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voorwoord

De Rooyse Wissel kijkt terug op een bijzonder roerig jaar. Dat is vrijwel niemand ontgaan. De aandacht 
voor de Rooyse Wissel in 2014 heeft op patiënten en medewerkers veel indruk gemaakt. Het heeft ook 
voor onrust gezorgd, terwijl een stabiel behandelklimaat juist is gebaat bij rust. Als solide organisatie 
hebben we alle publiciteit kunnen doorstaan. De zorgverlening heeft er niet onder geleden. Sterker nog, 
er is onverminderd en met resultaat ingezet op continue verbetering van de kwaliteit van zorg.
 
In 2014 hebben we ingezet op de verdere ontwikkeling van maatwerk in de behandeling waardoor de 
kans op recidive verder afneemt. De zorgprogramma’s voor verschillende doelgroepen zijn geüpdatet, 
mede aan de hand van landelijke richtlijnontwikkeling. Daarnaast is de herziene versie van het door 
ons gehanteerde risicotaxatie-instrument ingevoerd. Onze kennis en ervaring hebben we ingezet bij de 
ontwikkeling van twee nieuwe voorzieningen. We zijn dan ook trots op de opening van het Werkhuis 
en RIBW de Schakel. 

Behalve op continue verbetering van de kwaliteit van zorg lag in 2014 ook de focus op het verscherpen 
van een aantal van onze beveiligingsmaatregelen. Behandeling en veiligheid zijn binnen de forensische 
psychiatrie onlosmakelijk met elkaar verbonden en aan veranderende maatschappelijke opvattingen 
onderhevig. De publicitaire aandacht voor de organisatie heeft ertoe geleid dat een aantal voorgeno-
men aanscherpingen van het veiligheidsbeleid versneld is ingevoerd. 

De forensische psychiatrie is sterk in beweging. De Rooyse Wissel anticipeert hier op. Dit doen we door 
flexibel en ondernemend te zijn om snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. De in 2013 ingezette 
organisatieverandering is bovendien in versneld tempo verder doorgezet. In dit jaarverslag kunt u 
lezen hoe we dit hebben aangepakt. Het resultaat is een stevige en flexibele organisatie met een steeds 
groter zorgaanbod, hoog beveiligd waar het moet en laag beveiligd waar het kan. Een organisatie die 
dicht bij haar patiënten staat en tegelijkertijd alert – forensisch scherp – is. Deze forensische scherpte 
staat aan de basis van een veilig behandelklimaat. 

De recidive van ex-tbs’ers ligt laag en blijft dalen. Dat maakt de maatregel tbs tot een waardevol en 
effectief  systeem. Natuurlijk zijn verbeteringen mogelijk en daartoe heeft de forensische zorg in 2013 
afspraken gemaakt (Manifest van Lunteren), zoals het versnellen van het verlof  en het verkorten van 
de behandelduur. Deze ambities worden volledig door de Rooyse Wissel onderschreven. In 2014 zijn 
concrete acties ondernomen door – onder meer – de procedure te versnellen om een delictdiagnose 
te stellen en door in een vroeg stadium een steeds beter onderbouwde prognose van de behandelduur 
in te voeren. 

Tot slot. In dit jaarverslag blikken we vooral terug, maar ook vooruit. De gebeurtenissen afgelopen 
jaar hebben grote impact gehad op de Rooyse Wissel, op onze medewerkers én patiënten. We zijn er 
sterker uitgekomen en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst waar we ons als solide 
en hooggespecialiseerde organisatie onverminderd inzetten om een bijdrage te leveren aan een veilige 
samenleving door de opname, behandeling en begeleiding van patiënten met risicovol gedrag en/of  
complexe persoonlijkheidsproblematiek. Daar kan de samenleving op vertrouwen.

Hyacinthe van Bussel
Algemeen Directeur

Rose-Marie Schmitz
Directeur Behandeling en Zorg

Sanne Verwaaijen
Julichska Venmans
Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep
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1. Profiel van de organisatie

In dit eerste hoofdstuk van het jaarverslag gaan we kort in op onze organi-
satie, doelstelling en doelgroep. Daarnaast gaan we ook in op de visie van de 
Rooyse Wissel op behandeling en beveiliging. 

verplegen en behandelen binnen een beveiligd kader
De Rooyse Wissel is een gecertificeerd centrum voor forensische psychiatrie (FPC). We 
leveren forensische zorg: geestelijke gezondheidszorg binnen een justitieel kader. Dit be-
tekent dat we patiënten verplegen en behandelen met ernstige psychiatrische of  psychi-
sche stoornissen, die – als gevolg daarvan – een misdrijf  hebben gepleegd. Behandeling 
is nodig om te voorkomen dat ze opnieuw een ernstig strafbaar feit begaan. Daarnaast 
zorgt de Rooyse Wissel voor resocialisatie en re-integratie van patiënten en investeert ze 
in preventie. Onze doelstelling is het verminderen van recidive en daarmee het vergroten 
van maatschappelijke veiligheid. Dit doen we waar mogelijk samen met ketenpartners. 
Met het bestrijken van het hele zorgcontinuüm streven we ernaar de patiënt - afhankelijk 
van de fase in de behandeling en het toepasselijke risicomanagement – telkens de juiste 
behandeling en zorg te bieden: hoog beveiligd waar het moet en laag beveiligd waar het 
kan. De beschikbare middelen worden efficiënt en effectief  ingezet. We streven ernaar uit-
stekende kwaliteit te bieden en blijven als organisatie voortdurend werken aan de invulling 
en verbetering hiervan.

De forensische psychiatrie behandelt patiënten en zorgt 
daarnaast voor resocialisatie en re-integratie van deze 
groep. De sector investeert ook in preventie en er is  – 
vanzelfsprekend – aandacht voor de positie van slacht-
offers. De sector kan door haar kennis en expertise van 
zware en complexe problematieken patiënten behandelen 
en levert daardoor een grote bijdrage aan een veiligere 
samenleving.
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visie
Wij dragen bij aan een veiligere samenleving, door het recidiverisico tot een maatschappe-
lijk aanvaardbaar niveau te verminderen. Dit doen we door:
 •  Een gezond werkklimaat te realiseren, waarbinnen we professionele medewer-

kers aantrekken, hen ontwikkelingsruimte bieden en hen aan ons weten te bin-
den. 

 •  Iedere patiënt een optimale behandeling te bieden, gericht op het verminderen 
van het recidiverisico. We betrekken patiënten op een realistische en volwaardi-
ge manier bij hun behandeling.

 •  Goed intern en extern ketenmanagement, zodat we de behandeling naadloos 
kunnen inpassen in de zorgketen.

 •  De maatschappij als belangrijke klant en opdrachtgever te beschouwen en een 
optimale en menswaardige behandeling te realiseren gericht op het beperken 
dan wel beheersen van het recidiverisico. Dit dragen we actief  uit.

 •  Een optimale kwalitatieve en kwantitatieve prestatie te realiseren tegen een zo 
laag mogelijke prijs, met efficiënte en resultaatgerichte bedrijfsvoering. 

De Rooyse Wissel gaat uit van een gezond evenwicht tussen behandeling en beveiliging. 
Dit vraagt om continue alertheid van onze vierhonderd medewerkers. We geven onze pa-
tiënten vertrouwen, maar blijven tegelijkertijd altijd waakzaam en scherp.

Onze patiënten
Het overgrote deel van onze patiënten – 89 procent in december 2014 – heeft de maatre-
gel terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd gekregen. Opnames van patiënten met een andere 
strafrechtelijke titel of  een civielrechtelijke maatregel kennen we ook en steeds meer. Met 
uitbreiding van ons zorgaanbod zetten we onze kennis en expertise op het gebied van 
risicotaxatie en risicomanagement ook in voor een bredere doelgroep. Dit doen we waar 
mogelijk in samenwerking met ketenpartners. 

In het gehele zorgaanbod van de Rooyse Wissel staat de psychische stoornis in relatie tot 
het door de patiënt gepleegde delict centraal. Tijdens hun opname in onze kliniek door-
lopen patiënten een forensisch zorgprogramma. Een forensisch zorgprogramma biedt een 
samenhangend behandelaanbod om in een beveiligende en verplegende, klinische con-
text, met behulp van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en re-integratie, delict risico’s 
te verkleinen. Voor iedere patiëntengroep is er een specifiek zorgprogramma. Binnen het 
zorgprogramma leveren we maatwerk. Iedere patiënt volgt op zijn problematiek toege-
spitste therapieën, wordt op zijn woonafdeling door sociotherapeuten begeleid, gemoti-
veerd en geobserveerd en werkt gericht aan zinvolle dagbesteding op gebieden als scholing, 
werk en/of  vrijetijdsbesteding. Deze drie pijlers vormen de basis voor iedere behandeling. 
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veiligheid
Het opnemen van patiënten in een FPC is een ingrijpende en kostbare zaak: ingrijpend 
voor de patiënt die sterk wordt beperkt in zijn vrijheden en kostbaar voor de maatschappij 
gezien de kosten van behandeling. Het is onze opdracht met het oog op een menswaardige 
behandeling en het belang van een verantwoorde inzet van middelen om de behandel-
doelen in zo kort mogelijke tijd te bereiken. Deze doelstelling raakt daarmee één van de 
actiepunten uit het Manifest van Lunteren. Vanaf  het begin van de opname speelt de 
tijdsdimensie een belangrijke rol. Behandeling in een zo kort mogelijk tijdsbestek mag niet 
ten koste gaan van de veiligheid. Binnen het FPC gaat het daarbij om de veiligheid van pa-
tiënten en medewerkers en buiten het FPC en op langere termijn gaat het om de veiligheid 
van de maatschappij. Het op een acceptabel niveau brengen van het recidiverisico van de 
patiënt is onze primaire opdracht. Met regelmaat kan daarom het niveau van veiligheid 
worden aangepast aan het gevaar (risico) dat de patiënt oplevert voor anderen. 

We onderscheiden veiligheid op vier niveaus:
1.  Relationele beveiliging: het hebben van een behandelrelatie en het goed kennen van de 

patiënt om risico’s op waarde te kunnen schatten. 
2. Procedures, protocollen en afspraken.
3. Technische middelen, zoals camera’s en alarmsystemen.
4. Bouwkundige veiligheid, zoals hekken en muren, als een fysieke buitenste veiligheidsschil. 

Gedurende de behandeling kunnen op de verschillende veiligheidsniveaus met regelmaat 
stappen vooruit, dan wel achteruit worden gezet. Voor sommige patiënten kan het beteke-
nen dat ze permanent een veiligheidsstructuur om zich heen nodig hebben. Als de behan-
deling stagneert, of  wanneer de patiënt terugvalt, kan dit leiden tot onbegrip, teleurstelling 
of  frustratie. Juist in die situaties is een goede relationele beveiliging voor het tijdig kunnen 
herkennen en wegen van risico’s van wezenlijk belang. Relationele beveiliging raakt de 
kern van ons dagelijkse forensisch werk. 

Openheid binnen geslotenheid
De Rooyse Wissel kent als thema “openheid binnen geslotenheid”. Als FPC zijn we een 
afspiegeling van de maatschappij. Dit komt tot uitdrukking in de samenstelling van de 
medewerkers en ook in fundamentele omgangsregels. De behandelafdeling en de diver-
se therapieafdelingen vormen de eerste omgeving waarin gedrag zichtbaar en beïnvloed 
wordt. “Openheid binnen geslotenheid” wil ook zeggen dat we het voor de behandeling 
van belang vinden om de omgeving zoveel mogelijk binnen de Rooyse Wissel te halen, 
zodat de patiënt zo weinig mogelijk vervreemdt van de maatschappij. Onder “openheid 
binnen geslotenheid” verstaan we tenslotte ook het belang van samenwerking met keten-
partners en de omgeving. 
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Polikliniek
Forensisch psychiatrische polikliniek de Horst is onderdeel van de Rooyse Wissel. De Horst 
heeft twee vestigingen: in Tegelen en in Maastricht. De Horst biedt ambulante behande-
ling aan patiënten met psychische of  psychiatrische problemen die het risico lopen (weer) 
een delict te plegen. In dit jaarverslag gaan we verder niet in op de Horst: de polikliniek 
brengt een eigen jaarverslag uit. 

Onderdeel van de CONrIsQ groep
De Rooyse Wissel is onderdeel van de CONRISQ Groep. Daarnaast maken de volgende 
organisaties deel uit van deze groep: de Ottho Gerhard Heldringstichting en Ambulato-
rium, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Pactum. Doordat deze organisaties hun krachten 
bundelen, kunnen ze nog betere zorg en behandeling leveren en kosten delen. Weten-
schappelijk onderzoek en diagnostiek spelen hierbij een belangrijke rol. De Raad van Toe-
zicht van de CONRISQ Groep houdt toezicht op de dochterondernemingen. Hoofdstuk 
6 gaat nader in op toezicht, bestuur en medezeggenschap.
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2. Kernprestaties

De Directie Forensische Zorg (DForZo) is een onderdeel van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en is verantwoordelijk voor inkoop, plaatsing en bekosti-
ging van forensische zorg. Daartoe formuleert DForZo speerpunten. De Rooyse 
Wissel geeft hier inhoudelijke invulling aan. Hoe we dit in 2014 hebben aange-
pakt, leest u in dit hoofdstuk. Daarnaast gaan we in op de landelijke ontwikke-
lingen in de tbs en de betekenis daarvan voor de Rooyse Wissel.

Ontwikkeling van behandelduur tbs
De justitiële maatregel terbeschikkingstelling (tbs) wordt opgelegd aan mensen die een 
zwaar misdrijf  hebben gepleegd dat hen niet of  slechts gedeeltelijk kan worden aange-
rekend. Zij lijden aan een persoonlijkheidsstoornis en/ of  een verstandelijke beperking 
en/ of  een ernstige psychiatrische aandoening. Daarbij wordt een verband verondersteld 
tussen het gepleegde misdrijf  en de stoornis, beperking of  aandoening. Een tbs-maatre-
gel duurt net zo lang totdat een rechter het risico op herhaling van het misdrijf  zodanig 
gedaald acht dat het een aanvaardbaar niveau heeft bereikt en de patiënt op een veilige 
manier kan terugkeren in de maatschappij. 
Veiligheid staat hoog op de politieke agenda. De maatschappelijke druk om het risico op 
incidenten en nieuwe misdrijven te minimaliseren is – terecht - groot. Dat zien we terug in 
de toegenomen behandelduur: de afgelopen decennia steeg de gemiddelde behandelduur 
van 8 naar 10 jaar. Sinds 2000 wordt verlof  steeds later in het behandeltraject aange-
vraagd. Door onder andere verschillende opgelegde beleidsmaatregelen en een (te) grote 
nadruk op risico’s zijn professionals terughoudend geworden bij de aanvraag van verlof. 
Bovendien is het aantal plaatsen in vervolgvoorzieningen beperkt. Het is in de praktijk 
moeilijk tbs-gestelden door te plaatsen naar instellingen met een lager niveau van be-
veiligen en behandelen. Hierdoor is de verblijfsduur in het streng beveiligde FPC soms 
onnodig lang. De Rooyse Wissel heeft op de trend van een oplopende behandelduur gean-
ticipeerd en zet met behoud van de kwaliteit van zorgverlening in op én het verkorten van 
de behandelduur én het opzetten van vervolgvoorzieningen in eigen beheer en zo mogelijk 
samen met partners in de zorgketen.
 
effect toegenomen behandelduur
De toegenomen behandelduur is paradoxaal genoeg een risico voor de veiligheid van 
de samenleving geworden. De tbs-maatregel is gericht op herstel en resocialisatie, maar 
gaandeweg biedt de maatregel steeds minder perspectief. Er is sprake van een verschui-
ving: het aantal tbs-gestelden is afgenomen als gevolg van een trendbreuk in het aantal 
opleggingen tbs met bevel tot verpleging. De rechterlijke macht beschouwt de tbs-maatre-
gel – vanwege de oplopende behandelduur – steeds meer als ultimum remedium, met als 
mogelijk gevolg terughoudendheid bij het vorderen dan wel opleggen van de maatregel. 
Daarnaast is het aantal verdachten dat meewerkt aan een gedragskundig onderzoek af-
genomen. Tbs is – simpel gesteld – niet populair. Verdachten van een ernstig misdrijf  en 
advocaten geven vaak de voorkeur aan detentie boven de onzekerheid over de duur van 
een behandeltraject. In veel gevallen kan daardoor niet worden vastgesteld of  sprake is 
van een stoornis en wordt geen tbs-maatregel opgelegd. De risico’s voor de veiligheid van 
de samenleving nemen hierdoor niet af, maar juist toe. Personen die gezien het gepleeg-
de misdrijf  en de persoonlijkheidsproblematiek wel tbs nodig zouden hebben, krijgen de 
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maatregel niet (meer) opgelegd. Zonder optimale behandeling participeren zij vervolgens 
weer in de maatschappij met het risico dat opnieuw een ernstig misdrijf  wordt gepleegd. 
De behandeling in de Rooyse Wissel is juist gericht op het minimaliseren van die risico’s. 
De kans op recidive na behandeling in een FPC is aantoonbaar veel kleiner dan na een 
verblijf  in een penitentiaire inrichting.

Ondertussen groeit de overige forensische zorg. De afgelopen jaren is in het strafrecht een 
groter arsenaal aan mogelijkheden tot (het opleggen van) behandeling beschikbaar geko-
men. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en kan sneller worden doorgestroomd naar de 
reguliere zorg. 

Tussen 1974 en 2008 is het percentage ex-tbs’ers 
dat binnen twee jaar ernstig recidiveert gedaald van 
36 naar 17 procent (WODC, 2011). recente cijfers 
(WODC, 2014) laten zien dat twee jaar na ontslag uit 
de tbs 22,8 procent van de ex-tbs gestelden opnieuw 
in aanraking komt met justitie. Dit is aanzienlijk min-
der dan het aantal recidives binnen het gevangenis-
wezen, waar 47,7 procent van de ex-gedetineerden 2 
jaar na ontslag opnieuw in aanraking komt met justitie 
(WODC repris, 2014 cohort 2010).
In 2012 voerde de rooyse Wissel een recidiveonder-
zoek uit onder 88 mannelijke patiënten van wie de 
tbs-maatregel vanuit de rooyse Wissel voorwaardelijk 
of geheel werd beëindigd tussen 2 februari 2004 en 
31 augustus 2011. Uit die resultaten bleek dat van de 
ex-terbeschikkinggestelden die tussen 2004 en 2008 
zijn uitgestroomd uit de rooyse Wissel ruim 84% geen 
zeer ernstige delicten meer pleegt en dat 89% geen 
tbs-waardige delicten meer pleegt. In 2015 verwach-
ten we de eerstvolgende resultaten van ons recidi-
ve-onderzoek.
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Tbs landelijk: Manifest van lunteren
Tbs is een in de wereld unieke maatregel op de scheidslijn van psychiatrie (behandelen) en 
gevangeniswezen (straffen en beheersen). Het dalend aantal opleggingen én de oplopende 
behandelduur zetten het systeem echter onder druk. De zorg over de houdbaarheid van 
systeem werd met DForZo en andere FPC’s breed gedeeld. Eind 2012/begin 2013 zijn in 
gezamenlijkheid gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een aantal belangrijke 
partijen die zijn betrokken bij de oplegging en de tenuitvoerlegging van de maatregel: 
advocaten, openbaar ministerie en rechterlijke macht. Het belangrijkste bespreekpunt: 
op welke wijze kan het vertrouwen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel worden 
vergroot, uitgaande van het feit dat de tbs een waardevol systeem is om te behouden. Het 
belang van (het behoud van) de tbs-maatregel wordt door alle partijen onderschreven. 
De knelpunten zijn ook met elkaar gedeeld. Op 8 november 2013 hebben alle betrokken 
partijen tijdens een werkconferentie ‘Recht en tbs’ afspraken gemaakt om de knelpunten 
op te lossen: het Manifest van Lunteren. Deze afspraken sluiten naadloos aan op de visie 
van de Rooyse Wissel op de tenuitvoerlegging van de maatregel. De belangrijkste actie-
punten: het versnellen van de verlofdoorlooptijden en het verkorten van de behandelduur. 
Het Manifest van Lunteren gaf  een extra impuls aan al eerder ingezette maatregelen om 
onder meer de behandelduur te verkorten zonder afbreuk te doen aan het belang van een 
veilige samenleving. 

Vervolgconferentie
Op vrijdag 21 november 2014 vond de tweede conferentie ‘Recht en tbs’ plaats, met 
wederom de Rooyse Wissel als actief  deelnemer. Op deze werkconferentie stonden de 
behaalde resultaten op de in het Manifest van Lunteren vastgelegde afspraken centraal. 
Onder meer de pilot waarin driegesprekken worden gevoerd tussen tbs-gestelde, FPC en 
de advocaat om een behandelimpasse te voorkomen, bleek zeer succesvol zijn. De Rooyse 
Wissel heeft met succes deelgenomen aan deze pilot. In alle gevallen werd door inzet van 
het driegesprek de behandelimpasse doorbroken. Voor de toekomst van de tbs-maatregel 
én om de hooggespecialiseerde kennis en expertise in stand te houden, is het van belang 
de trend van een dalend aantal opleggingen te keren. Dit draagt bij aan een veiligere sa-
menleving. De verkorting van de behandelduur is daarbij een van de speerpunten. Tijdens 
de conferentie is geconstateerd dat er grote regionale verschillen zijn in het aantal door 
de rechtbank aangevraagde onderzoeken naar de psychische gesteldheid van verdachten 
van een ernstig misdrijf. Hoe deze verschillen zijn te verklaren, wordt nader onderzocht. 
De conferentie is afgesloten met aanvullende agendapunten ter oplossing van mogelijke 
knelpunten bij de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. In 2015 krijgt de werkconferen-
tie een vervolg.

Organisatie
De landelijke ontwikkelingen sluiten naadloos aan op de ambities van de Rooyse Wissel. 
Ook vóór 2014 gingen we hierin voortvarend te werk. Het zorglandschap en de forensi-
sche psychiatrie zijn sterk in beweging. De ontwikkelingen voorbij een horizon van enkele 
jaren zijn moeilijk te voorspellen. Prognoses over de benodigde capaciteit in de forensische 
psychiatrie worden regelmatig bijgesteld. De Rooyse Wissel speelt hierop in door de or-
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ganisatie dusdanig in te richten waardoor zij in staat is mee te bewegen met deze veran-
deringen. Echter, aan kwaliteitseisen doen we geen concessies. We streven naar continue 
verbetering van de verleende zorg en behandeling en waken voor een teveel aan regeldruk 
en bureaucratie. De aandacht is primair gericht op de patiënt. Het onderhouden van con-
tact met de patiënt en het stimuleren van interactie is van wezenlijk belang om adequaat 
spanningen en problemen te signaleren en daar naar te handelen. Het is een belangrijk 
onderdeel van het verblijf  en de behandeling. 

speerpunten 
DForZo heeft drie speerpunten geformuleerd die leidend zijn bij de inkoop van forensi-
sche zorg. Deze speerpunten worden door de Rooyse Wissel onderschreven en in 2014 is 
hier inhoudelijk invulling aan gegeven. De speerpunten:
1.  Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde klinische zorg.
2. Inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit.
3. Bijdragen aan verbetering van de continuïteit van zorg.

Inhoudelijke invulling
Met het onderschrijven van de speerpunten wordt tevens invulling gegeven aan de afspra-
ken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2017 en het Visiedocument 
forensische zorg ‘Betere zorg, veiliger samenleving’. Onderstaande punten zijn niet volle-
dig, maar geven een globaal beeld van de resultaten. In hoofdstuk 4 (Kwaliteit) gaan we 
uitgebreid in op de verschillende aspecten van kwaliteit. 

Resultaten in het kort
•  Drie bestaande zorgprogramma’s zijn aan de hand van 

landelijke richtlijnen herijkt en zijn geüpdatet n.a.v. we-
tenschappelijke inzichten;

•  De nieuwe versie van ons risicotaxatie-instrument is ge-
implementeerd;

• Het Werkhuis is geopend;
• Het HKZ-certificaat is verlengd;
•  RIBW de Schakel is opgestart voor een nieuwe doelgroep. 

Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4.
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Speerpunt 1  Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde 
klinische zorg

In 2014 komen nieuwe initiatieven als de Schakel (forensisch RIBW voor patiënten met 
een licht verstandelijke beperking) en het Werkhuis (externe dagbesteding) tot stand. Hier-
mee kan de Rooyse Wissel in het behandel- en resocialisatietraject steeds meer specifieke 
zorg zelf  bieden. De doorstroom wordt hierdoor bevorderd en daarmee wordt de ver-
blijfsduur verkort. De nieuwe voorzieningen zijn er tevens voor andere opnametitels dan 
tbs met dwangverpleging. Forensische zorg wordt door de Rooyse Wissel ook geboden 
aan andere forensische titels. De Schakel en het Werkhuis zijn beschikbaar voor een brede 
groep patiënten die forensische zorg en/of  begeleiding behoeven. De beschikbare capaci-
teit wordt optimaal benut. De patiënt wordt op de meest effectieve plaats met het passende 
beveiligingsniveau behandeld, -of  begeleid als het gaat om dagbesteding en herstel. De 
aansluiting met de reguliere geestelijke gezondheidszorg verbetert; de uitstroom en de 
participatie in de maatschappij worden bevorderd.

In 2014 hebben we onze drie zorgprogramma’s herijkt en toegespitst op verschillende 
doelgroepen. We kennen een zorgprogramma voor psychisch kwetsbaren, een voor 
patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en een voor patiënten met een licht verstan-
delijke beperking. Het zorgaanbod is aangepast aan de state of  the art, waarbij gebruik 
is gemaakt van reeds beschikbare zorgprogramma’s via het Expertisecentrum Forensi-
sche Psychiatrie (EFP), de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de best beschikbare 
informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Een forensisch zorgprogramma biedt 
een samenhangend behandelaanbod om in een beveilig(en)de en verplegende, klinische 
context, met behulp van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en re-integratie, recidive 
risico’s te verkleinen. Het geeft hiertoe een overzicht van een optimaal zorgaanbod voor 
de desbetreffende forensisch psychiatrische doelgroep. Bij het vormgeven van de program-
ma’s is rekening gehouden met een snelle verlofdoorloop. Met het zorgprogramma wordt 
de behandeling met kwaliteit en in samenhang uitgevoerd. De efficiency van behandeling 
wordt vergroot. Dit draagt op de middellange termijn bij aan het verkorten van de behan-
delduur en op de langere termijn aan een vermindering van recidive. Een zorgprogramma 
maakt de behandeling transparant en inzichtelijk. Eind 2014 zijn de herijkte programma’s 
opgeleverd en is een start gemaakt met het financieel doorberekenen van de programma’s. 
In de eerste helft van 2015 worden de programma’s definitief  vastgesteld. Om al een start 
te maken met monitoring van behandelvoortgang en verlofdoorloop is eind 2014 een on-
afhankelijke trajectcommissie opgesteld die casussen evalueert.

Speerpunt 2 Inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit
Kwaliteit van zorg krijgt binnen de Rooyse Wissel ook in 2014 ruim aandacht. Naast de 
in speerpunt 1 genoemde herijking van de zorgprogramma’s betekende dit het deelnemen 
aan twee calls van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Calls zijn oproepen aan forensische 
zorginstellingen om op basis van een concrete vraag van de programmacommissie KFZ 
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een projectvoorstel met plan van aanpak in te dienen. Door deelname aan deze calls wordt 
kennis gedeeld, wordt betere kwaliteit geleverd en daarmee bijgedragen aan betere zorg 
en een veiliger samenleving. De eerste call betreft de invulling en gebruik van de delictana-
lyse in de forensische zorg. Ten behoeve van deze call zijn expertmeetings gehouden om 
te komen tot een bruikbare, op de praktijk toegespitste en evidence-based werkwijze. De 
tweede call gaat over de aanpassing van schematherapie voor forensische patiënten met 
een licht verstandelijke beperking. Deze call beoogt handvatten te geven voor de behande-
ling van agressie bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Daarbij 
wordt uitgegaan van het voor de forensische doelgroep bewezen effectieve schemagerichte 
cognitieve gedragstherapeutisch behandelkader. 
Kenmerkend voor beide calls is de intensieve samenwerking met collega-instellingen. In 
2015 is de Rooyse Wissel eveneens betrokken bij een derde KFZ-call. Deze is gericht op 
het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheids-
stoornis en/of  seksuele stoornis. 

In 2014 is de HoNOS ingevoerd. HoNOS staat voor Health of  the Nation Outcome Sca-
les. Het is een instrument om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke 
gezondheidstoestand en de veranderingen in het sociaal functioneren van psychiatrische 
patiënten routinematig in kaart te brengen. Een grote groep medewerkers is getraind in 
de toepassing van dit instrument. Ook zijn medewerkers getraind in de toepassing van 
de recent gewijzigde HCR-20 3V ter vervanging van  het risicotaxatie-instrument HCR-
20, een internationaal gevalideerd instrument voor het inschatten van het risico van ge-
welddadig gedrag. Risicotaxatie is een belangrijke taak voor de forensische psychiatrie 
en het belang ervan voor de maatschappij is groot. Het ultieme doel van risicotaxatie is 
immers het voorkomen van recidive. Ook voor de behandelpraktijk is risicotaxatie van 
groot belang. Voor forensisch psychiatrische patiënten zijn de resultaten van de risico-
taxatie in sterke mate bepalend voor verlofbeslissingen, de fasering van behandeling en 
het beveiligingsniveau. Met de introductie van de nieuwe HCR-20 3V is het gehanteerde 
risicotaxatie-instrumentarium versterkt en vergroot. Er zijn items toegevoegd waardoor 
we een beter beeld krijgen van de risicofactoren. Het instrument scherpt de forensische 
blik bij het inschatten van risico’s en draagt bij aan een veilige terugkeer van de patiënt in 
de samenleving.
De Rooyse Wissel is een actieve deelnemer aan de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs. 
In deze databank worden scores van wetenschappelijk gevalideerde risicotaxatie-instru-
menten opgenomen. Hierdoor kan grootschalig en nauwkeurig multicenter onderzoek 
worden uitgevoerd met als doel: het leren en verbeteren van de bestaande praktijk op 
het gebied van risicotaxatie en diagnostiek om zo een terugval in het plegen van ernstige 
misdrijven te voorkomen. In 2014 startte onze vervolgstudie naar strafrechtelijke recidive 
tijdens en na de tbs-maatregel sinds het ontstaan van de Rooyse Wissel. In 2012 werd de 
eerste studie gepubliceerd (zie eerder kader), de resultaten van de vervolgstudie worden in 
2015 verwacht. 
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Speerpunt 3 Bijdragen aan verbetering van de continuïteit van zorg
Het aantal resocialisatieplaatsen is verhoudingsgewijs gestegen. Dit is een logisch gevolg 
van de lage instroom van nieuwe patiënten in 2014. Door de resocialisatieplaatsen in 
eigen beheer te nemen wordt de doorstroom en de continuïteit in de zorg bevorderd. We 
investeren in de samenwerking met relevante ketenpartners zoals reclassering, gemeenten 
en woningbouwverenigingen.

Productie en kerncijfers
•  Gemiddelde bezetting: 172 patiënten
• Gemiddelde bezettingsgraad: 90 procent
• Aantal medewerkers op 31 december 2014: 404
• Omzet: € 36.664.620
• Resultaat: € 162.021
• Aantal verlofbewegingen: ruim 13.000 



17



18

De Rooyse Wissel werkt met maatschappelijke gelden. Deze worden op een 
verantwoorde wijze besteed en komen ten goede aan kwalitatief  goede zorg 
en behandeling. De behandeling moet ook doelmatig zijn. Dat wil zeggen dat 
het beoogde effect wordt gerealiseerd in een zo kort mogelijk behandeltraject. 
De resultaten zijn goed. Uit onze eerste Monitor Recidive blijkt dat 89% van de 
patiënten van wie de tbs is beëindigd geen tbs-waardige delicten meer pleegt. 
Het kan echter altijd beter. We streven naar continue verbetering van onze 
prestaties. We kijken daarbij verder dan onze eigen organisatie. Wij werken 
aan verbreding en verdieping van de kennis over onze doelgroep. We doen we-
tenschappelijk onderzoek en stimuleren uitwisseling van kennis, werken sa-
men met ketenpartners en staan open voor nieuwe initiatieven die bijdragen 
aan onze missie en visie. Het is vanzelfsprekend dat we daarover verantwoor-
ding afleggen. De Rooyse Wissel staat voor openheid binnen geslotenheid. 

Dialoog met de samenleving
De maatschappelijke opdracht van de Rooyse Wissel is gericht op beveiliging van de sa-
menleving op korte en op langere termijn. Wij vinden het belangrijk om onze patiënten, 
medewerkers, ketenpartners en de omgeving daarbij actief  te betrekken. We willen – bin-
nen de door de wet- en regelgeving aangegeven grenzen - actief  verantwoording afleggen 
aan de samenleving. Een zo groot mogelijke openheid wordt nagestreefd onder het motto 
‘openheid binnen geslotenheid’. Dit doen we door stakeholders proactief  te informeren 
over de activiteiten van de Rooyse Wissel en de behaalde resultaten. We streven naar een 
integratie van de samenleving binnen ons FPC en omgekeerd. We willen de verwachtin-
gen zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten.

Open dag
Tbs is een bijzonder onderwerp: incidenten bepalen in grote mate de beeldvorming en 
gefundeerde achtergrondinformatie ontbreekt vaak bij het grote publiek. De Rooyse Wis-
sel probeert de beeldvorming op een positieve manier te beïnvloeden. Dit is niet alleen 
belangrijk voor de Rooyse Wissel als organisatie. Onze patiënten zijn erbij gebaat, met 
name als ze gaan resocialiseren. Openheid binnen geslotenheid betekent ook dat de Rooy-
se Wissel laat zien wat er binnen het FPC gebeurt. Meerdere keren per jaar organiseren 
we daarom open dagen. Tijdens de open dagen op 15 februari en 20 september bezoch-
ten 600 mensen de Rooyse Wissel. Tijdens de landelijke Open Dag TBS Nederland op 
11 oktober ontvingen we nog eens 250 bezoekers. Uit de evaluatie blijkt telkens dat de 
bezoekers hun vaak vooringenomen beeld over de tbs en ons FPC na de rondleiding po-
sitief  hebben bijgesteld. Bezoekers zijn onder de indruk van ons werk en waarderen de 
betrachte openheid.

Rondleidingen en werkbezoeken
Als gesloten instelling zijn wij open waar het kan. In aanvulling op de open dagen vin-
den in 2014 veelvuldig rondleidingen en werkbezoeken plaats. Ook daarmee halen we de 
samenleving binnen onze hekken en muren. De werkbezoeken zijn heel divers. We ont-

3. Maatschappelijk ondernemen
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vingen in 2014 onder meer Kamerleden, ondernemersverenigingen, opleidingsinstituten, 
serviceclubs en het Venrayse College van B&W.

Persbeleid
De regionale media zijn voor de directe omgeving van de Rooyse Wissel een belangrijke 
bron van informatie. Met de regionale media onderhouden we een goede relatie; we we-
ten elkaar te vinden in goede en slechte tijden. Met regelmaat worden interviews gegeven 
waarbij wordt ingegaan op bijzondere gebeurtenissen. 
In de periode van oktober 2013 tot april 2014 hebben een verslaggever en fotograaf  van 
Dagblad de Limburger de Rooyse Wissel frequent bezocht. Ze brachten onder meer een 
bezoek aan een woonafdeling, de werkplaatsen en de separeerruimte en spraken met me-
dewerkers en patiënten. Hun ervaringen en indrukken legden ze in woord en beeld vast. 
Vanaf  februari 2014 verscheen de 10-delige artikelenreeks ‘Tbs’ in Dagblad de Limbur-
ger. De verhalen zijn gebundeld in het boekje met als toepasselijke titel ‘Openheid binnen 
geslotenheid’. Daarnaast werden wij ook i.v.m. incidenten geconfronteerd met negatieve 
publiciteit (zie Hoofdstuk 4).

samenwerking
Wij vinden het belangrijk dat de patiënt op de meest effectieve plaats met een passende 
beveiligingsniveau wordt behandeld. Om dit te bewerkstellingen, werken we samen met 
tal van ketenpartners. Dit verbetert de regie en bevordert bovendien een meer soepele en 
geleidelijke door- en uitstroom. Het risico op een terugval in gevaarlijk gedrag door de 
patiënt wordt daarmee verkleind. 
In 2014 werkten we met meer ketenpartners samen dan voorheen. Het gaat daarbij niet 
alleen om andere (GGZ-)instellingen, maar ook om onderwijsinstellingen, bedrijven in 
de nabije omgeving, woningbouwverenigingen en gemeenten. Andere, al eerder geïniti-
eerde samenwerkingsverbanden zijn verdiept. Samen met STEVIG is bijvoorbeeld suc-
cesvol een forensisch RIBW voor patiënten met een verstandelijke beperking opgezet, de 
Schakel. Met Novadic Kentron en GGZ Oost-Brabant is gezamenlijk in Helmond een 
FACT+-team opgezet.
Samenwerking in de keten komt ook tot uitdrukking in het casemanagement huiselijk 
geweld. De Rooyse Wissel coördineert voor de gemeente Venray de zorg rondom huiselijk 
geweld. Dat betekent dat de pleger van het huiselijk geweld voor behandeling bijvoorbeeld 
bij onze polikliniek de Horst terecht komt en dat de zorg voor slachtoffers wordt geregeld. 
De Rooyse Wissel is ook actief  betrokken bij de Veiligheidshuizen in de regio. 

Regioraad
De Rooyse Wissel heeft sinds de opname van de eerste patiënten in 2000 een goede relatie 
opgebouwd met de Regioraad. In de Regioraad zijn verschillende partijen vertegenwoor-
digd, zoals dorps- en wijkraden, scholen, sportverenigingen en de gemeente Venray. Wij 
hechten sterk aan de dialoog met de Regioraad. Tenminste driemaal per jaar wordt met 
elkaar overlegd. Leden van de Regioraad worden proactief  geïnformeerd over ontwikke-
lingen binnen de Rooyse Wissel. Anderzijds is de Regioraad het platform om zorgen te 
uiten, signalen te delen of  daadwerkelijke problemen aan de kaak te stellen.
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Samenwerking met politie
Een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemen is onze samenwerking met de po-
litie Venray. Wanneer de politie een schennispleger op heterdaad betrapt, zoekt de politie 
contact met de Rooyse Wissel. Onze ambulante sociotherapeuten komen dan meteen in 
actie en motiveren de opgepakte schennispleger zich te laten behandelen bij onze foren-
sisch psychiatrische polikliniek de Horst. De resultaten die we boeken zijn goed. De meeste 
schennisplegers stappen in een behandeltraject.

Symposium ketenpartners
Hoe kunnen we het tbs-systeem aantrekkelijker maken? En hoe kunnen we daarin samen 
optrekken? Dat waren de centrale vragen tijdens het inspirerende symposium ‘Open over 
tbs. Transparanter, sneller, beter.’ dat op 3 juli 2014 werd georganiseerd door de Rooyse 
Wissel. Samen met ketenpartners is besproken wat we kunnen doen om het goede van 
het tbs-systeem te behouden. Het Manifest van Lunteren vormde de leidraad voor het 
symposium. 
Uit een inventarisatie door dagvoorzitter Jan Paternotte bleek dat in de zaal een gemê-
leerd gezelschap aanwezig was, met onder meer afgevaardigden van andere klinieken, 
reclassering, reguliere ggz-instellingen, ministerie van Veiligheid en Justitie, hogescholen, 
politiek, advocatuur, OM en de voorzitter van de Taskforce behandelduur tbs. Verschil-
lende sprekers lieten - vanuit verschillende invalshoeken – hun licht over het Manifest 
van Lunteren schijnen. Dit leverde interessante standpunten op, die later in het forum 
verder werden uitgediept. Tijdens het forum bestond de mogelijkheid om vragen te stel-
len aan de sprekers en om met elkaar in debat te gaan. Het symposium levert concrete 
inzichten, kennis en gespreksstof  op. Concrete aanknopingspunten zijn aangereikt om 
op constructieve wijze de knelpunten bij de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel op te 
lossen. Met de aanwezige advocaten zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inzet 
van een driegesprek tussen patiënt, behandelaar en advocaat in geval van een dreigende 
behandelimpasse.

Het Werkhuis
Het Werkhuis (zie pagina 32) zamelt kleding in voor Kledingbank Limburg. Cliënten van 
het Werkhuis halen – indien van toepassing – de bedrijfslogo’s van de kleding. De kleding 
is voor Limburgers die onder het bestaansminimum leven. Ook speelgoed vindt via het 
Werkhuis zijn weg naar minder bedeelden. Daarbij heeft het Werkhuis in 2014 het pro-
motiemateriaal gemaakt voor de hondenspeelvelden in Venray. 

Wintermarkt
De Rooyse Wissel werkt samen met bedrijven en organisaties in de regio. Dit doen we 
door ‘naar buiten’ te gaan, maar ook door bedrijven en organisaties (waar mogelijk) naar 
binnen te halen. Zoals tijdens de Wintermarkt op 26 november. Verschillende winkels uit 
Venray en omstreken verkopen artikelen tijdens een avondmarkt waar zo’n tachtig 
patiënten inkopen doen.
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Speelgoed voor Pactum jeugd- en opvoedhulp 
Onze patiënten hebben in de houtwerkplaats een prachtig poppenhuis en een keukentje 
gemaakt voor jonge kinderen die bij Pactum in dagbehandeling zijn. Een mooi voorbeeld 
van een zinvolle en maatschappelijk verantwoorde invulling van de dagbesteding. 

Houten droomboom gemeente Venray
Voor de Werelddag – 28 september 2014 in Venray – hebben cliënten van het Werkhuis 
een droomboom gemaakt. Het vijf  meter hoge houtwerk heeft een centrale plaats op 
het Henseniusplein in Venray. Bezoekers kunnen zelfgemaakte droomkaarten in de boom 
hangen, om zo hun dromen voor een betere en leukere wereld kenbaar te maken. 

Wereldwinkel
Op verzoek van het stichtingsbestuur van de Wereldwinkel hebben cliënten van het Werk-
huis voor de Wereldwinkel in Venray de winkelinventaris gemaakt, zoals stellingkasten, 
inbouwkasten en de balie/toonbank. Ook de belettering aan de buitenkant van de winkel 
is door de afdeling Grafisch van het Werkhuis verzorgd.
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Doelstelling van de Rooyse Wissel is het verminderen van recidive en daar-
mee het vergroten van maatschappelijke veiligheid. Hierin schuilt de bijzon-
dere combinatie van behandelen en beveiligen die de forensische zorg zo ken-
merkt. We werken aan een kortere, effectieve behandelduur en tegelijkertijd is 
het belangrijk dat de veiligheid niet in het geding komt. 

Prestatie-indicatoren
De Rooyse Wissel heeft als zorgaanbieder een contract met DForZo. Via verschillende 
prestatie-indicatoren geven we onze opdrachtgever inzicht in de kwaliteit van onze zorg. 
Opvallende ontwikkelingen komen in dit hoofdstuk aan bod. Een overzicht van alle indi-
catoren vindt u op pagina 25 en 26. Hieronder worden er enkele nader toegelicht.

Alvorens op deze indicatoren in te gaan is een retrospectief  op het jaar 2014 op zijn 
plaats. Het voorwoord memoreert 2014 als een roerig jaar. Het jaar 2014 wordt voor de 
Rooyse Wissel getekend door publicitaire aandacht. In februari verscheen in het weekblad 
Vrij Nederland een artikel waarin een voormalig medewerker aan het woord is over het 
‘vermoeden van een misstand’ binnen de Rooyse Wissel. In april zendt de EO op tv een 
reportage uit waarin twee patiënten stelden dat er grote hoeveelheden contrabande in 
de kliniek zouden circuleren waardoor de interne veiligheid in het geding zou zijn. Deze 
aandacht slaat een deuk in het imago van de Rooyse Wissel en plaatst ons voor een dilem-
ma. Enerzijds willen we als organisatie de eenzijdige voorstelling van zaken rechtzetten, 
anderzijds laten het nog lopend onderzoek en het beroepsgeheim het nauwelijks toe om 
publiekelijk op specifieke gevallen in te gaan. Waar mogelijk pakken we het podium om 
onze kant van het verhaal te vertellen. Onze onverdeelde aandacht blijft echter uitgaan 
naar het continueren van de zorg voor en behandeling van onze patiënten. Een FPC is ge-
baat bij een rustig en stabiel behandelklimaat en daar blijven we ons in 2014 op focussen. 

Het motto van de Rooyse Wissel is ‘openheid binnen geslotenheid’. In hoofdstuk 3 hebben 
we dit toegelicht: we willen – binnen de door de wet- en regelgeving aangegeven grenzen 
- actief  verantwoording afleggen aan de samenleving. Dat doen we via de daarvoor aan-
gewezen wegen. We halen de samenleving binnen bij open dagen en rondleidingen, zijn 
in dialoog met de directe omgeving en stakeholders. Volledig en transparant wordt mee-
gewerkt aan alle in- én externe onderzoeken. Ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt 
jaarlijks systematisch getoetst, zowel intern als door een onafhankelijke instantie die ons 
kwaliteitscertificaat toetst. In 2014 is de Rooyse Wissel naar aanleiding van de aantijgin-
gen in de media onderwerp van verschillende inspectieonderzoeken geweest. 

Op de organisatie, de medewerkers en patiënten is in 2014 een grote druk gelegd. Veel 
aandacht is uitgegaan naar medewerkers en patiënten om opgelopen spanningen te ka-
naliseren. Het is noodzakelijk om daar oog voor te hebben en met elkaar erover in ge-
sprek te zijn. Dit tekent een open en transparante organisatie. De Rooyse Wissel is sterk 
en veerkrachtig. De publicitaire storm hebben we doorstaan. Het heeft ons niet afgeleid 
van de kern van ons werk: werken aan een veilige samenleving door het behandelen van 

4.  Kwaliteit: beleid, inspanning en  
prestaties
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patiënten met ernstige gedragsproblemen en aanverwante problematiek. We staan voor 
de kwaliteit van ons werk. Uit de inspectierapporten is gebleken dat van misstanden of  
structurele tekortkomingen in de zorg geen sprake is, in 2014 niet en ook niet eerder. Het 
betekent niet dat we niet investeren in verbeteringen, het kan immers altijd beter.
Ernstig betreurd wordt het onverwachte overlijden dit jaar van drie patiënten op drie 
achtereenvolgende dagen eind augustus. Dit heeft enorm veel indruk gemaakt. Het over-
lijden van aan onze zorg toevertrouwde patiënten heeft veel impact. De verslagenheid bij 
patiënten, medewerkers en management was groot. Veel zorg is besteed aan de opvang 
van patiënten en medewerkers bij deze uitzonderlijke samenloop van gebeurtenissen. Een 
van de eerste maatregelen was het inzetten van extra personeel en het uitvoeren van een 
quick scan bij hoog risico-patiënten (suïciderisicotaxatie). Veel aandacht is uitgegaan naar 
het doen van onderzoek naar het overlijden door onafhankelijke deskundigen. De onder-
zoeksrapporten zijn aan de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) voorgelegd. De IGZ komt 
gezien de drie onderzoeksrapporten tot de conclusie dat de omstandigheden, de aard van 
de overlijdensgevallen en de gezondheidstoestand voorafgaand aan het overlijden dermate 
divers waren dat geen verband tussen de overlijdensgevallen geconstateerd kan worden. 
Desalniettemin werden enkele protocollen aangescherpt. Opgemerkt dient te worden 
dat één van de drie overleden patiënten geen tbs patiënt betrof. Daarom staan er in het 
overzicht met de prestatie-indicatoren DJI (die zien op tbs-patiënten) twee overlijdens ge-
noemd. 

Prestatie-indicatoren DJI
1. Bezettingsgraad 
Van 23 april tot en met 31 december 2014 gold er voor de Rooyse Wissel een opnamestop. 
De door de EO uitgezonden tv-reportage heeft aan dit besluit van de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie ten grondslag gelegen. De opnamestop is van invloed op de bezet-
tingsgraad. Deze bedraagt 90 procent. De opnamestop in 2014 werkt door in 2015 en 
daarna, omdat de peildatum voor de capaciteit in het nieuwe jaar 1 september 2014 is. 

2. Bijzondere voorvallen
In 2014 is zeven maal een melding gedaan van een bijzonder voorval, anders dan gemel-
de geweldplegingen en onttrekkingen. Deze bijzondere voorvallen lopen uiteen van de 
aanhouding van een patiënt voor een cold case zaak in 1995 tot het in brand steken van 
kleding door een patiënt. 

Ruim 13.000 maal zijn patiënten in 2014 op verlof  gegaan. Dit betreft begeleid, onbege-
leid of  transmuraal verlof. Drie keer is er sprake geweest van ongeoorloofde afwezigheid. 
De patiënt is dan niet dezelfde dag teruggekeerd van zijn verlof. Eenmaal was er een 
mogelijke aanwijzing voor een strafbaar feit, waarvoor de patiënt is aangehouden en in 
voorlopige hechtenis is gesteld. Zijn verlofmachtiging is van rechtswege vervallen. Vijf  
keer was er sprake van schending van de verlofvoorwaarden: de patiënt bevond zich niet 
op de afgesproken plaats.
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In 2014 vonden bij de rooyse Wissel 13.156 verlofbe-
wegingen plaats. Drie keer kwam een patiënt niet op 
tijd terug (onttrekking): dit is 0,02 procent van alle ver-
lofbewegingen.
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PI DForZo (DJI) Afspraak 
2014

Resultaat 
2014

Bijzonderheden

1. Bezettingsgraad patiënten >98%-
<100%

89,8% Opnamestop vanaf 
23 april.

2. Instroom 1e opnames 15 3 Opnamestop vanaf 
23 april.

3. Doorstroom 
a transmuraal woning huur of 

koop
15 15

B transmuraal naar GGZ- instel-
ling zoals FPA, APZ, RIBW

6 6

C overige bestemming 0 0
4. Uitstroom

C alle voorwaardelijke beëindigin-
gen tbs-maatregel:

10 27 1x einde gemaxi-
meerde tbs hier 
onder gebracht. 

Waarvan contrair: geen 
afspraak

15

Waarvan conform: geen 
afspraak

12 1x einde gemaxi-
meerde tbs hier 
onder gebracht.

F Overplaatsingen naar ande-
re FPC binnen de tbs-sector 
(wederzijdse overplaatsingen, 
herselecties en overige over-
plaatsingen

4 9

g Overplaatsing naar andere 
voorziening buiten tbs sector 
waardoor capaciteit vrijkomt

geen 
afspraak

1

5. aantal ontvluchtingen 0 0
6. aantal onttrekkingen

a vanaf het terrein buiten de 
externe beveiligingsring is 
weggelopen / zich onttrokken 
heeft aan toezicht, transmurale 
voorziening

<4 0

B Zich tijdens toegestaan verblijf 
buiten het FPC. Bijvoorbeeld 
tijdens een verlofsituatie of an-
derszins heeft onttrokken

8 3x fysieke onttrek-
king, 5x schending 
verlofvoorwaarden 
(d.w.z. patiënt 
bevindt zich niet op 
afgesproken plaats).

Vervolg tabel >>>
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Prestatie-indicatoren Doelmatigheid
Bij de Rooyse Wissel is de gemiddelde behandelduur van de tbs-gestelden 7,2 jaar. Daar-
mee blijft de Rooyse Wissel onder de vastgestelde norm van 8 jaar. Dit is bijzonder om-
dat een aantal factoren de gemiddelde behandelduur negatief  beïnvloedt: geen nieuwe 
instroom, de relatief  grote groep verstandelijk beperkten waarvan bekend is dat zij pas 
na langere tijd voor verlof  in aanmerking komt en het feit dat we patiënten opnemen die 
ergens anders niet terecht kunnen. Ook deze laatste groep – gekenmerkt door zware pro-
blematiek – gaat in de regel later met verlof.
Daarnaast bereikt de Rooyse Wissel dat 50% van de tbs-gestelden binnen 8 jaar beschikt 
over proefverlof  dan wel een voorwaardelijke beëindiging van hun maatregel. We zetten 
fors in op verbetering van het gehele verloftraject. Naar aanleiding van een analyse hebben 
we knelpunten geformuleerd en actie ondernomen (zie onder Behandeling en Veiligheid).

PI DForZo (DJI) Afspraak 
2014

Resultaat 
2014

Bijzon-
derhe-
den

7. Bijzonder voorval
a Natuurlijke dood <5 2
B suïcide 0
C Overig natuurlijke dood 0
D alle overige geweldsincidenten 

die niet worden geregistreerd 
onder de pi ‘geweldpleging tus-
sen patiënten’ en ‘geweldple-
ging tegen personeel’ (9, 10)

1

e elk ander incident in of buiten 
het FPC van ernstige, politiek 
gevoelige of publiciteitsgevoeli-
ge aard

4

8. Klachten
aantal onherroepelijke gegron-
de klachten patiënten

<15 11

9. aantal geweldplegingen tussen 
patiënten

<7 1

10. aantal geweldplegingen tegen 
personeel

<7 3

11. aantal recidive tijdens uitvoe-
ring tbs-maatregel

0 0
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PI doelmatigheid 2010 2011 2012 2013 2014

gemiddelde verblijfs-
duur op peilmoment 1 
september vanaf tbs.

5,2 
jaar

5,5 
jaar

6,4 
jaar

6,5 jaar 7,2 jaar

Percentage patiënten 
met een verlofmar-
ge (peildatum 31 dec 
2014)

56,7% 58,7% 62,1% 70,4% 77%

Begeleid verlof <= 2 jaar

Cohort 2010 t/m 2012 25,0 %

Onbegeleid verlof <= 4 jaar

Cohort 2008 t/m 2010 38,5 %

Transmuraal verlof <= 6 jaar

Cohort 2006 tm 2008 56,7 %

PV/(voorwaardelijke) beëindiging <= 8 jaar

Cohort 2004 tm 2006 50,0 %
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Prestatie-indicatoren forensische zorg: recidive
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Minis-
terie van Veiligheid en Justitie heeft de recidivecijfers per FPC onderzocht. In november 
2014 heeft het WODC de cijfers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de Rooyse Wissel in de 
top drie van FPC’s zit met de minste recidives. Daarbij heeft de Rooyse Wissel minder 
recidives dan op basis van patiëntkenmerken te verwachten is. Dit betekent dat de Rooyse 
Wissel succesvol is in haar kerntaak om recidive terug te dringen. Het WODC-onderzoek 
is gericht op het in kaart brengen van landelijke trends, waarbij niet wordt uitgegaan 
van behandelinhoudelijke informatie. Op basis van de kenmerken van de uitgestroomde 
tbs-patiënten heeft het WODC voor elk FPC een prognose opgesteld van het te verwach-
ten recidivepercentage. Daarbij ging het om recidive binnen twee jaar na de beëindiging 
van de tbs-maatregel. 
De Rooyse Wissel is sinds 2012, op eigen initiatief, een structureel recidive onderzoek 
gestart waarbij risico-inschattingen worden gekoppeld aan behandelgegevens. Door in-
houdelijke analyses van de recidives wordt meer inzicht verkregen in de risicofactoren 

voor de tbs-sector is in 2011 het ontwikkeltraject van de 
prestatie-indicatoren doelmatigheid gestart. In samen-
spraak met vertegenwoordigers van de FPC’s is afgesproken 
indicatoren te ontwikkelen die toezien op twee aspecten van 
de tbs-behandeling: de behandelduur en de maatschappe-
lijke veiligheid in de zin van recidive en risico. enkele acties 
die de rooyse Wissel onderneemt om de doelmatigheid te 
vergroten zijn: 
•  delictanalyse en diagnostiek sneller en efficiënter uitvoe-

ren; 
• prognosestelling verbeteren en bewaken; 
•  risicoanalyse, risicomanagement en verlof opvoeren als 

vast agendapunt van elke behandelplanbespreking.

In 2014 hebben we – in het kader van doelmatigheid – de 
verlofdoorloopcijfers geanalyseerd. We hebben vastgesteld 
dat patiënten met een verstandelijke beperking later dan 
patiënten zonder verstandelijke beperking over een machti-
ging voor begeleid verlof beschikken. Op 31 december 2014 
is ongeveer 30% van de tbs-populatie binnen de rooyse 
Wissel verstandelijk beperkt. Ook patiënten die zijn opge-
nomen vanwege een zedendelict krijgen – vergeleken met 
andere patiënten – later onbegeleid en transmuraal verlof.
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die hebben geleid tot het delict. Recidiveonderzoek in de keten levert empirische aan-
knopingspunten op ter verbetering van behandeling, risicotaxatie en risicomanagement. 
Terugkoppeling van de valide en betrouwbare recidivemeting per casus naar de directe 
inhoud van de behandeling genereert dus lerend vermogen.
Uit de resultaten van het eerste cohort van 88 mannelijke patiënten, van wie de tbs-maat-
regel vanuit de Rooyse Wissel tussen 2 februari 2004 en 31 augustus 2011 voorwaardelijk 
of  geheel werd beëindigd, bleek dat ruim 73% van de patiënten die tussen 2004 en 2008 
zijn uitgestroomd uit de Rooyse Wissel niet meer in aanraking komt met Justitie. Verder 
blijkt dat ruim 84% geen zeer ernstige delicten meer pleegt en dat 89% geen tbs-waardige 
delicten meer pleegt. De resultaten van het tweede cohort worden medio 2015 verwacht. 

Behandeling
Het voorkomen van recidive wordt gezien als het resultaat van de basiszorg in combinatie 
met een op de risicofactoren geënte behandeling. Alle activiteiten binnen de Rooyse Wis-
sel zijn gericht op deze doelstelling. 2014 heeft in het teken gestaan van herijking van het 
behandelaanbod en herijking van het risicotaxatie- en ROM-instrumentarium (zie ook 
Delictrisico: inventarisatie). 

In 2014 zijn de drie gehanteerde zorgprogramma’s herijkt. Het betreft zorgprogramma’s 
voor:
• Patiënten met een psychische kwetsbaarheid 
• Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
• Patiënten met een verstandelijke beperking

De eerste helft van het jaar waren de expertgroepen gericht op: diagnostiek, intramurale 
behandeling, risicotaxaties en verlof, beschrijving van de afdeling en van het therapeu-
tisch milieu. Daarnaast gingen ze aan de slag met een overkoepelende structuur. Eind 
2014 waren de uitgewerkte en herijkte zorgprogramma’s gereed en kon een start worden 
gemaakt met de doorberekening. Met de inzet van herijkte zorgprogramma’s beoogt de 
Rooyse Wissel de doelmatigheid van het behandeltraject verder te vergroten. Het is onze 
verwachting dat met een efficiënte en effectieve inzet van de zorgprogramma’s, naast een 
zorgvuldige monitoring van de behandeling, de doorstroom wordt vergroot en daarmee 
de verblijfsduur wordt verkort.

Behandelklimaat
Elke medewerker draagt op zijn/haar niveau bij aan de behandeling van de patiënt. Op 
basaal niveau betekent dit dat iedereen algemene normen en waarden in de omgang met 
elkaar respecteert en uitdraagt. Behalve dat de medewerkers daarin een voorbeeldfunctie 
hebben, wordt ook verwacht dat zij actief  toezien op naleving daarvan door patiënten en 
hen daarop aanspreken. De specifieke problematiek van de patiëntenpopulatie stelt hoge 
eisen aan de medewerkers, niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar 
ook op het gebied van professionaliteit en houding.
Zowel bij de werving en selectie als bij de aansturing van medewerkers is de veiligheid 
op alle genoemde niveaus een expliciet aandachtspunt. In het kader van de relationele 
beveiliging is niet alleen het kennen en kunnen inschatten van de patiënt cruciaal, maar 
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vooral ook het bewaken van de gepaste professionele distantie. Het reguleren van afstand 
en nabijheid en het afgrenzen van zowel jezelf  als de ander zijn kerntaken voor alle me-
dewerkers in de interactie met de patiënten, ongeacht welke functie zij in de organisatie 
bekleden. Dit vraagt veel van de medewerkers op het gebied van zelfkennis en reflectie en 
van de organisatie op het gebied van de aansturing en ondersteuning. 
De behandelorganisatie is zo ingericht dat op gezette momenten expliciet aandacht wordt 
gegeven aan het herkennen van herhalingspatronen van (delict)gedrag en parallelproces-
sen in teams of  in de relatie met behandelaars of  begeleiders. Van de medewerkers wordt 
gevraagd open te communiceren met elkaar en met de patiënten. Voorkomen moet wor-
den dat er groepsprocessen ontstaan bij patiënten die zich aan het zicht onttrekken, zeker 
wanneer deze samenhangen met gepleegde delicten. 
De doelstelling van de behandeling is een veilige terugkeer in de samenleving. Dit gaat 
met vallen en opstaan. Het is een complex, vaak moeizaam proces. In de meerderheid van 
de gevallen gaat het goed. Soms gaat het mis en loopt de behandeling vertraging op. Als 
het dan niet lukt om de teleurstelling van een vertraging door terugval in te kaderen, kan 
er onbegrip of  frictie ontstaan. Relationele beveiliging is dan van wezenlijk belang om dit 
goed op te vangen en niet te laten escaleren.

Gebundelde behandelmodules
In 2014 blijft het behandelaanbod hetzelfde, maar we bundelen de behandelmodules in 
zorgpaden waardoor de behandeling compacter en overzichtelijker is. 

Prognose
De Rooyse Wissel staat voor een transparante behandeling en het zoveel als mogelijk sa-
men met de patiënt werken aan terugkeer in de maatschappij. Daarom neemt in 2014 de 
prognosestelling een meer centrale plaats in en zijn zowel de prognose als de stappen er 
naar toe onderdeel van iedere behandelplanbespreking. We geven bij verlengingsadviezen 
een prognose voor de totale behandelduur. Belangrijk zijn factoren die een prognosestel-
ling met (verlof)tussenstappen beïnvloeden. In 2014 is een trajectcommissie ingesteld en 
gestart die de voortgang van de behandeling tegen het licht houdt en toetst of  de progno-
sestelling verbeterd en bewaakt wordt. 

Forensisch Terugval Preventie Plan 
De Rooyse Wissel werkte met een vroegsignaleringsplan. In 2014 is dit overgegaan in een 
Forensisch Terugval Preventie Plan (hierna: FTPP). Het plan is een dynamisch multidisci-
plinair werkdocument en wordt zo vaak als nodig en samen met de patiënt bijgesteld. Het 
FTPP draagt bij aan het vroegtijdig herkennen van risicovol gedrag, en beschrijft hoe er 
met het  risicovol gedrag wordt omgegaan en hoe dit risicogedrag kan worden voorkomen 
door zowel de patiënt, als door medewerkers en netwerkleden.

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een effectief  onderdeel van de behandeling. Zodra een patiënt in 
ons FPC wordt opgenomen, wordt een gedeelte van het bedrag dat hij door te werken aan 
zak- en kleedgeld ontvangt, gereserveerd om eventuele schulden af  te betalen. Naast het 
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betalen van een schuld aan slachtoffers, worden ook mogelijke andere schuldeisers opge-
spoord. Vaak worden er betalingsregelingen getroffen. Op deze manier zorgen wij ervoor 
dat ongeveer 80 procent van de patiënten na de behandeling schuldenvrij of  in ieder geval 
financieel gestabiliseerd ons FPC verlaten. En daarmee levert schuldhulpverlening een 
belangrijke bijdrage aan een veilige terugkeer in de maatschappij.

Tijdbesteding, leren en werken (TLW )
TLW is een van de pijlers waarop de behandeling is gestoeld. TLW kent een breed aan-
bod, gericht op activeren, leren, werken, bezinning en ontspanning. Het te volgen aanbod 
sluit aan bij de behandeldoelen gericht op de resocialisatie. Het aanbod is afgestemd op 
veranderende en verschillende doelgroepen en omvat daarnaast activiteiten ter plekke op 
de behandelafdeling. 
In 2014 is een meer directe verbinding met het multidisciplinaire behandelteam gelegd 
door de inzet van TLW-medewerkers als mentoren die deelnemen aan multidisciplinaire 
teamoverleggen zoals de afstemming en behandelplanbesprekingen. Tevens is er een be-
gin gemaakt met het softwareprogramma ‘TLW trajectplan’. Dit programma moet ervoor 
zorgen dat de patiënteninformatie die door TLW wordt vergaard, wordt gedeeld met 
TLW-collega’s en in de toekomst met elke deelnemer van het multidisciplinaire behan-
delteam. 
Met de opening van het Werkhuis in 2014 is een brug geslagen naar dagbesteding en 
werken buiten de kliniek. De behandeling wordt ermee versneld en dus verkort. Patiënten 
doen eerder werkervaring op en vergroten daarmee de kansen op de arbeidsmarkt. Het 
Europees Sociaal Fonds is zeer enthousiast over deze aanpak en stelt TLW in combinatie 
met het Werkhuis als succesvol voorbeeld.

Veel aandacht gaat er in 2014 eveneens naar productie en planning: het aantal activiteiten 
dat gepland is, moet ook daadwerkelijk plaatsvinden. We organiseren TLW dusdanig, dat 
het aantal geplande uren dat daadwerkelijk wordt benut, groeit. In 2014 is deze groei zes 
procent.

Verlof  en resocialisatie
Onze patiënten moeten na hun verblijf  in de Rooyse Wissel op een veilige en verantwoor-
de manier kunnen terugkeren in de samenleving. Belangrijk onderdeel van de behande-
ling is daarom de verlof- en resocialisatiefase. Die bestaat uit verschillende fases: 
• beveiligd en begeleid verlof  – binnen twee jaar 
• onbegeleid verlof  – binnen vier jaar 
• transmuraal verlof  – binnen zes jaar 
• proefverlof  – binnen acht jaar 
Om resultaten positief  te beïnvloeden maken we maandelijks de verlofmarges per patiënt 
inzichtelijk. 

De resocialisatieafdeling van de Rooyse Wissel – Pharos – is een belangrijke schakel tussen 
de kliniek en de maatschappij. De populatie van Pharos bestaat voor de helft uit mensen 
met een verstandelijke beperking. Dit is een groep met specifieke risico’s, omdat er sprake 
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is van een combinatie van de verstandelijke beperking met onder meer ontwikkelings- of  
psychische stoornissen en gebrekkige persoonlijke en sociale vaardigheden.
In 2014 hebben we daarom het risicomanagement geactualiseerd en de waakzaamheid bij 
de teams – de al eerder genoemde forensische scherpte – hoog op de agenda gezet. Ook is 
de overlegstructuur aangepast: het patiëntenoverleg is minder frequent, maar wel met het 
hele team. Hierdoor wijzen alle neuzen dezelfde kant op. 

Het Werkhuis 
In 2014 heeft het Werkhuis haar deuren geopend: een (leer)werkplaats buiten de poorten 
van onze instelling. In het Werkhuis worden mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt in staat gesteld om werkervaring op te doen. De cliënten kunnen trainingen volgen 
en krijgen ondersteuning om terug te keren op de reguliere arbeidsmarkt. Het Werkhuis 
is bewust op een locatie buiten de Rooyse Wissel gevestigd om daarmee de drempel naar 
de arbeidsmarkt te verkleinen. Op deze externe locatie werken patiënten van de Rooyse 
Wissel, maar ook cliënten die zijn aangemeld vanuit andere (forensisch) psychiatrische 
instellingen, de reclassering, het UWV of  de gemeente.

In 2014 verkreeg het Werkhuis alle benodigde erkenningen en konden cliënten aan de slag 
met onder meer houtbewerking, grafische vormgeving en montage- en verpakkingswerk-
zaamheden. Ook werden werkzaamheden op externe locaties uitgevoerd, zoals groenon-
derhoud en schoonmaakwerkzaamheden. Opdrachten komen veelal van bedrijven uit de 
regio. 

Inmiddels is het Werkhuis uitgegroeid tot een project waarin de Rooyse Wissel enthousi-
ast met tal van ketenpartners samenwerkt, waaronder MetGGZ, Dichterbij, Vincent van 
Gogh Instituut, Reclassering, Provincie Limburg, gemeente Venray en ondernemersver-
enigingen. En met succes! In 2014 zijn al een aantal cliënten uitgestroomd naar een vaste 
baan en naar vrijwilligerswerk met uitzicht op een betaalde baan.

In 2015 wil het Werkhuis de doelgroep van cliënten uitbreiden, om zo onze kennis en 
expertise ook in te zetten voor cliënten buiten de forensische zorg. Iedereen die kan wer-
ken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Partici-
patiewet. De gedachte achter de wet is dat meer mensen met een beperking aan de slag 
moeten bij gewone werkgevers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van 
ondersteuning aan mensen om aan de slag te komen. Het Werkhuis heeft zich in 2014 
succesvol aangemeld om in het kader van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning trajecten uit te mogen zetten voor zeven Noord-Limburgse gemeenten.

De schakel
In 2014 zijn we gestart met de Schakel, een forensisch RIBW. De Schakel hebben we 
opgezet met STEVIG, een instelling – onderdeel van Dichterbij – voor mensen met een 
verstandelijke beperking. In korte tijd is een voorziening voor patiënten met een verstan-
delijke beperking gerealiseerd met 24-uurs verblijf  en behandeling. De doelgroep bestaat 
uit mannen en vrouwen met een IQ tussen de 50 en 84. De maximale opnameduur is in 
beginsel één jaar. In dit nieuwe initiatief  worden de jarenlange en breed gewaardeerde 
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kennis en expertise van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialiseren, 
risicomanagement en LVG gebundeld. Een unieke combinatie. De Schakel voorziet in 
een duidelijke behoefte en stroomt meteen vol. De eerste patiënten die bij de Schakel 
zijn opgenomen, zijn doorgestroomd uit een forensische psychiatrische afdeling. Ook via 
het NIFP zijn elders moeilijke plaatsbare patiënten aangemeld. Het samen denken in 
voorzieningen, die ‘stepped care’ en ‘stepped control’ in een brede variatie kunnen bie-
den, zorgt voor maatwerk. Maatwerk voor patiënten en maatwerk voor de maatschappij. 
Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van het verblijf  op de Schakel. Het hebben van 
dagbesteding verlaagt de kans op risicovol gedrag. Dagbesteding kan worden gevolgd bij 
het Werkhuis. Het Werkhuis is expert in het begeleiden van deze doelgroep. De reclasse-
ring is bij de opstart van de Schakel nauw betrokken. Een reclasseringsmedewerker neemt 
ook deel aan de driemaandelijkse behandelplanbesprekingen en zo vaak als nodig wordt 
tussendoor afgestemd tussen het behandelteam en de reclassering. De samenwerking in de 
keten verloopt naar ieders volle tevredenheid. 

veiligheid
Veiligheid en beveiligen zijn integrale processen die ‘breed’ in de organisatie zijn uitgerold, 
met permanente aandacht voor veiligheidszorg die is gebaseerd op een veiligheidscultuur 
en een hoge mate van veiligheidsbewustzijn. De behandeling en ons gebouw zijn zodanig 
ingericht dat patiënten leren omgaan met hun kernproblematiek en risicofactoren, terwijl 
de omgeving veilig blijft om te werken. Ons FPC behoort tot de categorie ‘hoogst bevei-
ligd’: de behandeling vindt plaats in dit beveiligde kader. Binnen de behandeling speelt 
het begrip ‘relationele beveiliging’ voor de medewerkers een grote rol: het goed kennen en 
kunnen inschatten van de (risico’s van de) patiënten. Veiligheid is dan ook een verantwoor-
delijkheid van al onze medewerkers en behoort tot de dagelijkse routine. Hoe groter het 
veiligheidsbewustzijn des te veiliger het werken en verblijven in ons FPC. We doen er alles 
aan om niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel te bevorderen. Preventie, 
veiligheid en beveiliging zijn structurele agendapunten in overleg, er is sprake van zichtba-
re voorbeeldfuncties en noodzakelijke scholing wordt gefaciliteerd. Medewerkers worden 
geïnformeerd en getraind om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. Patiënten en bezoekers 
worden bekend gemaakt met de hoge prioriteit van veiligheid binnen het FPC en hun 
verantwoordelijkheid hierin. Patiënten zijn aan onze zorg toevertrouwd en niet volledig 
redzaam. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie. In de Kerngroep Veiligheid worden alle 
ingezette middelen geborgd en regelmatig geëvalueerd.

Delictrisico: inventarisatie
De kern van de forensische behandeling vormt de risicotaxatie en daarmee een blijvend 
scherpe en multidisciplinaire blik op de inhoud en kwaliteit – wegen en vaststellen – van 
de risicotaxaties. In 2014 zijn we overgestapt op een nieuwe en uitgebreidere variant – V3 
– van het risicotaxatie-instrument HCR-20. Met de HCR-20V3 kunnen we behalve risi-
co’s inschatten, ook het behandelverloop evalueren en beoordelen wat het risico is als het 
tbs-kader wegvalt. Een grote groep mensen die hiermee werkt, heeft daartoe een training 
gevolgd. Ook de managers van de behandelafdelingen zijn betrokken bij de trainingen, 
zodat er een stevige basis ontstaat. 
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Delictbewerking en diagnostiek
Het werken met verschillende zorgprogramma’s vraagt om een andere aanpak van de-
lictbewerking. In 2014 gaan we van standaardmodules naar maatwerk, afgestemd op de 
verschillende doelgroepen en zorgpaden. De nieuwe opzet heeft ook consequenties voor 
de diagnostiek: per 1 mei 2014 stelt de Rooyse Wissel binnen drie maanden de diagnose. 
Het resultaat is dat we zo snel mogelijk de meest aannemelijke theorie rondom het ge-
pleegde delict kunnen formuleren waarin de risicofactoren opgenomen zijn die focus zijn 
in de behandeling.
 
Audits en certificaat
De Rooyse Wissel is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd.  Dit betekent dat we aan onafhanke-
lijk vastgestelde kwaliteitsnormen voldoen. In januari 2014 is de stand van zaken getoetst 
door een onafhankelijke instantie. Naast de jaarlijkse externe audit van het kwaliteitssys-
teem, kennen we halfjaarlijkse interne audits en prospectieve risico-inventarisaties van de 
als kritisch aangemerkte processen.

Melding van incidenten
De melding van incidenten is een belangrijke voorwaarde om de veiligheid te vergroten. 
De Rooyse Wissel bewaakt een zorgvuldige registratie van incidenten. We analyseren de 
incidenten zodat we gericht verbeteringen kunnen doorvoeren. Dit komt de veiligheid en 
daarmee de kwaliteit van de zorg ten goede. 
Sinds 2009 melden medewerkers via een systeem patiëntgerelateerde fouten: MIP. In 2013 
starten we met een MIM (Melding Incidenten Medewerkers); in 2014 is MIM organisatie 
breed ingevoerd. In 2014 mogen – als pilot – patiënten van twee afdelingen gedurende 
drie maanden MIP-meldingen doen. We meten hiermee hoe patiënten de veiligheid in de 
zorgverlening ervaren. Voor zover bekend is dit een unieke aanpak. Vanaf  januari 2015 
voeren we deze melding door patiënten in de hele kliniek in.

Verscherpte controles
De vermeende aanwezigheid van verboden goederen heeft in 2014 tot een nog scherpere 
toegangscontrole geleid. In 2013 hebben we deze al aan met een ad random controle voor 
medewerkers en functioneel bezoek aangescherpt. In 2014 is een extra detectiepoort bij 
de ingang van de kliniek geplaatst waar iedereen standaard – ook medewerkers en functi-
onele bezoekers – piepvrij doorheen moet. Ook de tassen gaan door een detectieapparaat. 
Patiënten en hun bezoek werden al gecontroleerd. Daarnaast checken we vanaf  2014 elke 
leverancier: bij binnenkomst en bij vertrek. Binnen de Rooyse Wissel is het aantal kamer- 
en afdelingscontroles opgevoerd en gestructureerd. Met een zekere regelmaat worden 
drugshonden ingezet om de aanwezigheid van drugs binnen de kliniek zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Klachten
In het jaar 2014 zijn er door de Commissie van Toezicht 234 klachten van patiënten naar 
de kliniek gestuurd voor een reactie. In 2013 waren er 241 klachten en in 2012 waren 
dat er 301. Het aantal klachten neemt geleidelijk af. Het aantal onherroepelijk gegronde 
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klachten neemt eveneens af. In 2012 waren er 37 onherroepelijk gegronde klachten. Dit 
is in 2013 afgenomen tot 15. De daling heeft doorgezet: in 2014 bedraagt het aantal 11. 
Hiermee is de managementafspraak van 2014 gerealiseerd (< 15).

De ontwikkeling die is ingezet na de toename van klachten in 2011 en 2012 lijkt zijn 
vruchten af  te werpen. In nauwe samenspraak met de Commissie van Toezicht zijn vanaf  
2013 acties ingezet om het aantal klachten te verminderen. Meer dan voorheen worden 
afdelingshoofden door de maandcommissaris bij een bemiddeling betrokken. Dit heeft 
voor een afname gezorgd. Voorlichting van personeel (onder meer trainingen en herha-
lingstrainingen rechtspositie) en overleg met de afdelingen dienen ook komend jaar weer 
een prominente rol te krijgen, om zodoende in een vroeg stadium mogelijke onderwerpen 
voor gegronde beklagzaken te herkennen en bij te sturen.

Patiënttevredenheid
Na het einde van behandeling, bij het verlaten van ons FPC vragen we patiënten naar 
hun ervaringen. Over het algemeen zijn de resultaten – ondanks het verplicht opgelegde 
verblijf  - positief. Meer dan 75% van de patiënten geeft aan inzicht te hebben gekregen in 
hun problemen, beperkingen en mogelijkheden. De vraag ‘Hoe vond je de houding van 
sociotherapie ten opzichte van jou?’ krijgt gemiddeld een 6,8. Het merendeel van de pati-
enten voelde zich serieus genomen en vindt de benadering respectvol. Desondanks streven 
we natuurlijk naar een hoger cijfer. 

Onderzoek en innovatie
In de Rooyse Wissel stonden in 2014 de volgende onderzoekslijnen centraal: behande-
ling (specifiek SCT, Schema gerichte Cognitieve Therapie), risicotaxatie, geweten, en (het 
brein van) psychopathie (zie ook ‘Academisering’). Deze onderzoeken zijn gericht op de 
klinische praktijk. Daarnaast vonden er onderzoeken plaats die gericht zijn op het willen 
leren van onze praktijk. Een voorbeeld hiervan is onze recidivemonitor. De genoemde 
onderzoekslijnen hebben de afgelopen jaren bovendien geleid tot een tweetal promoties. 
Een derde promotietraject verkeert in de afrondende fase. 
De Rooyse Wissel is bovendien actief  vertegenwoordigd geweest op diverse (inter)nationa-
le congressen en levert een constante stroom aan (inter)nationale publicaties. Daarnaast is 
de Rooyse Wissel betrokken bij de landelijke database voor risicotaxatie instrumenten. De 
databank en de visualisatietechnieken die zijn ontwikkeld, maken het mogelijk om nauw-
keuriger wetenschappelijk onderzoek te doen, hetgeen de instrumenten in de praktijk kan 
verbeteren.
Behalve wetenschappelijk onderzoek is de Rooyse Wissel betrokken bij twee calls van 
Kwaliteit Forensische Zorg die het forensisch veld innoveren. Lees meer hierover in hoofd-
stuk 2. 

academisering
Sinds 2010 heeft de Rooyse Wissel een bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Maas-
tricht, gericht op forensische psychotherapie. De leerstoel wordt ingevuld door prof. David 
Bernstein en is onderdeel van de academisering die de Rooyse Wissel verbindt met on-
derwijsinstellingen als de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen. 
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Binnen dit kader wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat direct gerelateerd is 
aan de klinische praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het eerste multicenter onderzoek 
naar schematherapie waarbij zeven tbs-instellingen zijn betrokken. Daarnaast wordt er 
fundamenteel onderzoek uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een promotietraject naar 
de achtergrond en beïnvloeding van impulsiviteit, agressie en de rol van de voorhersenen 
en morele ontwikkeling. In het kader van academisering draagt de Rooyse Wissel ook bij 
aan professionalisering van opleidingen gericht op het forensische veld. Samenwerking 
met beide universiteiten krijgt bijvoorbeeld gestalte in de vorm van gastcolleges, trainin-
gen, werkbezoeken en stagebegeleiding binnen lopende onderzoekslijnen.
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De unieke combinatie van behandeling en beveiliging vraagt om professio-
naliteit en alertheid van onze medewerkers. Hun inzet is van cruciaal belang 
voor een veilig behandelklimaat waarin patiënten vorderingen maken. Onze 
medewerkers zijn ons kapitaal. 

Onze medewerkers
De Rooyse Wissel is geen ‘doorsnee’ werkgever. Onze medewerkers moeten patiënten 
vertrouwen geven en tegelijkertijd alert blijven. Het personeelsverloop in 2014 is, ondanks 
de media aandacht en de incidenten, laag. Hieruit kan worden geconcludeerd dat mede-
werkers graag voor de Rooyse Wissel werken, ook in moeilijke tijden. Wel moet worden 
opgemerkt  dat de arbeidsmarkt binnen de zorg zich momenteel kenmerkt door krimp. 
Belangrijk is dus om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven voor medewerkers. 
Een werkgever waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verder professionaliseren 
en waar zorg voor welzijn van medewerkers onderdeel is van de dagelijkse praktijk. 

Sociotherapie
Op 31 december 2014 waren er 190 sociotherapeuten in dienst van de Rooyse Wissel. 
Dit is inclusief  de flexpool. Het betreft 82 mannen (43%) en 108 vrouwen (57%). De ge-
middelde leeftijd bedraagt 39,7 jaar. Het gemiddelde aantal dienstjaren is 6,9 jaar.

5. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk

Sociotherapeut Senior 
sociotherapeut

Ambulant 
sociotherapeut

Totaal 139 40 11

Man 53 (38%) 25 (63%) 4 (36%)

vrouw 86 (62%) 15 (37%) 7 (64%)

leeftijd:

Tot 25 jaar 0 0 0

25 tot 35 jaar 72 6 1

35 tot 45 jaar 35 12 2

45 tot 55 jaar 23 15 7

55 jaar en ouder 9 7 1
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Kijkend naar dit overzicht is er sprake van een evenwichtige verdeling tussen mannen en 
vrouwen in totaal, maar ook van een evenwichtige leeftijdsopbouw. 

Incidenten 
In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar de al eerder genoemde incidenten (zie hoofdstuk 
4). We hebben frequent inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij we onze medewerkers 
hebben geïnformeerd om zorg en onrust weg te nemen. Onderwerpen waren de stand van 
zaken rond incidenten, inspectiebezoeken en de gevolgen voor de Rooyse Wissel. Mede-
werkers zijn bijgepraat en konden tegelijkertijd informatie delen en met elkaar bespreken. 
Deze bijeenkomsten zijn geleidelijk weer overgegaan in maandelijkse reguliere bijeenkom-
sten, waarbij de directie de medewerkers over lopende ontwikkelingen informeert. 

Organisatie- en cultuurverandering
De Rooyse Wissel is in 2013 gestart met een organisatieverandering. Een intensief  en 
langdurig proces dat moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling en borging van een toe-
komstbestendige, vernieuwende en ondernemende organisatie. De basis is gelegd voor een 
flexibele en innovatieve organisatie die duurzaam kan anticiperen op steeds weer nieuwe 
veranderingen. In 2014 zijn flinke stappen gezet. We versterkten het middenkader en zijn 
begonnen met het herijken van het functiehuis.

Coaching middenkader
In 2014 hebben we het sociotherapeutisch klimaat per behandelafdeling geanalyseerd (zie 
hoofdstuk 4). Gesprekken met managers van behandelafdelingen, sociotherapeuten en pa-
tiënten leverden een goed beeld op. Om een adequate gedragsverandering door te voeren, 
krijgen managers twee à drie dagen per week coaching on the job. Het doel is een sterk 
middenkader dat uitgezette koers kan vertalen naar een tactisch niveau. Het coachingtra-
ject loopt nog tot 1 juli 2015. 

Herijking functiehuis
Het functiehuis van de Rooyse Wissel stamt uit de periode 2004-2007. In lijn met de 
organisatieverandering zijn we in 2014 gestart met de herijking van het functiehuis. Func-
tieprofielen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn heroverwogen. In na-
volging hiervan past de Rooyse Wissel ook het systeem van functioneren en beoordelen 
aan. In april 2015 is het geactualiseerde functiehuis klaar en worden medewerkers geïn-
formeerd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2014 met 1,74 procent gestegen ten opzichte van 2013: van 4,81 
naar 6,55 procent. De gebeurtenissen in 2014 zijn van invloed geweest op het verzuimcij-
fer: ze hebben flinke impact op de medewerkers gehad en er is een groot beroep gedaan 
op belastbaarheid en draagkracht van de medewerkers. Het management heeft hier veel 
aandacht voor gehad. Helaas heeft dit een stijging van het verzuim niet kunnen voorko-
men. In verschillende gevallen is sprake geweest van langdurige uitval om de balans tussen 
draagkracht en draaglast te herstellen.   
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De verzuimfrequentie is nagenoeg gelijk gebleven: 1,71.  Er is aldus niet zozeer sprake van 
meer meldingen. Gezien de dynamiek in 2014 is veel gevraagd van medewerkers zowel 
emotioneel als qua extra inzet.
De Rooyse Wissel werkt voortdurend aan het terugdringen van verzuim. Zo kunnen me-
dewerkers die betrokken zijn bij incidenten een beroep doen op collegiale ondersteuning 
of  zo nodig een traumapsycholoog. Natuurlijk proberen we verzuim zoveel mogelijk te 
voorkomen door: 
• regelmatig gesprekken te voeren over draagkracht/draaglast;
• werkdruk waar nodig te verminderen;
• medewerkerstevredenheid te peilen en aangedragen verbeterpunten door te voeren;
•  medewerkers actief  te betrekken bij ontwikkelingen en ze uitdagende en passende ver-

antwoordelijkheden te geven. 
Wordt een medewerker toch (langdurig) ziek, dan starten we re-integratietrajecten welke 
zijn afgestemd op de individuele medewerker. 

Collegiale Opvang en Begeleiding
De Rooyse Wissel is een organisatie waar – gezien de aard en complexiteit van de doel-
groep – incidenten kunnen plaatsvinden, ondanks alle inspanningen welke zijn gericht op 
het voorkomen van incidenten. Deze incidenten kunnen voor medewerkers ingrijpend 
zijn. De ervaring leert dat een dergelijke gebeurtenis grote impact kan hebben op het werk 
en het persoonlijke welzijn van de betrokken medewerker. De Rooyse Wissel heeft daarom 
Collegiale Opvang en Begeleiding (COB). De COB richt zich op de opvang en begelei-
ding van medewerkers die geconfronteerd zijn met een schokkende gebeurtenis. Dit is 
vooral bedoeld om te peilen of  het verwerkingsproces goed verloopt. Eventueel verwijst 
de COB door naar professionele hulp. Ook voor de COB is 2014 door de gebeurtenissen 
een turbulent jaar geweest. 

Opleiding en ontwikkeling
De Rooyse Wissel is een organisatie die continu leert. Het werken met de nieuwste metho-
des en instrumenten vraagt om regelmatige scholing van mensen. In 2014 introduceer-
den we onder meer een geüpdatete versie van het risicotaxatie-instrument HCR-20 V3. 
Managers en medewerkers volgden hiervoor een training. Daarnaast zijn er mensen die 
individueel een (vakinhoudelijk) opleidingstraject volgen. 
Onze medewerkers volgen verder alle noodzakelijke en (soms) verplichte trainingen. Ver-
plicht zijn:
• BIG, ook na- en bijscholing;
• bedrijfshulpverlening;
• medicatieverstrekking;
• fysieke en mentale weerbaarheid.
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De Rooyse Wissel is erkend opleider voor de volgende opleidingen:
• Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport):
 • Verpleegkundige, niveau 4
 •  Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 (het Werkhuis heeft voor 

deze opleiding een aparte erkenning)
•  Ecabo (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/ administra-

tieve, ICT- en veiligheidsberoepen):
 • Directiesecretaresse / Managementassistent niveau 4
 • Beveiliger niveau 2
 • ICT-beheerder niveau 4
 • Medewerker Beheer ICT niveau 3
• Rino (opleidingsinstituut voor hulpverleners in de GGZ):
 • GZ psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
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6. Toezicht, bestuur, medezeggenschap

De Rooyse Wissel is onderdeel van de CONRISQ Groep. In dit hoofdstuk gaan 
we dieper in op de rollen en taken van de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur. En op hun werkzaamheden in 2014. Daarnaast kunt u meer lezen 
over onze ondernemings- en patiëntenraad.

raad van Toezicht
De Rooyse Wissel wordt bestuurd volgens het ‘Raad van Toezicht-model’. Er is een Raad 
van Bestuur die belast is met het beheer en bestuur van de Rooyse Wissel. De Raad van 
Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van 
zaken in de Rooyse Wissel. Daarbij is de Raad van Toezicht klankbord en raadgever voor 
de Raad van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd.

Zo is statutair vastgelegd dat: 
•  de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is van de Rooyse Wissel en dat de 

Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep dus ook toezicht houdt op de activiteiten 
van de Raad van Bestuur. 

•  de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de Raad van Bestuur van de Rooyse 
Wissel benoemt, schorst en ontslaat. En dat de Raad van Toezicht CONRISQ Groep 
voor bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring moet verlenen. Denk 
aan de vaststelling van het jaardocument. Ook wijst de Raad van Toezicht van de CON-
RISQ Groep de accountant aan.

Binnen de CONrIsQ groep is de stichting CONrIsQ groep 
als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtin-
gen Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Bijzonder 
Jeugdwerk Brabant, Pactum Jeugd & Opvoedhulp en de 
rooyse Wissel. De stichting CONrIsQ groep kent een 
raad van Bestuur en een raad van Toezicht. Deze raad 
van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de CON-
rIsQ groep en van de dochterstichtingen. 
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Governance code
De Raad van Toezicht werkt binnen de kaders van de Governance code en de statuten 
(van de CONRISQ Groep en de Rooyse Wissel) volgens het Reglement Raad van Toe-
zicht. Aangezien de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is van de Rooyse 
Wissel, ziet de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep ook toe op de besturing van 
de Rooyse Wissel.
In de statuten is, de Governance code indachtig, op hoofdlijnen een taakverdeling tussen 
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd. Daarnaast zijn er enkele bepa-
lingen die van invloed zijn op de werkwijze van de Raad van Toezicht. In het Reglement 
Raad van Toezicht staan de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording van de 
Raad van Toezicht. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium conform de adviesrege-
ling van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 
Voor de wijze waarop de Raad van Toezicht in de Rooyse Wissel zijn taak heeft uitge-
voerd, verwijzen we naar tabel B.3 in het DigiMV-deel (www.jaarverslagenzorg.nl).

Jaarverslag van Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in 2014 zeven keer en hield twee zogenoemde heida-
gen in het kader van deskundigheidsbevordering. Op de reguliere vergaderingen is het 
reguliere toezicht onderwerp van vergaderen; op de heidagen is onder externe begeleiding 
onder meer aandacht voor het functioneren van de Raad van Toezicht, de strategische 
doelstellingen van de CONRISQ Groep en aansturing van de dochters. Daarnaast let de 
Raad van Toezicht op het managen van risico’s binnen CONRISQ Groep. Bij de regu-
liere vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig; bij de heidagen voor een gedeelte. 

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de Auditcommissie Financiën (7 ver-
gaderingen), de Remuneratiecommissie (4 vergaderingen) en de Commissie Kwaliteit van 
Zorg en Veiligheid (2 vergaderingen). Deze commissies werken volgens vastgesteld regle-
ment en bereiden de adviezen van de Raad van Toezicht op de betreffende onderwerpen 
voor. Daarnaast ontmoet (een delegatie van) de Raad van Toezicht minimaal één keer per 
jaar de volgende partners:
• Centrale Ondernemingsraad CONRISQ Groep;
• Patiëntenraad van de Rooyse Wissel;
•  Cliëntenraad van Ottho Gerhard Heldringstichting, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en 

Pactum;
• Pleegouderraad van Pactum;
• Commissie van Toezicht van de Rooyse Wissel;
• Sectordirectie Dienst Forensische Zorg.
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De Raad van Toezicht boog zich in 2014 over onder andere de volgende onderwerpen:

Reguliere zaken:
• ontwikkelingen meerjarenbeleid van de CONRISQ Groep;
•  het jaardocument 2013 (jaarrekening en jaarverslag) van de verschillende dochterstich-

tingen met de accountant en vervolgens het goedkeuren van deze documenten;
•  interne controles;
•  her-selectie accountant met ingang van het boekjaar 2014;
•  financiële scenario’s per stichting (gezien de transitie en verwachte veranderingen binnen tbs);
•  het volgen van de individuele stichtingen middels voortgangsrapportages, financiële rap-

portages, kwartaalrapportages en de managementletter (incl. belangrijkste risico’s);
•  de invulling van het werkgeverschap van de bestuurders en directie, rekening houdend 

met de Wet normering topinkomens; 
•  de Kaderbrief  2015 voor de dochterstichtingen;
•  de begrotingen en jaarplannen 2015 van de dochterstichtingen.
•  evaluatie klokkenluidersregeling CONRISQ Groep;
•  ontwikkeling van visie en beleid op vastgoed;
•  invulling van de functie (Concern) Control.

Thematisch:
•  Conrisq Consultancy (onderzoeksprogramma, voortgang hierop en nieuwe productont-

wikkelingen);
•  transitie en transformatie binnen het sociale domein, risico’s en maatregelen;
•  bij alle dochterstichtingen een verdiepende toetsing van ontwikkelingen in voorgenomen 

beleid, effecten van de externe dynamiek (transitie en transformatie Jeugd, gebeurtenissen 
bij de Rooyse Wissel), risico’s en kansen en eventuele aanvullende acties/maatregelen; 

•  incidentenanalyse en risicomanagement;
•  verrijking van de CONRISQ-portefeuille via een juridische fusie tussen Bijzonder Jeugd-

werk en de Sluis te Venlo (organisatie voor jeugdhulp die zich gericht op begeleiding van 
jong volwassenen); 

•  ontwikkelen en borging van de kwaliteitszorg in de huidige maatschappelijke context.

raad van Bestuur
De Raad van Bestuur CONRISQ Groep is verantwoordelijk voor het bestuur van de 
Rooyse Wissel. De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle bestuurlijke handelingen voor 
zover die niet expliciet zijn toegekend aan de Raad van Toezicht. De uitwerking hiervan 
is vastgelegd in een reglement van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht. De kernelementen daaruit zijn de specifieke verantwoordelijkheden van de 
bestuurders, de taken bij het besturen, de verdeling van taken, hoe verantwoording wordt 
afgelegd, de wijze van informeren van onder meer de Raad van Toezicht en de wijze van 
vergaderen. 

In 2014 bestaat de Raad van Bestuur uit mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans (voorzitter) en 
mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen. 
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De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de Rooyse Wissel. 
De Raad van Bestuur legt daarover verantwoording af  aan de Raad van Toezicht. Naast 
de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel voor het bestuur van de or-
ganisatie, hebben de leden van de Raad van Bestuur ieder een portefeuille met aandachts-
gebieden waarvoor zij eerstverantwoordelijk zijn. Daarbij heeft bestuurder Venmans de 
aandachtsgebieden financiën en organisatie en is de voorzitter; bestuurder Verwaaijen de 
inhoudelijke dossiers, onderzoek en innovatie. 

Directie
De Rooyse Wissel heeft een tweehoofdige directie: een directeur Behandeling en Zorg en 
een directeur Organisatie. De bevoegdheidsverdeling tussen de directie en de Raad van 
Bestuur is vastgelegd in een directiereglement. De directie heeft de dagelijkse leiding van 
de Rooyse Wissel en is – binnen de kaders van de Raad van Bestuur – integraal verant-
woordelijk voor de exploitatie van de instelling.

Nevenfuncties
De leden van de Raad van Bestuur worden conform de adviesregeling van de Nederland-
se Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD), en binnen de Wet norme-
ring topinkomens, gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. 

Mevrouw Venmans heeft de volgende nevenfuncties:
•  lid van de Begeleidingscommissie van de Thematische Wetsevaluatie over Gedwongen 

Zorg bij jeugdigen en volwassenen (in 2014 afgerond);
•  Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe.

Mevrouw Verwaaijen heeft de volgende nevenfuncties:
•  lid van Forum TBS;
•  adviseur bij Commissie EVBG (Extreem Vluchtgevaarlijk/BeheersGevaarlijk) van Mi-

nisterie van Veiligheid en Justitie;
•  lid programmaraad Kwaliteit Forensische Zorg.

Bij deze nevenfuncties is geen sprake van persoonlijke bevoordeling, belangenverstrenge-
ling of  strijdigheid met de belangen van de organisatie. Daarom is het niet nodig maatre-
gelen te nemen die belangenverstrengeling voorkomen.

Medezeggenschap
De CONRISQ Groep heeft een centrale ondernemingsraad. Daarnaast hebben de doch-
terstichtingen een eigen ondernemingsraad. 

Centrale ondernemingsraad
De centrale ondernemingsraad (COR) vergadert elke zes weken met de Raad van Bestuur. 
De algemene gang van zaken binnen de holding bespreekt de COR twee keer per jaar met 
de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht schuift dan aan. Naast de 
Wet op de ondernemingsraden wordt gewerkt volgens het Reglement Centrale Onderne-
mingsraad van de CONRISQ Groep. 
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De Centrale Ondernemingsraad behandelt issues die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor alle of  voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld. 

Het afgelopen jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur van 
gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen:
•  kaderbrief  2015 CONRISQ Groep;
•  jaarplan 2015 CONRISQ Groep met begroting;  
•  financiële rapportages CONRISQ Groep;
•  70-dagen scan van PWC;
•  evaluatie samenvoegen databases personeelsadministratie bij de Rooyse Wissel en OGH 

en uitrol naar Pactum en Bijzonder Jeugdwerk;
•  vastgoedbeleid binnen de CONRISQ Groep; 
•  de verbinding tussen de stichtingen en de stip aan de horizon;
•  Conrisq Consultancy;
•  samenwerkingspartners van de CONRISQ Groep;
•  werkgelegenheid binnen de CONRISQ Groep;
•  sociaal plan Jeugd en de Rooyse Wissel.
Er zijn in 2014 geen advies- of  instemmingsvoorstellen aan de Centrale Ondernemings-
raad voorgelegd. 

Advies/instemmingsaanvraag die in 2014 is gestart en die nog in behandeling is ultimo 
2014: aanpassing van de klokkenluidersregeling

In maart 2014 heeft de Centrale Ondernemingsraad twee studiedagen gehad. De voorzit-
ter Raad van Bestuur heeft deelgenomen aan het avondprogramma. 

Ondernemingsraad de Rooyse Wissel
In 2014 waren er verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Ieder OR-lid kon 
herkozen worden. Met de verkiezingen zette de OR in op een brede vertegenwoordiging 
van de achterban. In oktober vonden tussentijdse verkiezingen plaats, omdat een aantal 
OR-leden om uiteenlopende redenen moesten stoppen. 
De OR-studiedagen in april vielen samen met de uitzending van het programma ‘Dit is 
de dag’. Naar aanleiding van deze uitzending kwam de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, Fred Teeven bij de Rooyse Wissel op bezoek. De OR greep de gelegenheid aan 
om met hem – en met Directeur DForZo – in gesprek te gaan. De rest van het jaar stond 
grotendeels in het teken van de uitzending en de nasleep daarvan. Het complete jaarver-
slag van de OR vindt u als bijlage bij dit jaarverslag.

Patiëntenraad
De Rooyse Wissel heeft een actieve patiëntenraad. De patiëntenraad kent zoveel mogelijk 
een evenredige verdeling van afgevaardigde leden van alle afdelingen. De raad is een evi-
dente gesprekspartner voor de directie. In een FPC zijn patiënten verplicht opgenomen. 
De motivatie voor de behandeling is veelal niet sterk of  zeer extrinsiek bepaald. Een goede 
samenwerkingsrelatie is belangrijk voor het succes van het behandeltraject. Dat succes 



47

wordt mede bepaald door de mate waarin daadwerkelijke betrokkenheid van de patiënt 
bij de behandeling en het woon- en leefklimaat tot stand kan worden gebracht. Een actie-
ve patiëntenraad weerspiegelt die betrokkenheid en is een indicatie voor een evenwichtig 
behandelmilieu. Elke maand overlegt de patiëntenraad met de directie over allerlei onder-
werpen rondom het woon- en leefklimaat. Op uitnodiging van de raad kunnen gezien de 
gespreksonderwerpen ook medewerkers van verschillende disciplines aanschuiven bij het 
overleg. De patiëntenraad omschrijft 2014 als een pittig maar constructief  jaar. De samen-
werkingsrelatie tussen de directie en de raad heeft er niet onder geleden, maar heeft juist 
aan kracht gewonnen. Dat is grote verdienste van de raad. Daar zijn we trots op. 
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Het financieel beleid van de Rooyse Wissel berust op drie pijlers: een jaarlijks 
positief  resultaat, afdoende financiële buffer om tegenvallers op te vangen en 
het beheersen van financiële risico’s. 

De Rooyse Wissel voert een voorzichtig financieel beleid. Er is een terughoudend treasury 
beleid, waarbij het gebruik van financiële instrumenten slechts is toegestaan na goedkeu-
ring van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Overtollige kasgelden worden 
rentedragend belegd. 

Belangrijkste financiers
De belangrijkste financier van Stichting de Rooyse Wissel is het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Daarnaast zijn de zorgverzekeraars VGZ en CZ voor de poliklinische activitei-
ten de belangrijkste financiers. De productieafspraken met het ministerie van Veiligheid 
en Justitie en de zorgverzekeraars vormen het kader voor de omzet. Het aantal gerealiseer-
de tbs-plaatsen bepaalt grotendeels de uiteindelijke hoogte van de bijdrage door het minis-
terie. Voor niet bezette plaatsen ontvangt de instelling een zogenaamde leegstandsvergoe-
ding om de vaste kosten te dekken. De opnamestop, die voor een groot deel van 2014 van 
kracht is, vormt voor DForZo aanleiding om de leegstandsregeling voor de Rooyse Wissel 
aan te passen aan de bijzondere situatie. 
De hoogte van het budget voor de polikliniek hangt af  van het aantal patiënten en hun 
specifieke stoornis dat in behandeling is genomen. Dit budget stellen de zorgverzekeraars 
en het ministerie beschikbaar.

verantwoording
Voor aanvang van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur de begroting vast na goedkeu-
ring door de Raad van Toezicht. Over de financiële positie van de stichting leggen we 
maandelijks verantwoording af  aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Omzet
De omzet van de Rooyse Wissel is gedaald van 38,1 miljoen in 2013 naar 36,6 miljoen in 
2014. Het resultaat over 2014 is positief  en bedraagt € 162.000,-.
Van het afgesproken budget met het ministerie van Veiligheid en Justitie is 40 procent in 
januari en april 2014 voorgefinancierd. Het resterende bedrag is ontvangen door tijdige 
facturatie van afgesloten DBBC’s. Het proces van tijdig afsluiten en factureren van DBB-
C’s en DBC’s wordt correct uitgevoerd.

afrekening
De instellingssubsidies over alle jaren tot en met 2012 zijn definitief  vastgesteld. Over de 
afrekening 2013 vindt nog overleg plaats met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het 
verschil tussen de afrekening 2013 ten opzichte van de jaarrekening 2013 is gering.

7. Financieel beleid
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Het resultaat over 2014 bedraag € 162.000,- positief. Dit is voornamelijk toe te schrijven 
aan een terughoudend uitgavenpatroon. De liquiditeitspositie is goed: het saldo is 4,5 
miljoen. Het snel factureren en incasseren van vorderingen speelt hierbij een belangrijke 
rol. In 2014 is externe financiering van het werkkapitaal niet nodig. Er is een werkkapitaal-
faciliteit beschikbaar voor een bedrag van 3,5 miljoen en is gezamenlijk verstrekt aan de 
Stichting Conrisq Groep, Stichting Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel, 
Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium en Stichting De Lingeburgt.
De egalisatiereserve mag volgens de afspraken met het Ministerie van Veiligheid en Jus-
titie niet meer bedragen dan 10 procent van de toegekende subsidie. Voor 2014 is deze 
gemaximeerd op 3,2 miljoen. 

Toekomstverwachtingen
De invoering van de wet Forensische Zorg – voorzien in 2014 – laat nog even op zich 
wachten. Het blijkt lastig te zijn deze wet door de Eerste Kamer te loodsen. Het uitstel 
betekent financieel gezien dat de  egalisatiesreserve op 10 procent gemaximeerd blijft. Bij 
invoering van de wet komt de maximering te vervallen.

Gevolgen opnamestop
De gevolgen van de opnamestop uit 2014 en verlaagde productieafspraak (min 17 
tbs-plaatsen) voor 2015, zorgen voor een verlaging van de bijdrage in 2015 van bijna 3 
miljoen. Hierdoor zal de Rooyse Wissel de omvang van de personeelsformatie moeten 
verminderen om uit te komen met de financiële middelen. Voor 2015 heeft De Rooyse 
Wissel een sluitende begroting aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Productiecapaciteit
De druk op de financiële middelen is ook in de contractgesprekken met de verzekeraars 
te merken. Hoewel er ook in 2014 meer vraag is naar poliklinische behandeling, is er 
beperkte ruimte en bereidheid om uitbreiding van de productiecapaciteit toe te staan. 
Desondanks lukt het de Rooyse Wissel de productieruimte voor 2015 met 15 procent te 
verhogen. De Rooyse Wissel zet de komende jaren in op groei van de poliklinische zorg.

Omschrijving 2014 2013 2012

Omzet E 36.664.620 E 38.101.545 E 42.728.677

resultaat E    162.021 E  1.128.897 E    480.833

liquiditeit E  4.553.959 E  2.265.511 E 14.566.417

Current ratio 1,50 1,72 1,28

rentabiliteit 0,4% 3,0% 1,1%

solvabiliteit 14,7% 17,6% 10.9%
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De Schakel en Het Werkhuis
In 2014 is de Rooyse Wissel gestart met Het Werkhuis. Hier krijgen patiënten dagbeste-
ding. Dit zijn niet alleen patiënten van de Rooyse Wissel maar ook patiënten van andere 
instellingen. 
De Schakel is een samenwerkingsverband dat in 2014 met GGZ-instelling Dichterbij is 
opgezet. Hier verblijven LVG-patiënten in een RIBW. In 2014 blijkt dat het aantal plek-
ken waarmee is gestart voortdurend zijn bezet. De verwachting is dat dit aanbod in de 
toekomst groeit.

Bezetting
Het verminderde aantal tbs-opleggingen werkt in de komende jaren door in een lagere 
bezetting van de capaciteit. De gevolgen hiervan voor de exploitatie en de huisvesting zijn 
in kaart gebracht en worden bij besluitvorming betrokken.

Proces van zorginkoop
Het proces van zorginkoop bij zorgverzekeraars is ten opzichte van het verleden veranderd. 
In het verleden sloot je met één representerende verzekeraar, voor alle andere verzeke-
raars, een zorgcontract. Sinds 2014 sluit je met meerdere verzekeraars een overeenkomst. 
Dit betekent niet alleen meer voorbereiding maar ook de interpretatie van sommige regel-
geving zorgt voor verschillen in uitvoering. Hierdoor moet je per verzekeraar de geldende 
afspraken goed bewaken. Bij de forensische zorg vindt er in 2015 ook een verandering 
plaats. Zorg in een RIBW of  woonbegeleidingsvorm wordt vanaf  2015 niet meer volgens 
DBBC-systematiek afgerekend, maar conform de systematiek van zorgzwaartepakketten 
(ZZP). Het monitoren van de zorginkoop wordt daardoor steeds gevarieerder en de con-
trole daarvan gaat meer tijd kosten.

Continuïteit van de onderneming
Het verminderde aantal tbs-opleggingen heeft landelijk tot gevolg dat het aantal tbs-plaat-
sen gaat afnemen. Hierdoor moeten we als de instelling rekening houden met een krimps-
cenario. Door een kwalitatief  goed productaanbod kan de Rooyse Wissel de huidige posi-
tie voor 2015 en 2016 consolideren. Risico’s en kansen  inclusief   financiële haalbaarheid 
van alternatieven voor verloren productieruimte en verminderde behoefte aan tbs-plaat-
sen is onderzocht en in verschillende scenario’s uitgewerkt. 

De Rooyse Wissel heeft een turbulent jaar achter de rug, waarvan de gevolgen direct of  
indirect doorwerken in de komende jaren. De lagere bezetting, mede veroorzaakt door de 
opnamestop, werkt door in de contractafspraken 2015 en daarmee de financiële situatie 
van de Rooyse Wissel. De verwachting is dat op geen enkel moment de Rooyse Wissel in 
financiële moeilijkheden zal geraken met een tekort aan liquide middelen De instelling 
stelt zich veerkrachtig en strijdbaar op om aan te blijven tonen dat het een betrouwbare 
partner is in de tbs-sector.
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Bijlage: Jaarverslag ondernemingsraad 
  2014

1. Inleiding
De ondernemingsraad begint 2014 met (vier jaarlijkse) verkiezingen. Ieder OR-lid kan 
herkozen worden. Met de verkiezingen proberen we een brede vertegenwoordiging te 
krijgen van onze achterban. Dit is niet helemaal gelukt: de groep hoofden/managers, fi-
nanciën en P&O blijven ondervertegenwoordigd. Deze medewerkers weten ons overigens 
wel gewoon te vinden.
In de loop van het jaar moeten we – wegens drukte of  een andere baan – afscheid nemen 
van enkele OR-leden. Daarom houden we in oktober tussentijdse verkiezingen waarbij 
zich ook een manager uit het middenkader verkiesbaar stelt. De OR start met een nieuwe 
lichting OR-leden die met kennis en kunde de komende drie jaar aan de slag gaan.
Onze studiedagen in april vallen samen met de uitzending van het programma ‘Dit is 
de dag’, waarin patiënten zichzelf  filmen en een aantal zaken aan de kaak willen stellen. 
Naar aanleiding van deze uitzending komt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
Fred Teeven bij de Rooyse Wissel op bezoek. De OR grijpt de gelegenheid aan om met 
hem – en met de Directeur Forensische Zorg  – in gesprek te gaan. 
De gebeurtenissen – de uitzending en de nasleep daarvan – houden de OR het hele jaar 
bezig. De OR wordt geconfronteerd met dilemma’s zoals ‘wat is goed voor de medewer-
kers en de organisatie?’ en ‘wat moeten we doen met de mediadruk en de door haar opge-
worpen beeldvorming?’. Het dwingt ons – de organisatie én de OR – om nog scherper te 
focussen op wat nodig is voor een veilig en doelgericht werkklimaat. 

2. raads- en Overlegvergaderingen
De ondernemingsraad vergadert volgens een vooraf  vastgestelde vergadercyclus: 
OR – OV met directie – OR – dag voor het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bestaat uit één voorzitter en één 
vice-voorzitter. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de ondernemingsraad.
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3. leden van de ondernemingsraad

Naam Functie

Peter Blom voorzitter

george van de vorle vice-voorzitter

robin Bouwmans Or-lid (t/m juni 2014)

Ton swinkels Or-lid

Jeroen Weerts Or-lid (t/m september 2014)

Claudia rovers Or-lid (vanaf 23 januari 2014)

anita Bours-Wilms Or-lid

richard vandebergh Or-lid (vanaf 23 januari 2014)

Peter Wijnen Or-lid (vanaf 23 oktober 2014)

Marcel Haver Or-lid (vanaf 23 januari 2014)

Heidy van Dongen Or-lid (vanaf 23 oktober 2014)

Jurgen van Noorbeek Or-lid (vanaf 23 oktober 2014)

Romeo Hofwijks Or-lid (vanaf 23 oktober 2014)

sigrid van den akker ambtelijk secretaris

4. achterban
Om de achterban te informeren maken we gebruik van de volgende middelen:
• maandelijks OR-nieuws (schriftelijk en digitaal)
• presentatie van de ondernemingsraad op intranet
• notulen op intranet
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5. artikel 24 overleg
Op 17 april en 18 december heeft de ondernemingsraad een artikel 24-overleg. 
Op de agenda staat:

1) Afgelopen half  jaar: 
a) Werkzaamheden en resultaten 
b) Werkgelegenheid en het sociale beleid in de onderneming

2) Komende half  jaar:
a) Ontwikkelingen in de markt
b) Werkzaamheden en resultaten 
c) Werkgelegenheid en het sociale beleid in de onderneming
d) Advies- en instemmingsaanvragen

3) CONRISQ Groep 

6. advies- en instemmingaanvragen
In het afgelopen jaar zijn de volgende advies- en instemmingaanvragen behandeld:

Onderwerpen advies Advies

Inzet medewerker Bedrijfsbureau a.i., verbeteren manage-
mentinformatie

positief

Uitbreiding externe TlW-activiteiten positief

Unitvoorziening sportterrein positief

FACT+ Helmond positief

Inzet externe ondersteuning ePD positief

Inrichtingsplan bedrijfsbureau positief

verlenging contract manager Bedrijfsbureau a.i. positief

Diverse investeringen: Veranderbrigade / Trifier / GGZ Ecademy Positief
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Onderwerpen instemming Instemming

Contract tussen dRW en HCC inzake be-
drijfsarts

Instemming

aanpassingen calamiteitenplan, instem-
ming verleend met uitzondering van gijze-
lingsprotocol

Instemming

Inzet bedrijfsarts Instemming

aanpassingen calamiteitenplan, herziene 
versie gijzelingsprotocol

geen instemming verleend, 
eerst grote gijzelingsoefe-
ning afwachten

arbo jaarverslag 2013 instemming

Flexschil en tijdelijke contracten Instemming

Herziene versie  procedure toegangscon-
trole

Instemming

afwijken arbeidstijdenwet m.b.t. pauze en 
rusttijden 2015

Instemming

Plan van aanpak rI&e Instemming

aanpassing procedure toegangscontrole: 
controle uitgaand verkeer

geen instemming

aanpassing werktijden middenkader geen instemming

7. Initiatiefvoorstel

Onderwerp

Formatieplaatsenplan 2015
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8. raad in ontwikkeling
studiedagen 23 en 24 april 2014
Deze twee studiedagen staan onder leiding van een externe begeleider. Doordat de OR op 
23 januari verkiezingen heeft gehouden, starten we de eerste dag met het formeel kiezen 
van een nieuw dagelijks bestuur. Het dagprogramma is nog maar net gestart als bekend 
wordt dat staatssecretaris Teeven een bezoek brengt aan de Rooyse Wissel. De OR heeft 
daarop de training stilgelegd en is direct huiswaarts gekeerd. Op dag twee kijken we terug 
op de woensdagmiddag bij dRW: de inloopbijeenkomst voor medewerkers, gesprekken 
met de directeur, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, staatssecretaris Teeven en de heer 
Van Gemert, Directeur Forensische Zorg. Daarna brainstormen we over mogelijkheden 
om de kliniek nog veiliger te maken. De middag staat in het teken van teambuilding.

studiedagen 5 en 6 november 2014
Tijdens de eerste dag praat de OR onder leiding van de externe begeleider uitgebreid over 
communicatie. In een OR die grotendeels uit nieuwe leden bestaat, gaat veel aandacht 
naar het leren kennen van elkaar en het OR-werk. Tijdens het avondprogramma zijn de 
directeur en de manager P&O te gast. 
Tijdens de tweede dag kiest de OR een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter, respectievelijk 
George van de Vorle en Romeo Hofwijks. Dit is nodig omdat de zittende voorzitter gaat 
stoppen met de OR. Vervolgens is de werkstructuur van de OR aan de orde.
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Onderzoeken

Bijlage:  Onderzoeken, publicaties en  
lezingen

Naam onderzoek Type onderzoek Instelling Periode

Morele emoties bij 
psychopaten

experimenteel 
onderzoek

FPC de rooyse Wis-
sel en radboud Uni-
versiteit Nijmegen

lopend

veranderingen 
in recidiverisico 
tijdens de behan-
deling

Behandelstudie FPC de rooyse Wis-
sel en Universiteit 
Maastricht 

lopend

schemagerichte 
therapie bij foren-
sische patiënten 
met een persoon-
lijkheidsstoornis

Behandelstudie FPC de rooyse 
Wissel, Universiteit 
Maastricht en ver-
scheidene andere 
FPC’s in Nederland.

lopend

Impulsiviteit, agres-
sie en de rol van de 
voorhersenen

experimenteel 
onderzoek

FPC de rooyse Wis-
sel en Universiteit 
Maastricht

lopend

Publicaties

Bernstein, D.P., Kersten, T., & Keulen-de Vos, M.E. Schematherapie voor psychopate en 
andere antisociale patiënten. In: Canton, W., Beek, D. van, Gijs, L., Klein-Haneveld, E., Jean-
darme, I., & Claes, L. (Red.), Handboek antisociaal gedrag en psychopathie. Uitg.: Tijdstroom. [in 
prep.]

Cima, M., Vancleef, L.M. Lobbestael, J. Meesters, C., & Korebrits, A. (2014).
Don’t you Dare Look at me, or else: Negative and Aggressive Interpretation Bias, Callous Unemotional 
Traits and Type of  Aggression. Journal of  Child and Adolescent Behavior, 2, 1-9.

Klimstra, T.A., Sijtsema, J.J., Henrichs, J., & Cima, M. (2014).The Dark Triad of  
personality in adolescence: Psychometric properties of  a concise measure and associations with adolescent 
adjustment from a multi-informant perspective. Journal of  Research in Personality, 53, 84-92.

Brugman, S., Lobbestael, J., Arntz, A., Cima, M., Schuhmann, T., Dambacher, 
F., & Sack, A.T. (2014). Identifying Cognitive Predictors of  Reactive and Proactive Aggression. Ag-
gressive Behavior, 9999, 1-14.

Keulen-de Vos, M.E., Bernstein, D.P., Vanstipelen, S., de Vogel, V., Lucker, T.P., 
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• Bavo Europoort, Rotterdam 
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• Bureau Jeugdzorg
• Dichterbij Oostrum en Oss 
• Domus Mill
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• Gemeente Venlo 
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• GGZ Eindhoven 
• GGZ Noord Holland Noord 
• GGZ Noord en Midden Limburg 
• GGZ Oost Brabant 
• Hogeschool Arnhem & Nijmegen, 
• Hogeschool Fontys
• Hogeschool Zuyd
• Jeugd- en zedenpolitie
• Justitiële Verslavingszorg Limburg 
• Leger des Heils Maastricht
• Mondriaanstichting Zorggroep te Heerlen 
• Mutsaertsstichting, Venlo
• NIFP
• Novadic Kentron, Vught 
• Palier, Den Haag 
• PI de Geerhorst 
• Pluryn, Groesbeek
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Bijlage: Overzicht ketenpartners
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met onderstaande organisaties:
• De Lindehof, Wanssum
• De Locht, streekmuseum Horst 
• Jobfactory.nu, Helmond
• Kantmuseum, Horst
• METGGZ 
• NLW-groep, Venray
• Voedselbank

Het Werkhuis:
• STEVIG (Dichterbij)
• Gemeenten Noord-Limburg
• GGZ Noord en Midden Limburg 
• METGGZ
• Reclassering
• RIBW de Horst 
• RIBW de Schakel






