdelen een pas op de plaats moeten 

maken. We zijn blij dat we in het voorjaar 2018 weer de ruimte hebben gevonden om 

de ontwikkeling te hervatten, zowel op het gebied van bedrijfsvoering als op het 

gebied van zorg. 

 

Al met al kijken we met trots terug op wat we bereikt hebben in 2017. Aandacht voor 

onze patiënten in een verbeterd behandeltraject en het behoud van continuïteit in de 

doorstroom naar vervolgvoorzieningen. Aandacht voor de ontwikkeling van de 

kwaliteit en kwantiteit van vooral de sociotherapie en behandelstaf. Onze transmurale 

voorziening op orde op beveiligingsniveau 2-hoog, goed geoutilleerd voor ook longcare 

tbs-patiënten. Versteviging van de banden met onze ketennetwerkpartners met wie 

we samen de klussen moeten klaren. We hebben laten zien in veel tot staat te zijn 

onder niet eenvoudige omstandigheden. Nu vol energie aan de slag om onze doelen 

voor 2018 te verwezenlijken! 

  

 

 

Harry Beintema  Martin Sitalsing 

directie   raad van bestuur 
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TERUGKERENDE UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 

 

 

Middels dit jaarverslag verantwoordt de Mesdag zich op beknopte wijze over 

zijn verrichtingen in het jaar 2017. Dat doen we vooral vanuit de overtuiging 

dat wij als organisatie het afgelopen jaar wederom van (maatschappelijke) 

betekenis zijn geweest: voor onze patiënten, voor de maatschappij, voor 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 doeltreffend 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 2017 in zijn jaarplan de 

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

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

reflecteren de lijnen 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 op, zoals 

onze resultaten op de prestatie-indicatoren Forensische Zorg en de 

financiële jaarcijfers. De Jaarrekening 2017 inclusief controleverklaring 

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 enz. 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 kleurstelling geven we op de volgende pagina aan in 

hoeverre de doelstellingen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd: Groen = 

gerealiseerd, geel = gedeeltelijk gerealiseerd, nog lopende zaken en rood 

= onvoldoende vordering, doelstelling niet behaald. 
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 Leidinggevenden 

nemen een 
faciliterende houding 
aan en geven 
verantwoordelijkheid 
binnen kaders 

 Leidinggevenden 
dragen de richting uit 
van de organisatie- 
ontwikkeling met 
specifiek aandacht 
voor de cultuurkant 

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

 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- 
structuur inclusief 
verbeterde borging 
besluitvorming en 
opvolging acties 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 
 Continuering methodische werkbegeleiding op unitniveau 
 CRA-therapeuten zijn opgeleid en borgen kennis en vaardigheden 
 Iedere BC’er heeft vaste vervanger, spelregels zijn opgesteld 
 Betrokken medewerkers zijn toegeleid naar nieuwe afdeling: 1 van 

de 2 clusters dan wel Werkbedrijf 
 Sturen op verzuimbeperking (≤ 4%, freq. ≤ 1,2) 
 O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet 

(deel)behandelaren zodat centraal plannen doorgevoerd wordt 
 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 FiNNN 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 
 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 
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1. ORGANISATIEONTWIKKELING IN 2017 & TOEKOMSTPERSPECTIEF 

 

 

In 2017 heeft de Mesdag zijn ambities qua organisatieontwikkeling minder 

van aandacht kunnen voorzien dan gewenst. Op basis van minder ingekochte 

bedden eind 2016 was geanticipeerd op een krimpscenario: leegstand is 

geconcentreerd en medewerkers met tijdelijke aanstellingen zijn afgevloeid 

dan wel vacatures werden niet opgevuld. Reeds begin 2017 werd duidelijk dat 

Justitie door omstandigheden toch meer zorg wilde afnemen en in 

toenemende mate werden patiënten in de Mesdag geplaatst. Dit betrof niet 

alleen reguliere patiënten, maar ook een aanmerkelijk aantal tbs-gestelden 

met een vreemdelingenstatus en patiënten die een meer dan gemiddeld hoog 

zorg- en beveiligingsniveau nodig hebben. Het optuigen van nieuw samen te 

stellen en in aantal uit te breiden professionele behandelteams benodigd om 

deze hevige schommeling op te vangen zonder incidenten, vereiste veel 

aandacht van medewerkers en management. 

 

Deze beweging viel samen met (tijdelijke) wisselingen in de posities van 

sleutelfiguren in de kliniek. Dat tezamen maakte dat prioriteiten zijn gaan 

schuiven; minder tijd en aandacht besteed kon worden aan de beoogde 

organisatieontwikkelingen zoals de hernieuwde procesinrichting, het op gang 

brengen van een cultuurdialoog en het verbeterd inrichten van een 

faciliterende overlegstructuur. Wel is er volop geïnvesteerd om de kwaliteit 

en kwantiteit in de sociotherapie op orde brengen: voldoende fte’s, meer 

 

 

 

deskundigheidsbevorderingen een beter inwerktraject. Daarnaast is een 

verbeterslag gemaakt in efficiënte en doeltreffende trajectsturing van de 

patiënten en is besloten dat een functionaris als een zorginhoudelijk manager 

zijn herintrede zou moeten doen om beter toe te zien op de ontwikkeling van 

de zorginhoud/de behandeling en te  bewerkstelligen dat elke patiënt de bij 

hem passende behandeling krijgt. Passend bij de eerder geschetste  

verminderde ambitie, betekende dit het ‘parkeren’ van organisatorische 

clustervorming (twee behandelunits georganiseerd op hoofdgroepdiagnoses 

waarin alle disciplines geïntegreerd zijn) en het maken van een pas op de 

plaats voor wat betreft het formeren van aparte units voor de doelgroepen 

BOPZ en patiënten die tevens ongewenst vreemdeling zijn. 

 

Naar 2018 

De ambities temperen betekent niet de ambities laten varen. Op basis van de 

gemaakte omgevingsanalyse en de conclusie dat de organisatie 

personeelstechnisch weer op sterkte is, is de Mesdag zich bewust dat het 

deze periode de tijd is om wél de beoogde veranderingen te gaan realiseren.  

Op onderdelen kunnen onze werkprocessen immers meer efficiënt en 

doeltreffend vorm gegeven worden, zodat we meer zekerheid hebben op 

goede uitkomsten naar alle partijen zoals FORZO/JJI, onze ketenpartners, 

toezichthouders en niet in de laatste plaats de patiënten bij ons in zorg.  
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In 2018 wordt de behandelplancyclus daadwerkelijk geïntensiveerd, in de zin 

dat behandelplanbesprekingen 4 keer per jaar plaats gaan vinden. Het 

verhogen van de frequentie betekent snellere opeenvolgende mogelijkheden 

voor (het aanpassen van) de besluitvorming in het traject van patiënten. De 

benodigde modules moeten tijdig beschikbaar zijn evenals dat therapeuten 

dat zijn. Dat vraagt o.a. om meer standaardisatie en verbeterde 

capaciteitsplanning. Het onderliggende administratieve proces wordt strakker 

ingeregeld. Iedere medewerker levert tijdig 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. 

 

Tezamen met de reeds in 2016 en 2017 vernieuwde planning voor de interne 

verloftoetsing, ontstaat er een meer dwingend kader voor behandel-

voortgang. Uiteraard blijft het klinisch oordeel het zwaarste wegen: nimmer 

kunnen (verlof)stappen in de behandeling worden genomen wanneer 

professionals van oordeel zijn dat de veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar zijn. 

 

Onze ondersteunende organisatorische (proces)inrichting moet dan wel 

fundamenteel anders, zodat we behandelaren en begeleiders in staat stellen 

zonder verstoring de zorgtrajecten voor onze patiënten uit te voeren. De 

gedachten zijn om een matrixorganisatie in te richten, waarbij een soort 

bedrijfsbureau de dwingende en dringende kaders oplegt en een 

zorginhoudelijk manager niet alleen de professional functioneel qua vakkennis 

aanstuurt, maar ook regie neemt op het patiëntenproces dóór de 

operationele units van in-, door- en uitstroom heen. De gedachte is dat dan de 

algemeen manager zorgdraagt voor de beschikbaarheid van middelen, maar 

dat de zorginhoudelijk manager de inzet ervan bepaalt. 

 

We werken aan het verminderen van stafgestuurdheid in de organisatie: de 

ondersteunende afdelingen worden hernieuwd gepositioneerd, zodat er een 

verbeterde balans gaat ontstaan in de driehoek van proces, inhoud en 

financiën. Het kwaliteitssysteem wordt zo ingericht dat het onlosmakelijk 

verbonden raakt met de administratieve processen zodat het een natuurlijke 

ondersteuning vormt voor de dagelijkse werkzaamheden. Human resource 

management krijgt anders vorm: strategische personeelsplanning wordt op 

een hoger niveau gebracht evenals dat uitgangspunten omtrent het hanteren 

van een flexibele personeelsschil worden herijkt. 

 

Op basis van het in 2017 doorlopen oriëntatie op de wijze waarop de Mesdag 

ICT-matig ondersteund wil worden, zullen er in 2018 verdere keuzes gemaakt 

worden. Deze keuzes zullen binnen de kaders van wet- en regelgeving in het 

teken staan van het ondersteunen van meer doelmatig en doeltreffend 

werken. 

   



 

 
 
 
 

FPC Dr. S. van Mesdag                                       jaarverslag 2017 pagina 8 van 31

2. WERKEN VOOR PATIENTEN  

 

 

Begin 2017 was de vernieuwde planning van de interne verloftoetsings-

commissie (VTC) operationeel. Daarmee is de omslag naar ‘verlof aanvragen, 

tenzij..’ ook in de processturing ingeregeld. Dit sluit aan bij de afspraken over 

behandelduurverkorting die het veld met FORZO/JJI heeft gemaakt in het 

meerjarenakkoord, o.a. uitgewerkt door de FPC’s en het departement in het 

Manifest van Lunteren. Eén van de uitgangspunten betreft het sturen op 

verloffasering: binnen 2 jaar begeleid verlof, binnen 4 jaar onbegeleid, binnen 

6 jaar transmuraal en binnen 8 jaar proefverlof of een voorwaardelijke 

beëindiging. Met de nieuwe wijze van centraal plannen van de VTC wordt 

geborgd dat de toetsing van de (volgende) verlofaanvraag tijdig en verplicht 

ter tafel komt - in lijn met de voornoemde doelmatigheidsindicatoren t.o.v. de 

startdatum van de behandeling. Voor de behandelaar blijft te allen tijde 

overeind dat het professionele oordeel t.a.v. risico’s voor de veiligheid van de 

samenleving leidend is in de keuze wel of geen verlof aan te vragen. 

 

We (her)ontwerpen meerdere middelen die in samenhang leiden tot het 

inrichten van bestuurbare zorgtrajecten. Naast voornoemde VTC-planning, is 

er doorgewerkt aan het standaardiseren van planbare zorg: het optimaliseren 

van de zorgpaden. In 2017 is het aantal zorgpaden teruggebracht evenals het 

aantal modules. Tevens zijn de in te plannen modules herschreven en van 

hernieuwde indicatie- en planningscriteria voorzien. Deze worden in 2018 

 

 

 

vastgesteld, zodat het te ontstane planbare modulaire aanbod in samenhang 

met beschikbare capaciteit meer efficiënt in doelmatig ingezet kan worden. 

Voor zowel patiënt als behandelteam verhoogt dit de voorspelbaarheid: het 

traject is helder vastgelegd. Het centraal inplannen ontzorgt de behandelaar 

en de behandelrapporteur in planningstaken. 

 

Herziening middelenbeleid 

Het werken met de methodiek van Community Reinforcement Approach 

(CRA) is in de zomer van 2017 geëvalueerd. Een half jaar na het kliniekbreed 

invoeren, zijn de knelpunten voor de specifiek forensische context in beeld 

gebracht en zijn aanpassingen doorgevoerd. De CRA ziet toe op het inrichten  

van forensische zorg naar principes van risicobeperking en terugvalpreventie, 

alsmede dat het wordt versterkt door het toevoegen van positieve 

bekrachtigers. Vooral dat laatste vraagt inventiviteit van de behandelaren in 

een streng gereguleerde setting als een FPC. Tevens is het zoeken naar het 

evenwicht wanneer (direct) in te grijpen en beperkende maatregelen te 

treffen dan wel meer in de behandeling anderszins bij te sturen – afhankelijk 

van de situatie en de mate van wel/niet ontstane recidiverisico. Ook het 

blijvend tijd vrijmaken voor periodieke methodische werkbegeleiding door de 

multidisciplinaire teams bleek lastig in periodes van hoge druk op de 

personele bezetting. Dat laatste is tevens de oorzaak dat besloten is om in 
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2017 geen nieuwe ontwikkelingen op te pakken, zoals CRAFT als toepassing in 

het netwerk van de patiënt. 

 

Doelgroepen 

De Mesdag biedt mogelijkheden voor crisisopname uit de reguliere ggz, in 

gevallen van verhoogde agressie- en beheersproblematiek dat een 

voorziening als een FPC noodzakelijk wordt geacht om de veiligheid voor 

betrokken patiënten en hun omgeving te waarborgen. Zij worden geplaatst 

onder het regiem van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 

Ziekenhuizen (BOPZ). In 2017 vonden er 10 crisisopnames plaats. Het interne 

beleid en de onderliggende procedures, afwijkend van tbs, zijn in 2017 

aangepast zodat maximaal aan de regelgeving wordt voldaan binnen de 

bijzondere context van een tbs-instelling.  

 

Tevens neemt de Mesdag patiënten op met een tbs-maatregel die tot 

ongewenst vreemdeling zijn verklaard. De werkwijzen uit de vreemdelingen- 

keten zijn in toenemende mate eigen gemaakt door de medewerkers die 

hiermee van doen hebben. Het specialistische karakter, ook hier deels 

afwijkend van regulier tbs-beleid, in combinatie met groeiende aantallen 

patiënten die steeds meer een gestabiliseerd psychiatrisch toestandsbeeld 

laten zien, legitimeert gecentreerde huisvesting om de aparte processen 

optimaal te laten verlopen. Dit wordt begin 2018 geëffectueerd. De speciaal 

hiervoor aangestelde maatschappelijk werker heeft hierin tezamen met de 

betreffende behandelcoördinatoren, de manager patiëntenlogistiek en de 

collega’s van CTP Veldzicht een voorname rol. In 2017 vond de eerste 

repatriëring plaats van een patiënt naar het land van herkomst en is de 

forensische behandeling overgedragen aan een lokale zorgaanbieder aldaar.    

 

Patiëntenraad 

In 2017 heeft de Patiëntenraad zichtzelf qua structuur vernieuwd. De opzet 

van een dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van alle units is 

overgegaan naar een vast bestuur: voorzitter, secretaris en zes leden voor de 

drie te onderscheiden gebouwdelen. Na de verkiezingen is de nieuwe raad 

geïnstalleerd. In de overleggen met directie en management is verdieping 

gezocht in inhoudelijke thematiek, zoals normen en waarden, werkdruk op de 

afdelingen, de opvolging van het patiënttevredenheidsonderzoek 2016, de 

voorbereidingen voor het cashless betalen en de ontwikkeling van het 

verslavingsbeleid. 

 

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. In 2017 zijn er 427 klachten 

ingediend (een stijging van 43% t.o.v. het jaar ervoor), waarvan 45 deels of 

geheel gegrond verklaard (een ruime verdubbeling t.o.v. 2016). Het overgrote 

deel van de klachten betreft formele fouten in de uitvoer van beleid dan wel 

de registratie daarvan niet op orde hebben (bv. vormfouten bij het opleggen 
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van beperkingen). E.e.a. lijkt te verklaren door de verhoogde druk op de units, 

waarbij een aanmerkelijke hoeveelheid uitzendkrachten is ingezet. 

 

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 2017 is de bedbezetting twee 

maal naar boven bijgesteld door FORZO/JJI, terwijl eind 2016 juist een 

krimpscenario was gecommuniceerd. Omdat het personeelsbestand juist was 

afgebouwd, kon er niet dusdanig snel worden opgenomen dat voldaan is aan 

de gestelde doorlooptijden voor opname.  

 

In onderhavige verslagjaar heeft de Mesdag 54 opnames verricht:  

- 30 eerste opnames tbs-dwang  

- 9 tbs-dwang uit een ander FPC  

- 1 tbs-dwang observatieplaatsingen uit een ander FPC  

- 4 overige forensische zorgtitel  

- 10 BOPZ crisisplaatsingen met extreme beheersproblematiek uit de 

reguliere ggz. 

 

Hoewel we zien dat de doelgroep steeds meer complexe problematiek kent, 

heeft de Mesdag toch de continuïteit weten te waarborgen m.b.t. het 

doorstromen in de keten. Zo zijn er 28 patiënten doorgestroomd naar een 

transmurale voorziening met een lager beveiligingsniveau; 15 aanpalend aan 

de kliniek en 13 naar een forensische ggz-voorziening. Ook het aantal 

patiënten dat proefverlof heeft gekregen of bij wie de dwangverpleging 

voorwaardelijk is beëindigd door de rechtbank is in 2017 redelijk in lijn met 

eerdere jaren.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Transmuraal verlof 34 28 20 35 28 

Proefverlof 8 14 15 15 20 

Nieuwe Voorwaardelijke Beëindiging,  

dus niet voorafgegaan door een proefverlof  

10 10 12 14 12 

 

Incidenten 

In een tbs-kliniek waar verantwoordelijkheid wordt gedragen voor ruim 240 

patiënten met uiteenlopende (agressie)problematiek, gebeuren ook 

incidenten. In 7 gevallen is een medewerker fysiek aangevallen en tevens is 

het 7 keer voorgekomen dat een patiënt een medepatiënt heeft geslagen, 

geschopt of gebeten. Dit beeld is niet afwijkend van andere jaren. Van alle 

fysieke incidenten en van enkele bedreigingen is aangifte gedaan. Als er op 

jaarbasis gemiddeld ruim 20.000 verlofbewegingen plaatsvinden, dan 

gebeuren er soms ook incidenten buiten de muren van de instelling. Helaas 

ook in 2017. In het najaar vond er een verschrikkelijk incident plaats, waarbij 

een patiënt met onbegeleid verlof verdacht wordt van het plegen van een 

geweldsdelict. Het strafrechtelijke proces is nog niet afgerond. De toedracht 

naar dit incident is onderzocht door een commissie onder extern 

voorzitterschap.  
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3. WERKEN MET MEDEWERKERS  

 

 

In de eerste helft van 2017 ondervond de Mesdag moeite om de 24-uur 

bezetting op de units rond te krijgen. Het tekort aan medewerkers in de 

sociotherapie is ontstaan door o.a. de toename van het aantal patiënten in 

plaats van de verwachte afname, een hoger ziekteverzuim dan begroot en het 

besluit om de formatie van de sociotherapie op bepaalde units uit te breiden. 

Het laatste was niet alleen noodzakelijk om de toegenomen groepsdynamiek 

in bepaalde patiëntengroepen (toename complexiteit) goed te kunnen 

handelen, tevens kon er hierdoor ook weer meer aandacht komen voor 

deskundigheidsbevordering. Vanwege het tekort draaiden medewerkers meer 

uren dan gewenst en bleek het moeilijk om verlofdagen op te nemen. Hier 

opvolgend is de wervings- en selectieprocedure voor sociotherapie verlengd 

en is er, om de inwerkperiode van de nieuwe collega’s en de zomervakantie 

op te vangen, volop gebruik gemaakt van een gespecialiseerd forensisch 

uitzendbureau. Tevens zijn medewerkers van de Dienst Geïntegreerde 

Beveiliging ingezet op de opname-units 

 

Aanvullend is er een proef gedraaid met de inzet van medewerkers van buiten 

de sociotherapie in het primaire proces, altijd naast ervaren collega’s. Zo kon 

op bepaalde momenten net even de benodigde ‘lucht’ worden gecreëerd 

voor het vaste team. Tevens kregen de andere medewerkers op deze wijze de 

 

 

 

 

gelegenheid om te ‘ruiken’ aan de functie van een ander én een beter beeld 

te krijgen van het leven op de unit. Deze ervaring is wellicht goed toepasbaar 

in de eigenlijke functie. 

 

Herintrede zorginhoudelijk manager 

In 2017 heeft een werkgroep zich gebogen over hoe er in de Mesdag een 

volgende slag gemaakt kan worden in het sturen op de ontwikkeling van de 

zorginhoud/de behandeling en op welke wijze  er beter op toe gezien kan 

worden dat elke patiënt de bij hem passende behandeling krijgt. Dit heeft 

geleid tot een 

advies waarin onder meer gepleit wordt voor het aanstellen van 

zorginhoudelijke managers naast de algemeen managers. Dit advies is 

overgenomen; begin 2018 is gestart met de analyse op welke wijze de 

zorginhoudelijk managers in de organisatie gepositioneerd dienen te worden 

en vóór de zomer van 2018 wordt gestart met het kwartiermaken zodat deze 

functionaris ook daadwerkelijk het komende jaar geworven en ingezet kan 

worden.  

 

CRA ontwikkeling bij medewerkers 

Om medewerkers te blijven ondersteunen in het werken met de CRA-

methodiek is in 2017 op meerdere plekken in de organisatie gepolst hoe de 
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implementatie verloopt. De periodieke bijeenkomsten voor de CRA- 

aandachtsfunctionarissen bleken een waardevolle aanvulling op de 

gesprekken die de projectgroep het afgelopen jaar regelmatig hield met alle 

unit- en behandelcoördinatoren. Op basis van de bevindingen is o.a. gekeken 

naar de wijze waarop de zorgplannen aangescherpt kunnen worden. Ook is 

onderkend dat, zeker in periode van drukte op de units, de waan van de dag 

het soms moeilijk maakt om CRA daadwerkelijk te integreren in het werk. In 

de methodische werkbegeleiding die de teams volgen, is hier in 2017 veel 

aandacht besteed. Ook wordt er een booster-sessie voorbereid om in 2018 de 

beginselen nogmaals helder voor het netvlies te krijgen. 

 

Moreel Beraad 

Medio 2017 heeft een derde groep gespreksleiders Moreel Beraad de 

opleiding van het VUmc Amsterdam afgerond. Naast alle patiëntenafdelingen, 

konden hiermee ook de Dagbesteding, de psychiater-groep en de Dienst 

Geïntegreerde Behandeling voorzien worden van een gespreksleider die 

ondersteunt in het op gestructureerde wijze intervisie bedrijven zodat 

medewerkers zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen. In 2016 

was deze werkwijze reeds geïntroduceerd bij twee belangrijke 

ketensamenwerkingspartner FPA Zuidlaren en de AFPN Groningen. In 2017 is 

VNN en de BW Forint hieraan toegevoegd.   

 

 

 

Opzet Kenniscentrum 

Binnen de organisatie is veel kennis aanwezig en lopen er veel onderzoeken 

en verbeterprojecten. Soms weet men dit van elkaar, soms ook niet. Met de 

drukte in het primaire proces is in 2017 geconstateerd dat het niet altijd 

vanzelfsprekend is dat medewerkers tijd hebben voor verbetering en 

ontwikkeling. Ook zijn er onderwerpen die taai of complex zijn en waar we 

niet direct een oplossing voor hebben. Onderhavige verslagjaar is besloten om 

bepaalde functionarissen samen te brengen in een Kenniscentrum als 

overlegvorm, om de allerhande ontwikkelingen enigszins te kanaliseren. De 

uitwerking van dit concept is in 2017 ter hand genomen, besluitvorming zal in 

2018 plaatsvinden. 

 

Vakberaad Forensische Sociotherapie  

Het Vakberaad Forensische Sociotherapie (VFST) heeft in 2017 een 

brondocument opgesteld waarin de visie, het belang en het plan van het VFST 

zijn uitgewerkt. Dit vormt de rode draad om samen richting te geven aan de 

verdere ontwikkeling en positionering van het vakberaad. Het VFST heeft het 

afgelopen jaar bijgedragen aan de uitwerking van enkele kliniekbrede 

ontwikkelingen, zoals de verdere implementatie van de CRA en het 

ontwikkelen en professionaliseren van de sociotherapie. 
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Verzuimcijfer 

Plezier hebben in uitdagend werk onder goede condities draagt bij aan een 

goede mate van inzetbaarheid. Het afgelopen jaar is door de dynamiek op de 

groepen en personele schaarste bij het personeel de draagkracht onder druk 

komen te staan. Tezamen met een hardnekkige griepepidemie heeft dit geleid 

tot een hoger verzuimpercentage dan begroot: 5,7% verzuim in 2017 met een 

gerealiseerde verzuimfrequentie van gemiddeld 1,3 

 

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. In 2017 zijn er geen ernstige 

integriteitsschendingen geconstateerd. 

 

Klachten medewerkers 

Medewerkers kunnen eventuele klachten collegiaal en in de lijn bespreekbaar 

maken. Tevens hebben zij toegang tot een vertrouwenspersoon. Als vangnet 

voor de meer extreme situaties en situaties waarin een passende oplossing 'in 

gesprek' niet gevonden wordt, is het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat de 

klacht door een klachtencommissie te laten beoordelen. De Klachten-

commissie voor medewerkers van de Mesdag heeft in 2017 geen klachten 

ontvangen. 

 

 

Medewerkersonderzoek 

In 2017 heeft zowel het management team als de ondernemingsraad gewerkt 

met het instrument ‘de 7 bronnen van Arbeidsvreugde’. Besloten is om deze 

vorm in te zetten voor het meten van de medewerkerstevredenheid. Dit 

instrument creëert een grote betrokkenheid en dialoog en sluit hiermee goed 

aan op de ontwikkelingen van de Mesdag. Het gaat over goed 

werknemerschap en goed werkgeverschap; werken met plezier en goed 

presteren. Belangrijk voordeel van dit instrument is ook dat het een duidelijk 

vervolgtraject (maatwerk) heeft waaraan iedereen zich kan committeren en 

zich verantwoordelijk voelt. In 2017 zijn interne trainers opgeleid om de 

medewerkers / teams te begeleiden, de uitvoer kliniekbreed is het najaar 

gestart met een uitloop naar het voorjaar van 2018.  

 

Onderzoek naar digitale ondersteunende strategie 

De Mesdag heeft in 2017 onderkent dat er behoefte is aan een volgende stap 

in ICT-matige ondersteuning. Er is behoefte aan verbeterde toegankelijkheid 

van informatie en gebruiksvriendelijker applicaties. Onder leiding van een 

externe consultant is een traject gestart naar het opstellen van een nieuwe 

digitale strategie. Medewerkers zijn benaderd hun input te geven. Op basis 

van typen architectuur en typen applicaties worden scenario’s ontwikkeld. Dit 

traject krijgt begin 2018 zijn beslag. 
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4. WERKEN AAN (KETEN)SAMENWERKING  

 

 

De Mesdag presenteert zich aan (keten)partners o.a. middels de website. In 

2017 is de site www.forint.nl opgeleverd, waarop de interne keten met o.a. 

FPA Zuidlaren, de AFPN Groningen en Beschermd Wonen Forint goed staat 

omschreven met inbegrip van de positionering van de Mesdag. Tevens is het 

onderhavige verslagjaar veelvuldig contact geweest met de media. Zo hebben 

niet alleen journalisten de Mesdag bezocht, ook zijn er positief-kritische 

artikelen verschenen in diverse kranten, op televisie en heeft NOSop3 online 

filmpjes geplaatst over een behandelaar en een sociotherapeut in de Mesdag 

alsmede het verrichten van virtueel agressieonderzoek VRAPT. 

 

Sinds 2017 kunnen tbs-patiënten voorafgaand aan hun plaatsing in een FPC 

worden opgenomen op de pré-passanten afdeling van PPC Vught. Met deze 

afdeling is contact onderhouden om de overgang naar de Mesdag zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Zo wordt er in Vught niet alleen Mesdag-specifieke 

informatie verstrekt zodat de patiënt goed wordt voorbereid, ook wordt 

gepoogd enkele diagnostische tetst reeds in de pré-behandelfase uit te 

voeren zodat de patiënt sneller in kan stromen in het geëigende zorgpad 

wanneer hij in de Mesdag wordt opgenomen.  

 

In het voorjaar van 2017 is de transmurale voorziening van de Mesdag deels 

getypeerd met beveiligingsniveau 2-hoog. De aan de kliniek grenzende TMV- 

 

 

 

huizen zijn aangemerkt voor ZZP-financiering. Aanvullend kan een ambulante 

DBBC worden geopend. Dit is een omslachtige wijze van organiseren met veel 

administratieve lastendruk, anderzijds wordt hiermee voorkomen dat een 

belangrijke ketenschakel in de resocialisatiefase geheel onderuit gaat. 

 

Van puzzel naar schakel 

In het project ‘Van puzzel naar schakel’ 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. Daarbij wordt niet-vrijblijvende, 

grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd waardoor er inhoudelijk 

een meerwaarde ontstaat voor de forensische zorg. In 2017 zijn patiënten van 

alle partijen ingebed in het project, dat betekent dat zij bij tenminste 2 van de 

deelnemende organisaties tegelijkertijd in zorg waren. Tevens is er voortgang 

gegeven aan het Forensisch MDO, het gezamenlijke multidisciplinair overleg 

waarbij ook overige ketenpartners zoals het Veiligheidshuis, Reclassering 

Nederland, WIJ Groningen en Terwille aansluiten. Ingebrachte 

geanonimiseerde casuïstiek leidt tot nieuwe inzichten in de behandeling, 

begeleiding en/of het toezicht van de reclassering. Voorts zijn in 2017 de 

voorbereidingen getroffen om in 2018 de samenwerkingsovereenkomst te 
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actualiseren en zijn VNN en AFPN Groningen in vergaand overleg om te 

komen tot huisvesting in de nabijheid van elkaar.  

  

Forensisch innovatieNetwerk Noord Nederland (FiNNN) 

In het FiNNN wordt gewerkt aan verdere ketensamenwerking in de het 

noordelijke forensische veld. De bestuurders van de Mesdag, Lentis, GGZ 

Drenthe, GGZ Friesland en VNN hebben de eerste maanden van 2017 de 

rapportage over samenwerkingsmogelijkheden verder doorgesproken en zijn 

gekomen tot een vervolgopdracht. Hier is verder handen en voeten aan 

gegeven met een omschrijving om te komen tot de oprichting van het 

Forensisch Innovatie Netwerk Noord. Beoogd wordt de kwaliteit van de 

Forensische Zorg in Noord Nederland te verbeteren, door de zorg en de 

organisatie van de zorg beter op elkaar af te stemmen. Daarmee wordt ook 

het bestaansrecht en bestaanszekerheid van de Forensische Zorg in Noord 

Nederland versterkt. Samen met VNN is een programmamanager geworven. 

Deze is gestart met de kennismaking met alle partijen en is een werkplan 

opgesteld voor de periode tot maart 2018. Het plan ziet toe op het verkennen 

en inventariseren van de mogelijkheden tot samenwerking op vijf te 

onderscheiden thema’s samenhangende zorg, onderzoek, 

deskundigheidsbevordering, maatschappelijke zorg bij overlast en 

samenwerking en afstemming met zorginkooppartners. Eind 2017 is er een 

min of meer vaste overlegstructuur en bemensing ingericht voor de 

ambassadeursgroepen van onderzoek, samenhangende zorg (ambulant), en 

ondersteuning bij maatschappelijke overlast. Gekeken is naar aansluiting bij 

de GGZ-brede opleidersgroep en naar de mogelijkheden en wenselijkheid van 

periodiek overleg tussen opnamecoördinatoren en overleg tussen 

ervaringsdeskundigen. De bekendheid van FiNNN lijkt te groeien op de 

werkvloer en er is behoefte van Trajectum om aan te sluiten. 

 

Delen van kennis en doen van wetenschappelijk onderzoek 

Met diverse instellingen voor forensische zorg is in 2017 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 lijn 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.  

 

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 
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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 2017 is met Europese subsidie 

vervolgonderzoek Horizon2020 EU RISE verricht samen met collega-

instellingen 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. In het kielzog zijn in 2017 

medewerkers van BW Forint en van een klinische voorziening van VNN 

getraind in houden van moreel beraad. 

 

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. Eind 2017 zijn de laatste onderzoeken afgerond en zijn de laatste 

artikelen voor publicatie ingezonden. De verwachting is de promotie in 2018 

af te ronden. 

 

Het promotieonderzoek naar het ontwikkelen van een N=1-methodologie 

verfijnt steeds het toepassen van individuele behandelevaluatie (ROM) 

middels het Instrument voor Forensische BehandelEvaluatie (IFBE): of er 

vooruitgang is en of die vooruitgang is te danken aan de gegeven behandeling 

(interventies). Zowel sociotherapie als behandelaren als patiënten vullen de 

vragenlijsten in. Onderscheidend ten opzichte van andere ROM-instrumenten 

is de onderliggende methodiek èn de forensische signatuur: 

- dynamische risicofactoren worden gestructureerd multidisciplinair 

uitgevraagd op individueel patiëntniveau. Doordat het IFBE veranderingen 

op wetenschappelijk wijze kan aantonen en gebruik maakt van items die 

voor de forensische psychiatrische behandeling relevant zijn (22 bewezen 

delictfactoren, waaronder de 14 K-items van de HKT-R), is dit een goed 

instrument om de individuele forensische behandeling te evalueren en 

eventueel bij te stellen.  

- op basis van groepsgewijze aggregatie wordt evaluatie op moduleniveau 

mogelijk. Dit is de basis voor lerende behandelinterventies; 

- tevens kan de effectmeting op individueel patiëntniveau middels 

methodologie terug op zorgprogrammaniveau worden gebracht. Daarmee 

vindt evaluatie plaats van de effectiviteit van het zorgaanbod voor de 

patiëntengroep.  
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In 2017 is het onderzoek in de laatste fase belandt, verwacht wordt te 

promoveren in 2019. 

 

In 2017 is de basis verder gelegd voor de uitvoer van het promotieonderzoek 

naar een narratieve benadering binnen het forensische werkveld. De 

‘verhalen’ van patiënten over zichzelf en de ‘verhalen’ van hulpverleners over 

de patiënten staan hierin centraal. Gekeken wordt naar de mogelijke 

discrepanties daartussen én de wijze waarop deze ‘verhalen’ geïntegreerd 

kunnen worden tot een samenhangend geheel waarin de onderlinge 

verbanden duidelijk zijn. Hoewel een grote workshop met prof. Draaisma 

tijdens het Forensisch Forum Groningen in 2017, is de voortgang enigszins 

vertraagd wegens de inzet van de onderzoekster voor het KFZ-prognose 

onderzoek. 

 

Ook is er het afgelopen jaar tezamen met het UMCG, de Kijvelanden en de 

Pompekliniek voortgang gegeven aan het 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. Het lopende onderzoek kreeg in 

2017 veel aandacht van de (nieuwe) media. 

 

 

Middels subsidie van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) doet de 

Mesdag verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Uit veel onderzoeken 

blijkt dat contact tussen slachtoffers en daders zonder een psychische 

stoornis, veel positieve effecten kan hebben. Zo vermindert de angst van 

slachtoffers voor een dader en zien ze meer de mens achter het delict. Bij 

daders neemt empathie voor het slachtoffer toe en vermindert de kans op 

recidive. Voor de tbs-populatie (mét een psychische stoornis) hebben de 

Mesdag en de Van der Hoevenkliniek in 2016 de richtlijn ‘Contact tussen 

slachtoffer/nabestaande en tbs’er’ opgeleverd. In 2017 is gestart met de 

implementatie daarvan; in gesprekken met de maatschappelijk werkers is 

nagegaan in welke gevallen slachtoffers of nabestaanden en patiënten contact 

met elkaar willen, om welke redenen en wat het hen oplevert. Daarnaast 

wordt gevraagd hoe maatschappelijk werkers en behandelaren afwegen of 

contact tussen een slachtoffer en een patiënt wel of niet kan plaatsvinden. 

Een belangrijke vraag daarbij is of de psychische stoornis van de 

patiënt contact met zijn slachtoffer in de weg staat. Het 

implementatieonderzoek loopt tot en met 2018. 

 

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 
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dat zij tevens belangrijke additionele informatie kunnen geven over 

risicogedrag buiten het blikveld van de professional. De resultaten zijn in 2017 

opgeleverd. Het afnemen van de vragenlijst bleek in de praktijk zowel voor de 

naasten, als voor de behandelaars een forse tijdsinvestering te vragen, welke 

werving van voldoende patiënten en hun naasten bemoeilijkte. De 

ontwikkelaars geven een aantal waardevolle inzichten en aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek over het succesvol betrekken van naasten in de 

behandeling.  

 

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 totale 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 richtlijnen voor het vaststellen van de benodigde 

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

de taxateurs aangesteld en geheel 2017 is voortgang gegeven aan het 

screenen van de dossiers. In het najaar van 2017 is een aanvang gemaakt met 

het toetsen van de data aan de opgevraagde recidivegegevens. 

 

De lopende onderzoekslijnen en de voortgang hierop in 2017, alsmede de 

wetenschappelijke publicaties van onderhavige verslagjaar, zijn terug te 

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

  

 

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 2017 samen met 

de overige leden binnen de forensische kamer. Daarmee krijgt de forensische 

zorg een verbeterd podium om de specifieke forensische kleur in de 

geautomatiseerde procesondersteuning voor het voetlicht te krijgen. 
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5. KENGETALLEN & FINANCIEN 

 

Productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegeven 

 

Aantal/bedrag 

2017 

Patiënten 

Aantal patiënten in zorg tbs + OFZ op 31 december 

Aantal overige patiënten in zorg op 31 december 

 

 

233 

5 

Capaciteit 

Aantal beschikbare tbs-dwang bedden op 31 december 

 

 

250 

 

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 

 

 

 

 

 

 

233,2 

93,3% 

87.352 

 

384 

369 

 

 

 

Kerngegevens 

 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec. 

 

 

Aantal/bedrag 

2017 

 

531 

456 

Bedrijfsopbrengsten 

Opbrengsten zorgprestaties 

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 

Subsidies 

 

€ 43.127.000,- 

€ 1.443.000,- 

€ 336.000,- 

Overige bedrijfsopbrengsten € 1.150.000,- 

Totale bedrijfsopbrengsten € 46.056.000,- 
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Producten en eindresultaten 

 
Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) 

 
Doel 

2017 

Resultaat 

2017 

Resultaat 

2016 

 
Regulier vastgestelde capaciteit, inclusief overcapaciteit 

 
229 

 

 
220 

 

 
232 

 
Aantal plaatsen zorgzwaartepakket (zzp) 
 

 
21 

 
19 

 
9,4 

 
Totaal capaciteit (op jaarbasis) 
 

 
250 

 
239 

 
241 

 
Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen 
 

 
91.250 

 
87.352 

 
91.314 

 
Risico Interventie Patiënten 
 

 
12 

 
8,4 

 
6,23 

 
Patiënten Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld) 
 

 
80 

 
69 

 
78 

 

   

    

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. 

 

 

 

 

In 2017 zijn er voor het eerst in de geschiedenis van de Mesdag twee vrouwen 

met een tbs-status opgenomen. Hoewel hier niet een toelating voor is, zijn 

beiden geplaatst vanwege de extreme agressieproblematiek.  

 

     

 

Plaatsingsafspraken eerste opnamen Doel 2017 Resultaat 

2017 

Resultaat 

2016 

 
Eerste opname 
 

 
29 

 
30 

 
16 

 
Man  

 
100% 

 

 
93% 

 
100% 

 
Vrouw 
 

 
- 

 
7% 

 
- 

 
Patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis (MNPs) 
 

 
pm 

 
43% 

 
50% 

 
Patiënten met psychotische 
kwetsbaarheid (MNPy) 
 

 
pm 

 
20% 

 
19% 

 
IQ<80 
 

 
pm 

 
37% 

 
31% 
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Prestatie-indicatoren DJI 

 

Prestatie-indicatoren DForZo 2017 voor particuliere fpc’s 

D
o

el
st

el
lin

g 

2
0

1
7

 

R
ea

lis
at

ie
 

 2
0

1
7

 

R
ea

lis
at

ie
 

 2
0

1
6

 

1 Bezettingsgraad 250 239 241 

2 Ontvluchtingen 0 0 0 

3 Overige Onttrekkingen <10 4 6 

4 Aantal geweldsincidenten onderling <8 12 14 

5 Aantal geweldsincidenten tegen personeel <4 14 11 

6 Gegronde klachten <18 45 18 

8 Financieel jaarresultaat +0 574K -159K 

9 Instroom, eerste opnames 29 30 16 

10 Doorstroom 26 28 35 

11 Uitstroom per vertrekcategorie per fpc 32 57 42 

12 Bijzonder voorval <12 18 19 

13 Aantal recidives tijdens uitvoering TBS maatregel 0 1 0 

 

 

Wanneer verantwoord geacht, vindt gaandeweg de behandeling resocialisatie 

middels verlof plaats; één van de doelstellingen 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 de Mesdag was er in 2017 vier keer sprake van een ongeoorloofde 

afwezigheid. In alle vier de gevallen betrof het patiënten die wel op de 

afgesproken tijd terug waren, maar zich op enig moment niet op de 

afgesproken plaats bevonden. In één geval was dit buiten de schuld van de 

patiënt om (stroomstoring NS). Alle vier de patiënten woonden reeds buiten 

de beveiligde muren van de Mesdag. Ook deze patiënten vragen hun verloven 

aan bij het behandelteam dat toeziet op de behandeling en de verloven 

controleert. 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 7 gevallen 

is een medewerker fysiek aangevallen. Tevens was er in 7 gevallen sprake van 

forse bedreiging. Daarnaast is het 7 keer voorgekomen dat een patiënt een 

medepatiënt heeft geslagen, geschopt of gebeten. Er zijn 5 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. brandstichting, het aantreffen van bijzondere 

contrabande, poging tot suïcide, natuurlijke dood en eenmaal het 

voorbereiden van een mogelijke ontvluchting.  
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Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 

    31-dec-17 31-dec-16 

    € € 

ACTIVA      

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  0 15.637 

Materiële vaste activa    38.568.341 40.490.140 

Financiële vaste activa   5.207 5.207 

Totaal vaste activa   38.573.548 40.510.984 

      

Vlottende activa     

Onderhanden werk DBBC’s   2.343.954 2.263.712 

Vorderingen   10.491.819 6.373.697 

Liquide middelen   9.763.533 16.527.840 

Totaal vlottende activa   22.599.307 25.165.249 

      

Totaal activa   61.172.855 65.676.233 

      

    31-dec-17 31-dec-16 

PASSIVA    € € 

Eigen vermogen   5.619.976 5.045.733 

Voorzieningen   6.779.767 7.199.625 

Langlopende schulden  31.013.322 32.566.656 

Kortlopende schulden  17.759.790 20.864.218 

      

Totaal passiva   61.172.855 65.676.233 

      

 

   

Resultatenrekening over 2017 

   2017 2016 

   € € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:     

Opbrengsten zorgprestaties   43.127.130 41.150.282 

Niet gebudgetteerde zorgprestaties   1.443.135 1.110.736 

Subsidies   335.566 458.394 

Overige bedrijfsopbrengsten   1.149.996 1.314.279 

Som der bedrijfsopbrengsten   46.055.827 44.033.690 

BEDRIJFSLASTEN:     

Personeelskosten   30.066.014 29.749.989 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa 

2.957.141 
 

2.814.184 
 

Overige bedrijfskosten   10.666.234 9.693.979 

Som der bedrijfslasten   43.489.388 42.336.939 

BEDRIJFSRESULTAAT   2.366.439 1.696.751 

Financiële baten en lasten   -1.792.196 -1.855.445 

      
RESULTAAT BOEKJAAR   574.243 -158.694 

     

RESULTAATBESTEMMING     

Het resultaat is als volgt verdeeld:   2017 2016 

   € € 

Toevoeging/onttrekking:     

Egalisatiereserve   574.243 -158.694 
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De Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Door omstandigheden 

kon in 2017 minder aandacht besteed worden aan het verder inrichten van 

een adequate procesorganisatie die efficiënt en doelmatig werken faciliteert. 

Desondanks is het afgelopen boekjaar afgesloten mede door incidentele 

meevallers, met een positief resultaat van € 574.000. 

 

Productie en opbrengsten  

In 2017 zijn meer middelen ingezet om de onverwachte toestroom aan 

patiënten in zorg aan het begin van het jaar te kunnen bewerkstelligen. Dit 

maakte inzet van vakbekwame professionals van een gespecialiseerd 

forensisch uitzendbureau noodzakelijk. Het heeft enkele maanden geduurd 

voordat de personele bezetting afdoende op orde was. Met de afbouw van 

het aantal patiënten in het laatste deel van 2017, is ook het aantal 

medewerkers in de sociotherapie verlaagd. De verlaging van het aantal 

medewerkers is minder snel dan de afbouw van patiënten door een relatief 

hoog verzuim in de sociotherapie in deze periode. Door dit verzuim en de 

hoge honoraria van ingeschakelde gespecialiseerde uitzendmedewerkers is 

extra financieel rendement van de hogere productie beperkt gebleven. 

 

Na een nogal snelle groei van het aantal verpleegde patiënten in de eerste 8 

maanden van 2017, laten de laatste vier maanden een duidelijk dalende maar 

inmiddels wel gestabiliseerde tendens zien. Gemiddeld over 2017 bedraagt 

het aantal verpleegde patiënten 244, 6 meer dan in de begroting van 2017 

was opgenomen. Vanwege de grote druk om TBS-patiënten op te nemen in 

2017 zijn minder patiënten opgenomen in het kader van crisisopvang van de 

GGZ, dit resulteert in een afname van de overige opbrengsten. 

 

Het resultaat 2017 wordt beïnvloed door enkele incidentele baten en lasten. 

In juni 2017 is de nieuwe cao GGZ 2017-2019 van kracht geworden. In deze 

cao is ook het definitief akkoord rondom de uitbetaling van ORT over verlof in 

voorgaande jaren opgenomen. Deze definitieve regeling valt positiever uit dan 

voorgaand jaar ingeschat, als gevolg hiervan is € 221.000 vrijgevallen ten 

gunste van het resultaat.  

 

In 2017 zijn afspraken gemaakt met FORZO/JJI over de classificatie van de 

transmurale voorziening op eigen terrein en de geleverde inzet van 

sociotherapeuten op de betreffende units in 2015 en 2016. De financiële 

afwikkeling van de transmurale voorziening op eigen terrein ten opzichte van 

de reservering die opgenomen was in de jaarrekening 2016 is ten gunste 

gekomen van het resultaat 2017.  

 

Declarabiliteit medewerkers  

Ondanks een verhoogde mate van aandacht vanuit het management is de 

declarabiliteit slechts licht gestegen; 2017 72% tegen 66% in 2016. Sanering 

van indirecte activiteiten is noodzakelijk om de declarabiliteit verder te 

verbeteren. Het versterken van de procesorganisatie in 2018 ziet hierop toe. 
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Kosten  

Hogere loonkosten (o.a. door een toename van patiënten en 

verzuimvervanging) en hogere kosten voor reparaties en extra onderhoud aan 

de beveiligingsinstallatie zorgen voor een toename van de personeelskosten 

en overige bedrijfskosten t.o.v. 2016.  

 

In het Sociaal Plan van de verzelfstandiging 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 herijking van de benodigde hoogte van de voorziening SBF 

plaats. Op basis van deze herijking in combinatie met de actualisatie van het 

dotatieschema is in 2017 € 555.000 aan de voorziening toegevoegd.  

 

Financiële kengetallen  

 2017 2016 

Rendement (resultaat / totale opbrengsten) 1,25% -0,36% 

Omzetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten) 12,2% 11,5% 

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totale vermogen) 9,2% 7,7% 

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 1,27 1,21 

 

De huidige financiële positie is stabiel. De solvabiliteit stijgt. De belangrijkste 

oorzaken voor de stijging zijn de (reguliere) aflossing van de langlopende 

schulden, de afname van de schuldpositie op FORZO/JJI en het positieve 

resultaat. Het aandeel eigen vermogen ten opzichte van de opbrengsten is 

licht gestegen. De omzet is gestegen naar ruim € 46 miljoen. Het blijft zaak om 

ook de komende jaren het eigen vermogen verder te laten groeien.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden naar de toekomst toe betreffen het 

beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid gericht op verkorting van 

de behandelduur (ook: toenemende ambulantisering) in combinatie met 

bijbehorend sanctiebeleid en de  wisselingen van het aantal te bezetten tbs-

plekken. Landelijk is er mogelijk sprake van een krimpscenario hetgeen zou 

kunnen leiden tot het laten doen afnemen van de flexibele personele schil. 

Omstandigheden, zoals een opnamestop in een ander FPC dan wel een 

verhoogde vraagstelling naar opname van patiënten met een 

vreemdelingenstatus, kunnen per acuut leiden tot juist weer een verhoogde 

bedbezetting. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel is niet eenvoudig 

in een toenemende schaarse markt. Periodiek wordt onderzocht in hoeverre 

het aantal units aansluit bij het aantal patiënten. De veranderende zorgvraag 

(o.a. meer patiënten met een licht verstandelijke beperking en het gebruik 

van nieuwe vormen van (synthetische) drugsgebruik) en de verdichting op de 

units (de ‘makkelijke’ patiënten stromen sneller door, de ‘moeilijke’ patiënten 

blijven gezamenlijk achter) zorgen voor een door personeel ervaren toename 

van complexiteit – wat het werk minder aantrekkelijk kan maken.  

 

Liquiditeitspositie 

De liquiditeitspositie was geheel 2017 goed op orde. Een gezonde liquiditeit 

blijft een belangrijke prioriteit. In 2017 is ongeveer één miljoen aan 



 

 
 
 
 

FPC Dr. S. van Mesdag                                       jaarverslag 2017 pagina 25 van 31

investeringen doorgeschoven naar 2018.Per jaareinde staat € 8,8 miljoen 

klaar om te factureren aan FORZO/JJI, een toename van € 5 miljoen ten 

opzichte van ultimo 2016. Op de balans is dit goed terug te zien aan de stijging 

van de vlottende activa en daling van de liquide middelen. De stijging van de 

vlottende activa is een belangrijke tijdelijke oorzaak van de negatieve 

operationele kasstroom in 2017 van € 4,1 miljoen. De operationele kasstroom 

in 2017 beïnvloedt door de afname van kortlopende schulden (€ 3,2 miljoen). 

In 2018 wordt een afname van de vorderingspositie verwacht, welke een 

positief effect zal hebben op de kasstroom van 2018. Er is voor € 1,5 miljoen 

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

 

Financiering 

In 2017 zijn geen nieuwe leningen afgesloten of leningen gewijzigd. Voor de 

bouw van Helperdiep in 2009 zijn destijds twee financiële instrumenten 

afgesloten; een 30-jarige hypothecaire lening met variabele rente en een 

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

afgesloten renteswap heeft eind 2017 een negatieve waarde van € 3.924.000 

(ultimo 2016: € 4.685.000 negatief). De renteswap is gekoppeld aan de lening 

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

bijstorten (marginverplichting).  

 
 
 
 
 

Vooruitzichten 2018  

FORZO/JJI heeft voor 2018 aan de Mesdag 239 plaatsen gegund. In de 

begroting wordt gerekend met 239 plaatsen gemiddeld, inclusief 5 

crisispatiënten vanuit de reguliere GGZ. Per eind februari is het werkelijk 

aantal patiënten 243 (incl. crisispatiënten). Daarmee is alvast een eerste 

aanzet gegeven naar een financieel positief resultaat voor 2018. Het blijft 

daarbij van groot belang een juiste afstemming te houden tussen het aantal 

patiënten en de inzet van verplegend en behandelend personeel. 

 

In 2018 is in de begroting prioriteit gegeven aan een licht hogere inzet VOV-

personeel t.o.v. het aantal patiënten en tevens wordt er middels efficiënter 

werken meer tijd vrijgespeeld om de uit te voeren taken te verrichten, 

multidisciplinair af te stemmen en aan deskundigheidsbevordering te doen. 

 

Het investeringsniveau van 2018 is € 2,8 miljoen. De units voor patiënten met 

extreem vlucht- en beheersgevaarlijke problematiek worden in 2018 

gerenoveerd en aangepast aan het huidig tijdsbeeld. Daarnaast staan 

investeringen in het kader van duurzaamheid, ICT, renovatie van het 

bedrijfsrestaurant en de verbouwing van het magazijn en technische dienst op 

het programma. De investeringen worden gefinancierd uit eigen middelen. 
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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, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Een 

van de leden Raad van Bestuur is aangesteld als Hoofd van de Inrichting. De 

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

forensische zorg van Lentis. De samenwerking tussen 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 transmurale 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 besturingsfilosofie, 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 doelstellingen 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 28 
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Organogram in 2017 
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<< vervolg directie en bestuur 

 

Begin 2017 is de nieuwe directeur algemene zaken aangetreden echter al snel 

ontstond er een vertrouwensbreuk met de Raad van Bestuur op basis van 

gebeurtenissen in het verleden. Dat maakt dat vrijwel geheel 2017 de Mesdag 

een eenhoofdige directie kende. In het najaar kon wederom een procedure 

van werving en selectie starten, leidend tot benoeming van drs. ir. Hanneke 

Lens per 1 februari 2018.  

 

Hoewel in 2018, vernoemenswaardig is dat de Raad van Toezicht van Lentis 

één van de leden van de Raad van Bestuur op non-actief heeft gezet en 

daarmee de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft belegd bij de 

bestuursvoorzitter. Omdat de Raad van Bestuur van de Mesdag bestaat uit 

dezelfde personen als de Raad van Bestuur van Lentis, betekent bovenstaande 

ook voor de Mesdag-organisatie dat de Raad van Bestuur vooralsnog 

eenhoofdig is. De Minister is ingelicht over de gang van zaken en gezien de 

statuten zal een procedure gestart worden met het departement.  

 

 
Naam 
 

Directiefunctie 2017 

Drs. H.J. Beintema Behandelzaken en wnd. Algemene Zaken 

 

 

 

Naam Bestuursfunctie 
2017 

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 Wilhelminaziekenhuis 
- Lid RvT RBO 
- Lid Adviesraad Sociaal Planbureau 

Groningen 
- Lid bestuur Discriminatie Meldpunt 

Groningen 
Drs. C.L. 
Bruinsma 

Lid  Patiëntenzorg 
Verkoop 
Kwaliteit en 
Veiligheid 
Opleidingen 

- Lid Raad van Bestuur Lentis 
- Vicevoorzitter Bestuur GGZ 

Nederland 
- Vicevoorzitter bestuur  Stichting 

Benchmark GGZ  
- Lid RvT Santiz (tot halverwege 2017: 

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 verzelfstandigingsovereenkomst 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. 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. 
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Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren vóór 2008 zijn er echter eisen 

door de toenmalige Minister van Justitie neergelegd die de mate van zijn 

invloed hebben geregeld in het licht van de uitvoering van een bijzondere 

publiekrechtelijke taak door een private instelling 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 

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 van 

Rechtsbescherming:  

- 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 

- Voorzitter Commissie 
geneesmiddelmanage
ment NVZA 

- Voorzitter RvT Lentis 

5 / 5 

De heer  
Drs. L.P. 
Middel  

Lid / 
Openbaar 
Bestuur 

2012 – 
2020  

Okt. 2020 
(2e) 

- Voorzitter RvC AREA 
Reiniging 

- Voorzitter cliëntenraad 
De Brink 

- 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 Rijnstate 
Ziekenhuis Arnhem 

- Lid RvT Lentis 

 5 / 5 

Mevrouw Mr. 
H. Rappa-Velt 
 

Lid op 
voordracht 
Ministerie van 
Justitie 

2016 - 
2020 

Oktober 
2020  

-  

 4 / 5 

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 2017 vijf keer vergaderd. Mede vanuit aandacht 

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

periodiek besproken. Stil is gestaan bij de consequenties van de financiering 

van de transmurale voorziening, waar door Justitie een andersoortig zorg- en 

beveiligingsniveau is vastgesteld. Met de Raad van Toezicht zijn 

(beheers)scenario’s besproken bij verschillende ordes van grootte in 

veranderingen van aantallen patiënten, doelgroepen etc.  

 

De interim bevindingen van de accountant zijn goed ontvangen en bevestigen 

het beeld dat de Mesdag een solide organisatie is. De directeur en de business 

controller schoven 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 implementatie 

van de CRA-methodiek en enkele voorgevallen incidenten, zijn periodiek 

besproken in Commissie Kwaliteit & Veiligheid.  

 

Aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van de samenwerking met 

partners in de regio. Het initiatief om te komen tot een Forensisch 

innovatieNetwerk Noord Nederland (FiNNN) tezamen met Lentis, VNN, GGz 

 

Friesland en GGz Drenthe is belangstellend gevolgd met oog voor kansen voor 

de Mesdag in een sterk Noordelijk forensisch veld. Op basis van het 

onderzoeksrapport naar samenvoeging van de Forint-Lentis onderdelen bij de 

Mesdag (de Raad deelt de conclusie dat nauwere samenwerking voordeel 

heeft) is verder gesproken over scenario’s 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 en akkoord bevonden. Het afgelopen jaar 

heeft de Raad zich laten informeren over de ontwikkelingen, met bijzondere 

aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het 

uitwisselen van informatie met ketenpartners, privacy waarborging en 

verdere informatiebeveiliging.  

 

De Raad heeft de Jaarrekening 2016, het Jaarverslag 2016 en de begroting 

2018 goedgekeurd. De auditcommissie heeft stilgestaan bij de Jaarrekening 

2016 inclusief accountantsverslag, de interim bevindingen controle 2017 van 

PWC en de conceptbegroting 2018. Tevens zijn de reguliere ontwikkelingen 

gevolgd, zoals op het gebied van de SBF, WNT, liquiditeit en 

kredietfaciliteiten. 
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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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