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“We hebben de ruimte gevonden om te werken 
aan nieuwe initiatieven en een bredere inzet 
van onze forensische expertise.”

Hyacinthe van Bussel en Rose Schmitz, directie
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voorwoord

We kijken tevreden terug op het jaar dat achter ons ligt. In de dynamiek die de forensische zorg zo ken-
merkt, hebben we rust en ruimte gevonden om te werken aan nieuwe initiatieven en een bredere inzet 
van onze forensische kennis en ervaring. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn tot stand gekomen, 
bestaande samenwerkingen zijn geïntensiveerd. We bieden steeds meer specifieke zorg en behandeling 
zelf, van ambulant tot klinisch en van gespecialiseerde woonbegeleiding tot externe dagbesteding. 

In 2015 vierden we ons 15-jarig bestaan. We stonden op verschillende momenten stil bij het jubileum. 
Tussen 16 april en 24 juni speelden medewerkers en patiënten elf  uitverkochte voorstellingen van het 
theaterstuk ‘Van kwaad tot erger’. De voorstelling speelde met de vooroordelen die de samenleving en 
de media hebben over tbs-patiënten. In totaal zagen meer dan 1500 mensen de voorstelling; hun reac-
ties waren lovend. De voorstelling zorgde intern en extern voor verbinding en betrokkenheid en heeft 
mensen aan het denken gezet.

De 15-jarige geschiedenis van onze organisatie werd ook gebundeld in het boek ‘Binnenstebuiten’. In 
het boek wordt de wereld van de Rooyse Wissel vanuit binnen en buiten beschreven en uitgebeeld. 
Door de interviews, het speurwerk in de archieven en het mooie beeldmateriaal is ‘Binnenstebuiten’ een 
aansprekend en interessant boek geworden waarin open wordt verteld over 15 jaar de Rooyse Wissel en 
alle uitdagingen die daar bij horen. 

De goede resultaten van 2015 hadden we niet kunnen behalen zonder onze medewerkers. Hun inzet, 
betrokkenheid en passie verdienen een groot compliment. Iedere dag weer werken zij mee aan een 
veiligere samenleving door patiënten te behandelen. Als hooggespecialiseerde organisatie blijven we ons 
inzetten voor een veilige samenleving en streven we naar een nog beter passend behandelaanbod met 
optimale inzet van middelen. De verminderde instroom van patiënten in de kliniek maakt dat we in 
2016 nog meer op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor de inzet van onze jarenlange en bewezen 
forensische ervaring en expertise. Doen waar we goed in zijn, daar gaan we in 2016 onverminderd mee 
door. 

mw. H.M. van Bussel MBZD
Algemeen Directeur

mw. dr. A.A.G. Verwaaijen
mw. drs. J.A.M.A. Venmans
Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep 

mw. drs. R.M.H. Schmitz
Directeur Behandeling en Zorg



“Een ervaringsdeskundige is eigenlijk een derde kennis-
bron, naast de sociotherapeuten en verpleegkundigen 
en de agogen. Het gaat om helpen vanuit ervaring. 
Vanuit die gedeelde ervaring mag je vaak dicht bij 
iemand komen. Dat is heel bijzonder.”

Robert Pols, ervaringsdeskundige
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1. Profiel van de organisatie

In dit eerste hoofdstuk van het jaarverslag beschrijven we onze organisatie en 
onze visie op behandelen en beveiligen.  

De Rooyse Wissel is een gecertificeerd centrum voor forensische psychiatrie. Naast de kli-
nische verpleging en behandeling in het forensisch psychiatrisch centrum (fpc), bieden we 
via onze polikliniek de Horst ambulante behandeling aan mensen met bijzonder complexe 
psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of  een combinatie van deze twee. 
Daarnaast zijn ook het Werkhuis, RIBW de Vliet en RIBW de Schakel onderdelen van 
de Rooyse Wissel. Ruim 400 medewerkers leveren hoogwaardige klinische en transmurale 
zorg en behandeling aan onze patiënten. 

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 medewerkers aan-

trekken, hen ontwikkelingsruimte bieden en hen aan ons weten te binden;
•  iedere patiënt een optimale behandeling te bieden, gericht op het verminderen van het 

recidiverisico. We betrekken patiënten op een realistische en volwaardige 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 mo-
gelijke 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 medewerkers. We geven onze patiënten ver-
trouwen, maar blijven tegelijkertijd altijd waakzaam en scherp.
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Onderdeel van de CONRISQ Groep
De Rooyse Wissel, Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium, Bijzonder Jeugd-
werk, Pactum en Pact18 vormen samen de CONRISQ Groep. De CONRISQ Groep is 
er voor kwetsbare mensen die een meer dan gemiddeld risico vormen voor zichzelf  of  
anderen. Kwetsbare mensen met zulke complexe problemen, dat ze mogelijk hun hele 
leven een beroep op hulp moeten doen. Door samen een compleet aanbod van zorg en 
behandeling te bieden, voorkomen we maatschappelijke uitval van deze kwetsbare men-
sen en stimuleren we duurzame participatie. 

Kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en academisering komen samen in 
CONRISQ Kennis, Expertise en Innovatie (KEI). CONRISQ KEI ontwikkelt, onder-
bouwt en borgt state of  the art-behandelingen en vertaalt deze naar de praktijk, zodat 
hulpverlening gerichter, eerder en kosten-effectiever kan worden ingezet.

De Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep houdt toezicht op de dochteronderne-
mingen. Hoofdstuk 7 gaat nader in op toezicht, bestuur en medezeggenschap.



8

“ We zijn sterk in het aanbrengen van dagstructuur. 
Het lukt ons om patiënten die ter crisis bij ons worden 
opgenomen in relatief korte tijd te stabiliseren.” 

Jan Koolen, hoofd behandeling
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2. Ontwikkelingen per organisatieonderdeel

In dit hoofdstuk beschrijven we per organisatieonderdeel de belangrijkste ont-
wikkelingen van 2015.

Forensisch psychiatrisch centrum (fpc)
Binnen het fpc leveren we forensische zorg: geestelijke gezondheidszorg binnen een justiti-
eel kader. Dit betekent dat we patiënten verplegen en behandelen met ernstige psychiatri-
sche of  psychische stoornissen, die – als gevolg daarvan – een misdrijf  hebben gepleegd. 
Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen en 
te zorgen voor een veilige resocialisatie en re-integratie van patiënten. Dit doen we samen 
met ketenpartners. Uitgangspunt is dat patiënten telkens de juiste behandeling en zorg 
krijgen: hoog beveiligd waar het moet en laag beveiligd waar het kan. We streven ernaar 
uitstekende kwaliteit te bieden en blijven als organisatie voortdurend werken aan de invul-
ling en verbetering hiervan. 

Het overgrote deel van onze patiënten heeft de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) op-
gelegd gekregen. Daarnaast verplegen en behandelen we een aantal patiënten met andere 
opnametitels. Met de uitbreiding van ons zorgaanbod zetten we onze kennis en expertise 
op het gebied van risicotaxatie en risicomanagement in voor een bredere doelgroep. 

Tijdens hun opname in onze kliniek doorlopen patiënten een forensisch zorgprogramma. 
Een forensisch zorgprogramma biedt een samenhangend behandelaanbod om in een be-
veiligde context delictrisico’s te verkleinen. Voor iedere patiëntengroep is er een specifiek 
zorgprogramma. Iedere patiënt volgt op zijn problematiek toegespitste therapieën, wordt 
op zijn woonafdeling door sociotherapeuten begeleid, gemotiveerd en geobserveerd en 
werkt gericht aan zinvolle dagbesteding op gebieden als scholing, werk en/of  vrijetijdsbe-
steding. Deze drie pijlers vormen de basis voor iedere behandeling. 

Tijdsbesteding, Leren en Werken (TLW)
TLW kent een breed aanbod, gericht op activeren, leren, werken en ontspanning. Het te 
volgen aanbod sluit aan bij de behandeldoelen gericht op de resocialisatie en is afgestemd 
op de veranderende en verschillende doelgroepen. 
In 2015 is er een groter TLW-aanbod gerealiseerd door patiënten ook een avondpro-
gramma en een activiteit op de zaterdagochtend aan te bieden. Daarnaast is er vanuit de 
behandelafdelingen – door het toenemend aantal patiënten met een licht verstandelijke 
beperking - steeds meer vraag naar activiteiten voor díe patiënten die (nog) niet in staat 
zijn om de afdeling te verlaten. Door een intensieve samenwerking tussen de behandelaf-
delingen en TLW is er nu meer aanbod voor deze specifieke groep patiënten. 
Ook de vraag naar externe dagactivering voor deze groep patiënten neemt toe. Voor veel 
patiënten met een licht verstandelijke beperking is werken in het Werkhuis (nog) een te 
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grote stap. In 2015 zijn daarom de mogelijkheden verkend om een dagactiviteitencentrum 
buiten de hekken maar in de directe omgeving van de kliniek te openen. In 2016 starten 
we op het terrein van STEVIG (onderdeel van Dichterbij) een pilot hiervoor.

Forensisch psychiatrische polikliniek de Horst 
In onze poliklinieken in Tegelen en Maastricht leveren we ambulante behandeling aan de 
vaak moeilijk te bereiken patiënten met een complexe problematiek. Zonder behandeling 
is er een risico op een (nieuw) delict of  recidive. Behandeling kan vrijwillig zijn, maar kan 
ook worden opgelegd op basis van een justitiële maatregel. Kenmerkend voor onze pa-
tiënten is het disfunctioneren op verschillende levensgebieden. Patiënten van de Horst zijn 
18 jaar of  ouder en hebben allemaal een verwijzing voor behandeling. 

Sinds 2014 hebben beide locaties van de Horst een gecertificeerd ForFACT-team. Deze 
teams leveren intensieve outreachende zorg aan psychiatrische patiënten die anders geen 
zorg zouden ontvangen door hun levensstijl, psychiatrische problemen of  verslavingspro-
blematiek. De leden van het multidisciplinaire ForFACT-team bieden ondersteuning op 
de gebieden waar de patiënt het nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid en herstel belangrijke 
kernwaarden.

Ambulante behandeling en begeleiding
Samen met AltraCura zijn we in 2015 gestart met een vorm van samenwerking waarmee 
we een brug kunnen slaan tussen de psychiatrische behandeling die poliklinisch wordt 
geboden door de Horst en de gespecialiseerde thuisbegeleiding die wordt geboden door 
AltraCura. 
De samenwerking met AltraCura beoogt de zorg en begeleiding te verbeteren door een 
eenduidige aanpak van zowel behandeling als begeleiding. We richten ons op patiënten 
met zeer complexe problemen op meerdere levensgebieden. Vaak hebben de patiënten 
en hun systeem naast de forensische ggz te maken met een veelvoud aan hulpverlenende 
instanties. De ervaring leert dat een geïntegreerde aanpak zorgt voor minder crisismo-
menten van de patiënt, minder opnames in de ggz, minder overlast en minder politiecon-
tacten. Bovendien heeft de patiënt steeds één aanspreekpunt voor behandeling en (thuis)
begeleiding en dat zorgt voor duidelijkheid.

In 2015 zijn we tevens gestart met het aanbieden van ambulante begeleiding aan tbs-ge-
stelden met een voorwaardelijke beëindiging. Ambulante begeleiding betekent dat de pa-
tiënt in een eigen woning of  in een zogenaamde proefwoning van de Rooyse Wissel woont 
en daar begeleiding krijgt vanuit het resocialisatieteam. De begeleiding is afgestemd op 
de vraag en afhankelijk van het risicomanagementplan dat in overleg met de reclasse-
ring is opgesteld. De zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: 
financiën, dagbesteding, relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid en 
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huisvesting. Afhankelijk van de vraag richt onze ondersteuning zich op één of  meer van 
deze levensgebieden. 
Door patiënten binnen een geregisseerde zorgketen begeleiding te bieden, wordt toege-
voegde waarde voor patiënten gerealiseerd. 

Behandeling in Penitentiaire Inrichting Ter Peel/Roermond
Met Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost is een samenwerkingsovereenkomst getekend 
voor het aanbieden van zorg in de PI’s Ter Peel en Roermond. Uitgangspunt is dat de 
zorg die we nu op onze polikliniek bieden ook in de PI’s kan worden geleverd. Het kan dus 
zowel om groepszorg als om individuele sessies gaan. Eerdere ervaringen hebben aange-
toond dat het starten van zorg in de PI een positief  effect heeft op de zorg en de continu-
ering van de zorg na het verlaten van de PI. Patiënten in de PI bleken in het verleden zeer 
gemotiveerd voor behandeling. Daarnaast hebben de behandelaar en de patiënt al een 
band als de detentie eindigt. 

Inzet ervaringsdeskundigheid
Integraal onderdeel van het werken met ForFACT-teams is de inzet van ervaringsdes-
kundigheid in de behandeling. In 2015 zijn de eerste twee ervaringsdeskundigen bij de 
Horst gestart, één op de locatie in Maastricht en één op de locatie in Tegelen. Binnen de 
multidisciplinaire teamsamenstelling van de Horst vormen de ervaringsdeskundigen een 
relatief  nieuwe discipline. Zij leveren een bijdrage aan het herstelproces van patiënten 
door patiënten vanuit patiëntperspectief  te begeleiden. De ervaringsdeskundigen wonen 
behandelplanbesprekingen en werkoverleggen bij en geven gevraagd en ongevraagd ad-
vies aan het team over de behandeling van patiënten en het algemene behandelbeleid om 
herstelgerichte zorg te bevorderen. 

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om ervaringsdeskundigheid ook in de kliniek in 
te zetten. Als kennismaking gaat een ervaringsdeskundige van de Horst daarom in 2016 
in gesprek met de managers en behandelaren in de kliniek. Gezamenlijk worden de mo-
gelijkheden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bekeken. 

Het Werkhuis
In het Werkhuis worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in staat gesteld 
om werkervaring op te doen. De cliënten kunnen trainingen volgen en krijgen ondersteu-
ning om terug te keren op de reguliere arbeidsmarkt. Er worden ook werkzaamheden op 
externe locaties uitgevoerd, zoals groenonderhoud en schilderwerk. Opdrachten komen 
veelal van bedrijven uit de regio. Binnen het Werkhuis werken patiënten van de Rooyse 
Wissel, maar ook cliënten die zijn aangemeld vanuit andere (forensisch) psychiatrische 
instellingen, de reclassering, het UWV of  de gemeente.
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In korte tijd is het Werkhuis uitgegroeid tot een professionele werkplek voor een grote 
groep cliënten. In 2015 is veel aandacht uitgegaan naar de invoering van de Participa-
tiewet, die als doel heeft zoveel mogelijk mensen met of  zonder arbeidsbeperking werk te 
laten vinden. De invoering betekende voor het Werkhuis een verschuiving in bestaande 
structuren, afspraken en contracten. Zo hebben we in het kader van de aanbesteding 
‘Groenonderhoud rond complexen van Wonen Limburg’ het samenwerkingsverband ‘Sa-
men Groen’ opgericht. Hierin werkt het Werkhuis samen met twee in de regio werkzame 
hoveniers. De aanbesteding is aan ‘Samen Groen’ gegund. Het Werkhuis participeert één 
dag per week met een team van vier deelnemers structureel in het groenonderhoud van 
de wooncomplexen van Wonen Limburg. Daarnaast hebben we samen met Wonen Lim-
burg en MET talent een voorstel onder de naam ‘Moj Venroj’ ingediend in het kader van 
het aanbestedingstraject arbeidsmatige dagbesteding onderhoudswerkzaamheden van de 
gemeente Venray. ‘Moj Venroj’ is arbeidsmatige dagbesteding met een maatschappelijk en 
economisch belang, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer. Met dit voorstel 
hebben de organisaties op de veranderde wet- en regelgeving op het gebied van de WMO, 
langdurige zorg en de Participatiewet geanticipeerd. De wethouders van de gemeenten 
Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas staan positief  tegenover het ingediende voor-
stel.

In 2016 staat het bepalen van de juiste koers en het maken van structurele keuzes voor de 
toekomst van het Werkhuis centraal. De maatschappelijke ontwikkelingen binnen voorna-
melijk de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO en participatie) en de zich steeds verder 
verscherpende keuzes van de ggz en reclassering bieden een ideale voedingsbodem om de 
expertise, faciliteiten en visie van het Werkhuis te verbreden. 

RIBW de Schakel en RIBW de Vliet
Via onze RIBW’s - regionale instellingen voor begeleid en beschermd wonen - bieden we 
verblijf  en behandeling aan patiënten met een complexe gedragsproblematiek. Door deze 
problematiek kunnen ze niet bij een reguliere instelling terecht. Doel van het verblijf  in de 
RIBW’s is het verminderen en beheersbaar maken van het risicogedrag door intensieve 
begeleiding en ondersteuning bij psychiatrische en praktische problemen in het dagelijks 
leven. Risicomanagement, forensische scherpte en denken in mogelijkheden zijn kenmer-
kend voor onze werkwijze.

Forensisch RIBW de Vliet is er voor patiënten (mannen en vrouwen) met een complexe 
psychiatrische problematiek en een strafrechtelijke titel. 

Om de doorstroom van patiënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen naar vervolginstellingen te bevorderen, hebben we in 2014 samen 
met STEVIG forensisch RIBW de Schakel opgezet. RIBW de Schakel is gevestigd op het 
terrein van STEVIG en is er voor mannen en vrouwen met een IQ tussen de 50 en 84. De 
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vaardigheden die zij in een klinische setting hebben geleerd, leren ze in de RIBW in een 
vrijer kader toepassen. De sociotherapeuten en woonbegeleiders bieden intensieve bege-
leiding en ondersteuning bij psychiatrische en praktische problemen in het dagelijks leven. 

Door de samenwerking wordt de jarenlange en breed gewaardeerde kennis en expertise 
van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialisatie, risicomanagement en 
behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking gebundeld. Duidelijk is dat 
RIBW de Schakel in een behoefte voorziet. In 2015 had RIBW de Schakel plaats voor zes 
patiënten en oversteeg de vraag voortdurend het aanbod. Een uitbreiding van drie extra 
plaatsen werd in 2015 toegekend door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2016 zal 
dit nog verder worden uitgebreid.

Ook zullen we in 2016, in samenwerking met STEVIG, een transmurale voorziening 
creëren op het terrein van STEVIG. We nemen hier patiënten op die na klinische resoci-
alisatie doorgaans moeizaam kunnen uitstromen naar een regulier RIBW vanwege hun 
delictachtergrond en het benodigde vrijhedenbeleid en risicomanagement. Met een team 
dat bestaat uit medewerkers van STEVIG en medewerkers van de Rooyse Wissel zullen 
we patiënten voorbereiden op plaatsing in een regulier RIBW.
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“We zijn er in geslaagd om een werkplek te 
creëren die midden in de maatschappij staat.” 

Henk Manders, 
manager Tijdsbesteding, Leren en Werken en het Werkhuis 
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Door onze behandeling verkleinen we het risico dat een patiënt (opnieuw) een 
delict pleegt. Daarmee vergroten we de maatschappelijke veiligheid. Hierin 
schuilt de bijzondere combinatie van behandelen en beveiligen die de foren-
sische zorg zo kenmerkt. We werken aan een kortere, effectieve behandelduur 
en tegelijkertijd is het belangrijk dat de veiligheid niet in het geding komt.  

Zorgprogramma
Met de ontwikkeling van zorgprogramma’s en zorgpaden bieden we een samenhangend 
behandelaanbod om in een beveiligde context, met behulp van risicotaxatie, behandeling 
en re-integratie, recidiverisico’s te verkleinen. Voor patiënten wordt inzichtelijk gemaakt 
hoe hun traject eruitziet en wanneer welke stappen worden gezet. Hiermee willen we 
patiënten duidelijkheid bieden en uitdagen het behandeltraject gemotiveerd te volgen. 
Medewerkers weten door het gebruik van zorgprogramma’s en zorgpaden wanneer en 
waarom ze bepaalde taken moeten uitvoeren. Het behandelaanbod en de werkwijze wor-
den daardoor meer gestructureerd. In 2015 hebben we onze drie zorgprogramma’s voor 
verschillende doelgroepen vastgesteld. We kennen een zorgprogramma voor:
• patiënten met een psychotische kwetsbaarheid en/of  autismespectrumstoornis; 
• patiënten met een persoonlijkheidsstoornis;
• patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Met ingang van juni 2015 wordt er gewerkt conform de zorgprogramma’s. We zijn gestart 
met de systematische inzet van psychotherapie en trainingen. Daaropvolgend zijn ook 
het sociotherapeutisch milieu, de medische dienst en dagbesteding nog beter ingepast in 
de specifieke zorgprogramma’s. Zorgprogramma’s voor behandeling van verslaving en 
behandeling van seksuele problematiek moeten nog worden doorontwikkeld en kunnen 
worden gecombineerd met de zorgprogramma’s voor de eerder genoemde doelgroepen. 
Het zorgprogramma voor schematherapie – één van de speerpunten van de Rooyse Wis-
sel – wordt in 2016 aangepast voor de behandeling van patiënten met een licht verstande-
lijke beperking. Praktijkervaringen worden als input gebruikt om de zorgprogramma’s en 
zorgpaden de komende periode verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

In de tweede helft van 2015 zijn de besturings- en bedrijfsvoeringsaspecten die met zorg-
programmering en zorgpaden samenhangen verder ontwikkeld en in de organisatie inge-
bed. Kostprijzen voor de behandeling zijn berekend en er is in kaart gebracht wat kritieke 
succesfactoren zijn voor de besturing en uitvoering van de zorgprogramma’s in relatie tot 
DBBC-bekostiging.

Aansluitend op de ontwikkelingen in de kliniek gaat ook de polikliniek haar zorgprogram-
ma’s en zorgpaden actualiseren. In de huidige setting is alle zorg die de polikliniek biedt 
vastgelegd in één zorgprogramma waarin het accent ligt op ForFACT-zorg. De wens be-
staat om ook een zorgprogramma te ontwikkelen voor de behandeling van daders van 
huiselijk geweld (agressie) en voor de behandeling van zedendelinquenten. 

3.  Kwaliteit: beleid, inspanning  
en prestaties
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Zorglogistiek
Eind 2015 zijn we gestart met het verbeteren van de zorglogistiek. Het op elkaar afstem-
men van verschillende zorgprogramma’s en het volledig benutten van de beschikbare the-
rapie- en trainingsuren is complexe materie. In 2015 constateerden we dat er nog te vaak 
sprake was van no show, waardoor de beschikbare behandelmogelijkheden niet optimaal 
werden benut. Door de zorglogistiek te verbeteren verwachten we de no show verder terug 
te dringen en eventuele wachttijden te verkorten. 

Risicotaxatie en ROM
Sinds 2015 verwacht DForZo van alle fpc’s dat het risico op recidive op eenduidige wijze 
wordt gemeten, zodat uitkomsten kunnen worden vergeleken. Om die reden worden sinds 
januari 2015 naast de HCR-20 alle K-items van de HKT-30 en HKT-R gescoord. Door 
op eenduidige wijze te meten, worden de verlofaanvraag en –evaluatie objectief  en toets-
baar onderbouwd. 
Ook werken we met de HoNOS Secure. De HoNOS brengt op een eenduidige, betrouw-
bare en valide wijze routinematig de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal 
functioneren van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in kaart. In 2016 zal 
niet zozeer het meten centraal staan, maar het relateren van de uitkomsten aan de behan-
deling, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de (beslismomenten in de) zorgpaden.

Risicotaxatie op het gebied van zedendelicten wordt tot op heden gedaan met de SVR, 
omdat dit instrument tot nu toe verplicht werd gesteld bij verlofaanvragen van zedende-
linquenten. In 2016 willen we gebruik gaan maken van het meer actuele en dynamische 
instrument Static/Stable/Acute (SSA). De SSA is een combinatie van instrumenten voor 
het inschatten van het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig delictgedrag bij ze-
dendelinquenten. De hoofden behandeling en diagnostici zijn in 2015 getraind in het 
uitvoeren van de SSA. In 2016 zullen ook de nieuwe senioren van dienst worden getraind 
in het uitvoeren van risicotaxaties.

Door de Horst worden ook risicotaxaties afgenomen. Sinds 2014 wordt er gewerkt met een 
nieuw ROM-instrument, de LS/CMI. De LS/CMI vormt de basis van het behandelplan 
en is daarmee een integraal onderdeel van de behandeling. In 2015 is het ROM-instru-
mentarium verder uitgebreid met de HoNOS Secure en de MANSA (kwaliteit van leven). 

Zie ook Hoofdstuk 4 ‘Prestatie-indicatoren’ voor de behaalde resultaten op deze indicato-
ren in 2015.

Onderzoek en innovatie
Om blijvend kwalitatief  hoogwaardige zorg en behandeling te kunnen bieden, zijn we 
voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en manieren om de effectiviteit van onze be-
handelmethoden te verbeteren. De afdeling Wetenschappelijk onderzoek van de Rooyse 
Wissel verricht hoogstaand fundamenteel en toegepast onderzoek dat direct gerelateerd is 
aan de klinische praktijk.
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De volgende onderzoekslijnen stonden in 2015 centraal:
•  Behandeling, specifiek gericht op schematherapie, behandeling van zedendelinquenten 

en behandeling van patiënten met een licht verstandelijke beperking. We zijn voorzitter 
van een landelijke werkgroep die onderzoek doet naar het behandelaanbod voor zeden-
delinquenten in Nederland en Vlaanderen. 

•  Risicotaxatie. We zijn deelnemer aan de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs. In de 
databank worden scores van wetenschappelijk gevalideerde risicotaxatie-instrumenten 
opgenomen. Hierdoor kan grootschalig en nauwkeurig multicenteronderzoek 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.

•  Neurobiologisch onderzoek. We voeren promotieonderzoek uit naar de achtergrond en 
beïnvloeding van impulsiviteit, agressie en de rol van de voorhersenen en morele ontwik-
keling. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2016 afgerond. 

Naast deze onderzoekslijnen wordt ook onderzoek gedaan dat gericht is op de lerende 
praktijk: doen we wat we doen, goed? Een goed voorbeeld hiervan is onze recidivemonitor. 

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg kreeg in de Rooyse Wissel ook in 2015 ruim aandacht. Dit blijkt uit 
onze deelname aan drie calls van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Calls zijn oproepen 
aan forensische zorginstellingen om op basis van een concrete vraag van de programma-
commissie KFZ een projectvoorstel met plan van aanpak in te dienen. Door deelname 
aan de calls wordt kennis gedeeld, wordt betere kwaliteit geleverd en wordt daarmee bij-
gedragen aan betere zorg en een veiligere samenleving. De Rooyse Wissel nam in 2015 
deel aan de volgende calls:
•  Invulling en gebruik van de delictanalyse in de forensische zorg: intensieve samenwerking 

met de Pompestichting en andere collega-instellingen heeft geresulteerd in een richtlijn 
voor delictanalyse voor het forensisch veld. 

•  Het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijk-
heidsstoornis. Deze call heeft geresulteerd in een drieledig advies, te weten een advies 

In 2015 rondden we onze vervolgstudie naar strafrechtelijke recidive 
tijdens en na de tbs-maatregel af. Voor het onderzoek werden de gege-
vens van 141 ex-patiënten gebruikt die tussen 2004 en 2013 uitstroom-
den uit de Rooyse Wissel:
• 62% van hen is niet meer in aanraking gekomen met justitie
• 88% van hen pleegde geen zeer ernstig misdrijf  meer
•  91% van hen pleegde geen misdrijf  meer waarvoor opnieuw tbs kan 

worden opgelegd
• geen enkele ex-patiënt pleegde een seksueel misdrijf
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ten aanzien van geschikte meetinstrumenten in termen van dynamische risicofactoren, 
persoonlijk herstel en functioneren. De Rooyse Wissel trad op als adviseur in deze call.

•  Aanpassing van schematherapie voor forensische patiënten met een licht verstandelijke 
beperking. Deze call beoogt handvatten te geven voor de behandeling van agressie bij 
forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Daarbij wordt uitgegaan 
van het voor de forensische doelgroep bewezen effectief  behandelkader. Deze call wordt 
in 2016 opgeleverd in samenwerking met Trajectum.

Wetenschappelijke publicaties en congressen
De Rooyse Wissel was in 2015 spreker op diverse nationale en internationale congressen. 
We verzorgden er presentaties over ons recidiveonderzoek en het promotieonderzoek naar 
agressie. 1 
Daarnaast verschenen er in 2015 diverse wetenschappelijke publicaties van onze hand en 
verzorgden we een workshop over schematherapie voor forensische patiënten. 

Samenwerkingsverband universiteiten
Sinds 2010 heeft de Rooyse Wissel een bijzondere leerstoel aan de Universiteit Maastricht, 
gericht op forensische psychotherapie. De leerstoel wordt ingevuld door professor 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. 
Binnen dit kader wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat direct gerelateerd is 
aan de klinische praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het eerste multicenteronderzoek 
naar schematherapie waarbij zeven fpc’s zijn betrokken. Dit onderzoek is in 2015 afge-
rond; publicatie van de eerste gegevens wordt in 2016 verwacht. 
In het kader van academisering draagt de Rooyse Wissel ook bij aan de professionalisering 
van opleidingen gericht op het forensisch veld. Samenwerking met beide universiteiten 
krijgt bijvoorbeeld gestalte in de vorm van gastcolleges, trainingen, werkbezoeken en sta-
gebegeleiding binnen lopende onderzoekslijnen.

Veiligheid
Veiligheid is een breed begrip in een forensisch psychiatrisch centrum. Het omvat de vei-
ligheid van patiënten en medewerkers, gebouwen en bedrijfsprocessen. De Rooyse Wissel 
werkt vanuit de gedachte dat veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk moeten worden uitgeslo-
ten. We hanteren een systeem van prospectieve- en retrospectieve risico-inventarisaties 
(HFMEA-light en SIRE) om waar nodig verbetermaatregelen te treffen. 
Patiënten en medewerkers moeten zich veilig voelen. Dat stelt hoge eisen aan de orga-
nisatie en vraagt om een zorgvuldige balans tussen onze taken op het gebied van zorg, 
behandeling en veiligheid. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

1   Tonnaer, F., Van Zutphen, L., Cima, M., Arntz, A., & Siep., N. (2015). Control or outburst: the neurobiological correlates of  anger provocation vs 
distraction. InSRI: Amsterdam. 
Tonnaer, F., de Boer, M., Diependaal, M., Verwaaijen, S., & Cima, M. (2015). Forensic Recidivism Monitored: Lessons learned. SVA: Maastricht. 
Tonnaer, F., Cima, M., & Arntz, A. (2015). Anger control or outbreak: the neurobiological correlates of  anger provocation. XXXIVth IALMH 
Conference: Vienna.
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Wij hechten aan een stevig verankerde veiligheidscultuur die is gebaseerd op gedeelde waar-
den en overtuigingen. Naast het hanteren van protocollen is het voor het realiseren van een 
veilig behandelklimaat noodzakelijk dat medewerkers elkaar aanspreken en toetsen. 

Van medewerkers wordt veel verwacht: in relatie tot de patiënt, in relatie tot de organisatie 
en in relatie tot elkaar. Binnen de organisatie als geheel, maar ook binnen een team wordt 
immers verwacht dat collega’s scherp zijn naar elkaar en elkaar aanspreken zonder dat dit 
de (sociale) veiligheid aantast. In 2015 hebben we ingezet op het verder verstevigen van 
de teams en het verstevigen van de professionals door middel van inhoudelijke training, 
(team)coaching en (team)supervisie.
Eind 2015 zijn dertien senioren van dienst aangesteld. Doordat we de senioren van dienst 
een rol geven bij de risicotaxaties wordt hun blik op risicomanagement scherper en kun-
nen zij op de afdelingen de forensische scherpte nog beter vormgeven. Zie ook pagina 34. 
Naar aanleiding van het eerder verschenen rapport van de Inspectie Veiligheid en Jus-
titie over contrabande in fpc’s, hebben de fpc’s in 2015 een plan van aanpak opgesteld 
voor het oppakken van de sectorbrede aanbevelingen. Om verbeteringen in de logistiek 
van de toegangscontrole van patiënten, personeel en bezoek te realiseren, zijn we eind 
2015 begonnen met de herinrichting van de entree van de kliniek. Uitgangspunt is dat de 
toegangscontrole voor patiënten en personeel gescheiden verloopt en dat er een aparte 
wachtruimte is voor functioneel bezoek. 

Certificering
De Rooyse Wissel is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd.  Dit betekent dat onze kliniek en po-
likliniek voldoen aan onafhankelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. Jaarlijks wordt getoetst 
of  we nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoen. In januari 2015 is de Rooyse Wissel 
daarom bezocht door een externe certificerende instelling. Het Werkhuis (opgericht in 
2014) is in 2015 voor het eerst getoetst tijdens deze externe audit. Na het doorvoeren van 
enkele verbeteringen is met ingang van 2016 ook het Werkhuis gecertificeerd volgens de 
HKZ-GGZ-norm. 

Naast de jaarlijkse externe audit van het kwaliteitssysteem voeren we ieder half  jaar inter-
ne audits en prospectieve risico-inventarisaties uit. Dit doen we om onze processen continu 
te verbeteren waardoor een optimale kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

In 2014 zijn beide ForFACT-teams van de Horst getoetst door de Stichting Centrum 
Certificering ACT en FACT (CCAF), met als doel het keurmerk Forensisch FACT te 
ontvangen. Teams met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren 
van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Het is belangrijk dat teams 
volgens dit model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten 
boeken. Het ForFACT-team in Maastricht heeft in 2014 het definitieve keurmerk ontvan-
gen, het team in Tegelen behaalde destijds een voorlopig keurmerk. Om het voorlopig 
keurmerk om te zetten naar een definitief  keurmerk is een verbeterplan opgesteld. Er is 
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hard gewerkt om de benodigde verbeteringen door te voeren. In september 2015 heeft de 
hertoetsing van het ForFACT-team van Tegelen plaatsgevonden. Met een prachtig resul-
taat, het team behaalde een score van 4,1 en dat betekent: uitstekend! 

Patiënttevredenheid
Om vanuit patiëntperspectief  mogelijke verbeteringen door te kunnen voeren in behan-
deling en verblijf  vragen we patiënten kort voor het einde van hun behandeling naar hun 
ervaringen met hun opname en behandeling in de Rooyse Wissel. De patiënttevredenheid 
is over het algemeen hoog. Op een schaal van 1 tot 10 geven patiënten gemiddeld een 7,2 
voor het resultaat van hun behandeling. De meeste patiënten geven aan veel geleerd te 
hebben tijdens hun behandeling en zien de toekomst positief  tegemoet. De deskundigheid 
van de behandelaren wordt ook gewaardeerd met een 7,2. Het merendeel van de patiën-
ten voelt zich door behandelaren respectvol en serieus benaderd. 

Naast deze exitinterviews voeren we sinds 2013 samen met de andere fpc’s het patiëntte-
vredenheidsonderzoek (PTO) uit in de vorm van focusgroepinterviews. Tijdens de inter-
views kunnen patiënten hun mening geven over een vooraf  bepaald thema. In 2016 wordt 
een PTO gehouden over het thema ‘behandelen versus beveiligen’.

We horen ook graag hoe patiënten van de Horst hun behandeling ervaren, zodat we van 
de resultaten kunnen leren. Daarom zijn we met ingang van 1 oktober 2015 gestart met 
het afnemen van de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ & VZ verkort. Daarmee 
wordt de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg gemeten vanuit het per-
spectief  van de patiënt. 
Tot 1 januari 2016 werden patiënten die langer dan 1 jaar in behandeling zijn gevraagd 
de lijst in te vullen. Vanaf  1 januari 2016 vullen patiënten die de behandeling hebben af-
gerond de CQ-index in. De resultaten zijn positief. Het gemiddelde rapportcijfer voor de 
behandeling voor locatie Tegelen is een 8,5 en voor locatie Maastricht een 8,3. Voor beide 
locaties geldt dat er verbetering mogelijk is in de informatievoorziening en in het expliciet 
aanbieden van keuzemogelijkheden voor behandeling. In 2016 worden deze punten in 
overleg met het cliëntenpanel opgepakt. 

Nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
Om zowel de behandelregistratie en verslaglegging als de DBBC-facturatie en verant-
woording verder te ontwikkelen, is in 2015 besloten een nieuw EPD te implementeren. 
Eind 2015 is een besluit genomen over de leverancier van het EPD van de Rooyse Wissel: 
Nexus is de leverancier van ons nieuwe EPD. Het ontwerpen en invoeren van een nieuw 
EPD is een omvangrijk proces dat afstemming vraagt met andere processen en ontwikke-
lingen in de organisatie. Om het project in goede banen te leiden, is een projectstructuur 
vastgesteld met een stuurgroep, een projectgroep en een aantal productgroepen. De pro-
ductgroepen houden zich onder meer bezig met inhoudelijke processen voor de kliniek en 
de polikliniek, ICT, communicatie en HRM. Het streven is om vanaf  1 november 2016 
zowel klinisch als poliklinisch met het nieuwe EPD te gaan werken.



“Onze RIBW’s zijn laagdrempelig. 
We proberen iedereen te helpen. Daardoor hebben we 
een moeilijke doelgroep binnen. Maar we zijn goed en 
ervaren in de begeleiding van deze doelgroep. Dat we-
ten verwijzers ook.” 

Ton Wijnen, manager Resocialisatie
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“Ik ben trots op de openheid naar elkaar. We verliezen 
nooit de bedoeling uit het oog: een nog betere behandeling 
voor forensische patiënten met een licht verstandelijke 
beperking.”

Harm Wijgergangs, directeur STEVIG, 
over de samenwerking met de Rooyse Wissel



De Rooyse Wissel heeft als zorgaanbieder een contract met DForZo. We ver-
antwoorden ons over de kwaliteit van onze zorg middels verschillende pres-
tatie-indicatoren: DJI, Doelmatigheid en Forensische Psychiatrie. Opvallende 
ontwikkelingen komen in dit hoofdstuk aan bod.   

Prestatie-indicatoren DJI
In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten over 2015 weergegeven van de pres-
tatie-indicatoren DJI, afgezet tegen de afspraak met DForZo. Enkele prestatie-indicatoren 
worden hieronder toegelicht. 

Instroom 1e opnames
DForZo heeft de Rooyse Wissel in 2015 geprioriteerd voor de plaatsing van patiënten 
met een licht verstandelijke beperking. Dit resulteerde in een hoog aantal eerste opnames. 
Hierdoor hadden we in 2015 meer eerste opnames dan afgesproken en is ook de bezet-
tingsgraad hoger dan 100%. 

Onttrekkingen
In 2015 hebben ruim 10.000 verlofbewegingen plaatsgevonden. Dit betreft begeleid, on-
begeleid en transmuraal verlof. Drie keer is er sprake geweest van ongeoorloofde afwezig-
heid. De patiënten keerden niet op het afgesproken tijdstip terug van verlof  of  onttrokken 
zich tijdens begeleid verlof  aan hun begeleider. Eenmaal was er sprake van een schending 
van de verlofvoorwaarden: de patiënt bevond zich niet op de afgesproken plaats.

Aantal onherroepelijk gegronde klachten 
Vanaf  september 2015 heeft de kliniek aanzienlijk meer klachten ontvangen dan in de 
maanden daarvoor: 266 in totaal. Dit is vooral een gevolg van de veranderende en moeilij-
kere patiëntenpopulatie en het hoge aantal klachten dat door een aantal van deze patiën-
ten is ingediend. Er is daarmee, voor het eerst in enkele jaren, sprake van een stijging in 
het aantal ontvangen klachten. 
 
Een groot deel van uitspraken die zijn gedaan over klachten uit 2014 betreft formele ge-
grondverklaringen, die als 0,5 worden gerekend. Dit is met name het gevolg van een an-
dere focus van de beklag- en beroepscommissies. Deze commissies zijn meer gaan toetsen 
op formaliteiten. Daarnaast heeft de nieuwe voorzitter van de Commissie van Toezicht 
een inhaalslag moeten maken, omdat een groot aantal zaken uit 2014 nog niet was afge-
handeld. De kliniek heeft in de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het terug-

4. Prestatie-indicatoren
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In 2015 vonden bij de Rooyse Wissel 10.421 verlofbewegingen plaats. 
Vier keer kwam een patiënt niet op tijd terug of  bevond hij zich niet 
op de afgesproken plaats: dit is 0,04 procent van alle verlofbewegingen. 
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dringen van het aantal formeel gegronde klachten, door onder andere een nieuw format 
te ontwikkelen voor het opstellen van schriftelijke mededelingen. Daarnaast wordt veel 
aandacht besteed aan het voorlichten van de medewerkers van de kliniek door trainingen 
rechtspositie. Door medewerkers meer bewust te maken van de rechtspositie van patiënten 
verwachten wij dat maatregelen correcter worden ingezet en gehandhaafd zodat daarover 
minder klachten te verwachten zijn. 

De maandelijkse vergaderingen tussen de directie en de Commissie van Toezicht wer-
den gekenmerkt door een zakelijke, prettige sfeer en verliepen op een constructieve wijze. 
Nadat de Commissie van Toezicht halverwege 2014 het voorstel om te komen tot de 
invoering van zogenaamde portefeuilles met aandachtsdomeinen had aangenomen en 
ingevoerd, werd deze nieuwe werkwijze van het uitbrengen van adviezen in 2015 volop 
gepraktiseerd. De portefeuilles zijn ingesteld met de intentie om de kwaliteit van het maat-
schappelijk toezicht op klinieken te verbeteren.

PI DForZo (DJI) Afspraak 2015 Resultaat 2015

Bezettingsgraad patiënten >98% 101,2%

Instroom 1e opnames 8 32

Doorstroom 20 23

Transmuraal naar woning (huur of koop) 13

Transmuraal naar GGZ-instelling zoals 
FPA, APZ, RIBW

10

Overige bestemming 0

Uitstroom 35 42

Alle voorwaardelijke beëindigingen 
tbs-maatregel 
Waarvan contrair 
Waarvan conform

24 

9 
15

Aantal gemaximeerde tbs 3

Proefverloven geleid tot een voorwaar-
delijke beëindiging

5

Overplaatsingen naar ander fpc binnen 
de tbs-sector 

5

Overplaatsingen naar andere voorzie-
ning buiten tbs-sector 

1

Aantal proefverloven gestart 4

Aantal proefverloven ingetrokken 0

Aantal ontvluchtingen 0 0

Aantal onttrekkingen 0 4

Vanaf het terrein buiten de externe 
beveiligingsring weggelopen/ onttrokken 
aan toezicht, transmurale voorziening

0

>>
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Prestatie-indicatoren Doelmatigheid
Met een gemiddelde behandelduur van acht jaar voldoet de Rooyse Wissel aan de norm 
zoals vastgelegd in de Meerjarenovereenkomst Forensische zorg. De behandelduur van 
tbs-gestelden moet in 2017 zijn teruggebracht tot acht jaar. Om deze doelstelling te berei-
ken zijn er indicatoren ontwikkeld die toezien op de doorlooptijden van de verschillende 
vormen van verlof. 
•  Percentage tbs-gestelden met begeleid verlof  binnen twee jaar.
•  Percentage tbs-gestelden met onbegeleid verlof  binnen vier jaar.
•  Percentage tbs-gestelden met transmuraal verlof  binnen zes jaar.
•  Percentage tbs-gestelden met proefverlof  / (voorwaardelijke) beëindiging binnen acht jaar.

PI DForZo (DJI) (vervolg) Afspraak 2015 Resultaat 2015

Tijdens toegestaan verblijf buiten het fpc 4

Bijzonder voorval <4 4

Natuurlijke dood 0

Suïcide 0

Overig natuurlijke dood 0

Alle overige geweldsincidenten die niet 
worden geregistreerd onder de PI ‘ge-
weldpleging tussen patiënten’ en ‘ge-
weldpleging tegen personeel’ 

0

Elk ander incident in of buiten het fpc 
van ernstige, politiekgevoelige of publi-
citeitsgevoelige aard

4

Aantal onherroepelijk gegronde klachten 
patiënten

<12 4,52

Aantal geweldplegingen tussen patiënten <4 2

Aantal geweldplegingen tegen personeel <4 2

Aantal recidives tijdens uitvoering 
tbs-maatregel

0 0

Begeleid verlof <= 2 jaar

Cohort 2011 t/m 2013 48% 

Onbegeleid verlof <= 4 jaar

Cohort 2009 t/m 2011 42%

Transmuraal verlof <= 6 jaar

Cohort 2007 t/m 2009 60%

Proefverlof/(voorwaardelijke) beëindiging <= 8 jaar

Cohort 2005 t/m 2007 59%

2   Daarnaast zijn er in 2015 nog 3 onherroepelijk gegronde uitspraken over klachten uit 2013 en 11 onherroepelijk gegronde uitspraken over klachten uit 2014 ontvangen.

>>



Er is met succes ingezet op een positieve trend in deze cijfers, voornamelijk bij het begeleid 
verlof. 48% van de patiënten (cohort 2011-2013) heeft binnen twee jaar begeleid verlof  
tegenover 25% in 2014 (cohort 2010-2012). Een forse stijging die is gerealiseerd door het 
efficiënter inzetten van diagnostiek aan het begin van de behandeling. Bij elke nieuwe 
opname wordt de noodzakelijke diagnostiek in de eerste drie maanden van het verblijf  
uitgevoerd. 
Daarnaast realiseren we dat 59% van de tbs-gestelden binnen 8 jaar beschikt over proef-
verlof  dan wel een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Ook dit is ruim boven 
de gestelde norm van 33%.

De ervaring leert dat de overgang van de reguliere behandelafdelingen naar de resoci-
alisatieafdeling of  een RIBW voor sommige patiënten te groot is. Daarom hebben we 
fors ingezet op het verbeteren van deze transfer. Tijdens de intercollegiale toetsing van 
verlofaanvragen is er meer aandacht voor een passend stappenplan ten aanzien van verlof.

De Rooyse Wissel heeft als fpc een aanwijzing als instelling voor patiënten met een licht 
verstandelijke beperking. Deze patiëntencategorie kan doorgaans binnen de vereiste twee 
jaar starten met begeleid verlof. Een deel van deze groep zal echter achterstand oplopen 
bij het onbegeleid verlof. Hiervoor dient extra aandacht te zijn. 

Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling bevat de kernset 
prestatie-indicatoren drie indicatoren die betrekking hebben op Routine Outcome Moni-
toring (ROM): 
•  Het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek bij patiënten door 

middel van de HoNOS.
•  Het op systematische wijze meten van het recidiverisico door middel van de HCR-20 V3.
•  Het meten van de verandering van het recidiverisico door middel van de HKT-R.

Deze indicatoren zijn zowel van toepassing op onze klinische als poliklinische patiënten 
(met uitzondering van de HKT-R). 
Onze inspanningen in 2015 om te voldoen aan de indicatoren hebben geleid tot het beha-
len van alle gestelde normen. In onderstaande tabel staan de resultaten over 2015 weer-
gegeven.
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Kliniek Polikliniek

Meetinstrument Norm Resultaat Norm Resultaat

HoNOS 25% 77% 25% 26%

HCR-20 V3 of LS/CMI 70% 97% 35% 85%

HKT-R (K- factoren) 70% 89% n.v.t. n.v.t.



“Op- en afschalen is onze kracht. We werken met 
een complexe doelgroep en kunnen door op- en af- te 
schalen steeds passende zorg en behandeling bieden, 
die aansluit op de behoefte van de patiënt.”

Leontien van de Veen, manager polikliniek
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“We voelen ons betrokken bij de kliniek. Toen in 2013 een paar 
klinieken moesten sluiten, hoopten wij allemaal dat niet de 
Rooyse Wissel slachtoffer zou worden. Door ons sneller in te 
lichten dan de pers, weten we dat die betrokkenheid wederzijds 
is. Het draagvlak van de kliniek is daarvan afhankelijk.”

Peter Coopmans en Petra van Duynhoven, 
leden van de Regioraad, in ‘Binnenstebuiten. 15 jaar FPC de Rooyse Wissel’ 
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Onze maatschappelijke opdracht is gericht op beveiliging van de samenleving 
op korte en op langere termijn. Wij vinden het belangrijk om onze patiënten, 
medewerkers, ketenpartners en omgeving daar actief  bij te betrekken. We 
staan voor openheid binnen geslotenheid en leggen daarom verantwoording 
af  over onze activiteiten. We streven naar een integratie van de samenleving 
binnen onze kliniek en omgekeerd.

Open Dagen, rondleidingen, werkbezoeken en lezingen
Openheid binnen geslotenheid betekent dat we laten zien wat er in onze organisatie ge-
beurt. Daarom organiseren we met regelmaat Open Dagen, rondleidingen en werkbe-
zoeken en verzorgen we lezingen op locatie. In 2015 verzorgden we presentaties voor een 
groot aantal dorps- en wijkraden in de omgeving van de kliniek. Daarnaast ontvingen we 
vertegenwoordigers uit de lokale, regionale en landelijke politiek voor een werkbezoek. 
Ook diverse ondernemersverenigingen, serviceclubs, hogescholen en universiteiten be-
zochten onze kliniek. Het programma van deze bezoeken wordt op maat samengesteld. 
De reacties van bezoekers zijn zeer positief. 

Op zaterdag 30 mei organiseerden we een Open Dag voor familie en vrienden van patiën-
ten. Tijdens de Open Dag is er veel aandacht besteed aan de wijzigingen in het toegangs-
beleid en de visie op de rol van het netwerk in de behandeling. Er waren korte presentaties, 
rondetafelgesprekken en een debat. ’s Middags was er een picknick en livemuziek. 

15 jaar de Rooyse Wissel
Om stil te staan bij het 15-jarig bestaan van de Rooyse Wissel in 2015, organiseerden we 
diverse activiteiten. We openden het jubileumjaar met de theatervoorstelling ‘Van kwaad 
tot erger’, welke in de maanden april en juni in de kliniek werd opgevoerd. 

Theatervoorstelling ‘Van kwaad tot erger’
In totaal speelden medewerkers en patiënten van de Rooyse Wissel elf  keer de voorstelling 
‘Van kwaad tot erger’. Regisseur Jos Spijkers tekende voor het script en de regie en reali-
seerde samen met de medewerkers en patiënten in zeer korte tijd een professionele voor-
stelling, die de complexe relatie liet zien tussen patiënten en behandelaren, het oordeel van 
de samenleving, de rol van de media en gevoelens van onmacht, boosheid en acceptatie.
Ruim 1500 bezoekers zagen de voorstelling. Onder hen waren veel omwonenden en in-
woners van Venray en omliggende dorpen, familie van patiënten en medewerkers en sa-
menwerkingspartners van de Rooyse Wissel. Op 24 juni organiseerden we samen met de 
gemeente Venray een avond speciaal voor genodigden uit onder meer de lokale, provin-
ciale en landelijke politiek, de rechterlijke macht en de advocatuur. Ook deze voorstelling 
werd druk bezocht.
Bezoekers gaven aan overdonderd te zijn door de indrukwekkende voorstelling, de setting, 
het spel, de verhalen en door de confrontatie met eigen (voor)oordelen en ideeën. De voor-
stelling heeft zowel binnen als buiten de kliniek gezorgd voor verbinding en betrokkenheid. 

5.  In de maatschappij
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Brug ‘De Verbinding’
In het kader van het 15-jarig bestaan van de Rooyse Wissel werd ook besloten de regio een 
cadeau aan te bieden. Met de gemeente Venray werd afgesproken de brug in het wandel-
gebied Testrik/Kempkensberg te vervangen door een nieuwe brug. Zo symboliseren we 
de verbinding tussen de Rooyse Wissel en de regio. 

De brug werd ontworpen, vervaardigd en geplaatst door cliënten van het Werkhuis. Naast 
de brug zijn ook een houten afrastering en een picknickbank gemaakt. Het hout dat is 
gebruikt, is afkomstig uit het bosgebied van Venray.

Op 21 oktober 2015 werd de brug feestelijk geopend in het bijzijn van wethouder Busser, 
medewerkers en cliënten van het Werkhuis en Omroep Venray. 

Jubileumboek ‘Binnenstebuiten’
In het jubileumboek ‘Binnenstebuiten’ werden 15 jaar de Rooyse Wissel gebundeld in één 
boek. In het boek is de wereld van de Rooyse Wissel vanuit binnen en buiten beschreven 
en uitgebeeld. Cartoonist Peter de Wit – bekend van de cartoon ‘Sigmund’ - zorgde in het 
boek voor een humoristische noot.

Voor het boek zijn tientallen interviews gehouden met medewerkers en (oud-)patiënten. 
Daarnaast werden de Directeur Forensische Zorg Goof  van Gemert, burgemeester van 
Venray Hans Gilissen, de Regioraad, oud-voorzitter van de Commissie van Toezicht Leo 
Crompvoets en Dagblad de Limburger-verslaggever Eric Seuren geïnterviewd. Door hun 
ogen kijken we terug op 15 jaar de Rooyse Wissel en werpen we een blik op de toekomst. 
Door de interviews, het speurwerk in de archieven en het mooie beeldmateriaal is ‘Bin-
nenstebuiten’ een aansprekend en interessant boek geworden waarin open wordt verteld 
over 15 jaar de Rooyse Wissel en alle uitdagingen die daar bij horen. 

De Rooyse Wissel in de media
In 2015 werkten we onder meer mee aan een uitzending van het L1-programma ‘Avond-
gasten’ en verleenden we medewerking aan een documentaire van het programma ‘Me-
dialogica’ van Argos TV, over de jacht die de media hebben gemaakt op een zedendelin-
quent na afloop van zijn detentie. In juli werden er in en rond de kliniek opnames gemaakt 
voor de speelfilm ‘Of  ik gek ben’, die zich afspeelt in een tbs-kliniek. In september werd 
door Dagblad de Limburger aandacht besteed aan het buddyproject dat we samen met 
PORTAAL hebben opgezet. Van 7 tot en met 11 december deed een verslaggeefster van 
Radio 1 verslag van het dagelijks leven in de Rooyse Wissel. Via korte sfeerreportages liet 
ze de luisteraar horen hoe het is om in de Rooyse Wissel te werken en te verblijven. Zo 
was ze onder meer aanwezig op een woonafdeling waar Sinterklaas werd gevierd, sloot ze 
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aan bij een vaardigheidstraining en bij de opleiding Houtbewerking. Ook bezocht ze een 
patiënt die transmuraal verlof  heeft en het pooltoernooi. De reportages waren onderdeel 
van ‘De minimaatschappij’, van het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ en zijn goed ont-
vangen. 

Lezing Ronald Giphart
In juni verzorgde schrijver Ronald Giphart een lezing en een workshop creatief  schrijven 
voor patiënten in de kliniek. In zijn wekelijkse column op Radio 1 vertelde Giphart en-
thousiast over zijn ervaringen in onze kliniek. Naar aanleiding van de column van Giphart 
heeft er een interview plaatsgevonden met BONJO, over de lees-en schrijfclub van de 
Rooyse Wissel. 

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 en daadwerkelijke problemen aan de kaak te stellen.

Ruim 5000 euro ingezameld voor Serious Request
De Rooyse Wissel en de Horst zamelden eind 2015 ruim 5000 euro in voor Serious 
Request, met de actie ‘Walk the line’. Het geld werd ingezameld door medewerkers, 
patiënten en anderen die de actie een warm hart toedragen. Met de actie ‘Walk the line’ 
maakten we duidelijk dat de Rooyse Wissel en de Horst onderdeel zijn van een keten en 
dat de lijnen binnen de keten kort zijn. ‘Walk the line’ verwees ook naar de dunne scheids-
lijn tussen goed en slecht en het stigma waarmee onze patiënten te maken hebben. 

Deelname patiënten en medewerkers aan VenloStormt
Vanuit het project ‘Iedereen kan sporten Noord-Limburg’ kunnen patiënten met een 
psychiatrische achtergrond uit de regio deelnemen aan sportactiviteiten. Dit samenwer-
kingsverband is uitgegroeid tot een regionaal steunpunt voor aangepast sporten met een 
netwerk van zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sportaanbieders en overige belang-
hebbende organisaties. Op initiatief  van de afdeling Sport (TLW) hebben zes medewer-
kers en patiënten meegedaan aan VenloStormt. Tijdens de sportblokken werd hier speci-
fiek voor getraind.
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“Je hebt als senior van dienst vaker dienst dan voorheen. 
Je raakt meer vertrouwd met je taken en verantwoor-
delijkheden en hebt daardoor een betere samenwerking 
met de hoofden. Patiënten zien nu ook vaker hetzelfde 
gezicht en dat is prettig.” 

Anja van Bussel en Moniek Maas - Lommen,
 senioren van dienst



De unieke combinatie van behandeling en beveiliging vraagt om professiona-
liteit en alertheid van onze medewerkers. Hun inzet is cruciaal 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 betrouwbaar, 
voorspelbaar en respectvol naar patiënten zijn en tegelijkertijd alert blijven. In 2015 werk-
ten er 415 medewerkers, zijnde 360 fte, bij de Rooyse Wissel. 
Het personeelsverloop in 2015 was wederom laag (9,88%). Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat medewerkers graag voor de Rooyse Wissel werken. 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 te blijven voor medewerkers. Een werkge-
ver 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 2015 waren er 195 sociotherapeuten in dienst van de Rooyse Wissel 
(2014: 190). Dit is inclusief  de flexpool. Het betreft 83 mannen (43%) en 112 vrouwen 
(57%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 40,5 jaar. Het gemiddelde aantal dienstjaren be-
draagt 7,2 jaar.

Kijkend naar het overzicht is er sprake van een evenwichtige verdeling tussen mannen en 
vrouwen in totaal en ook van een evenwichtige leeftijdsopbouw.

6.  Personeelsbeleid en kwaliteit van werk

Sociotherapeu-
tisch medewer-
ker (mbo)

Sociothera-
peut 
(hbo)

Senior van 
dienst 
(hbo)

Ambulant 
sociothera-
peut (hbo)

Totaal 46 125 13 11

Man 23 (50%) 49 (39%) 7 (54%) 4 (36%)

vrouw 23 (50%) 76 (61%) 6 (46%) 7 (64%)

Leeftijd:

Tot 25 jaar 0 4 0 0

25 tot 35 jaar 19 61 0 3

35 tot 45 jaar 14 23 2 1

45 tot 55 jaar 8 21 8 5

55 jaar en ouder 5 16 3 2
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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. Het is van essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van medewer-
kers overeenkomen met de cultuur die wij binnen de Rooyse Wissel uitdragen. Een cultuur 
waarin elkaar aanspreken de norm is, afspraken worden nagekomen en verbindingen wor-
den gelegd tussen afdelingen. We willen toewerken naar de situatie waarin iedere mede-
werker van de Rooyse Wissel zich verantwoordelijk voelt voor het leveren van kwaliteit, 
voor het tonen van initiatief  en voor het nadenken over de juiste oplossing.
In 2015 zijn flinke stappen gezet. Het functiehuis is herijkt en geïmplementeerd, 
de coaching van het middenkader is voortgezet, er is gestart met de nieuwe functie senior 
van dienst en het moreel beraad heeft vorm en inhoud gekregen.  

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 navol-
ging hiervan hebben we ook het systeem van functioneren en beoordelen aangepast. In 
april 2015 is het geactualiseerde functiehuis afgerond en zijn medewerkers geïnformeerd. 

Coaching middenkader
In 2014 hebben we het sociotherapeutisch klimaat per behandelafdeling geanalyseerd. 
Gesprekken met managers van behandelafdelingen, sociotherapeuten en patiënten lever-
den een goed beeld op. Om een adequate gedragsverandering door te voeren, hebben de 
managers in het eerste half  jaar van 2015 twee à drie dagen per week coaching on the job 
gekregen. Het doel is een sterk middenkader dat de uitgezette koers kan vertalen naar een 
tactisch niveau. In het tweede half  jaar is gestart met periodieke intervisie. Het coachings-
traject is op 31 december 2015 succesvol afgesloten. 

Senioren van dienst
In oktober 2015 is, na een proces van werving en selectie, gestart met de nieuwe functie 
senior van dienst. Elke behandelafdeling heeft een senior van dienst. De senior van dienst 
geeft samen met de manager behandelafdeling en het hoofd behandeling invulling aan 
het sociotherapeutisch behandelklimaat op de afdeling. De senior draagt zorg voor de 
coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en begeleidt en ondersteunt 
sociotherapeuten en sociotherapeutisch medewerkers. Daarnaast is de senior van dienst in 
de avonduren en weekenden het eerste aanspreekpunt in de kliniek. 
De dertien senioren van dienst worden in hun nieuwe taak begeleid en er is sprake van 
een trainingsprogramma waarin gedurende een jaar aandacht is voor theoretische hand-
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vatten en onderlinge intervisie. Het gedachtegoed “Verdraaide organisaties, terug naar de 
bedoeling” loopt als rode draad door het trainingsprogramma. 

Moreel beraad
Het moreel beraad kent een brede samenstelling van verschillende disciplines en komt 
eenmaal per acht weken bij elkaar. Het doel is om morele kwesties te bespreken. Het gaat 
niet over goed of  fout, maar om het delen van dilemma’s, het stellen van vragen en het 
doen van aanbevelingen. Gezien de brede samenstelling geeft dit een dynamisch gesprek 
vanuit de verschillende invalshoeken.
Het moreel beraad geeft gevraagd en ongevraagd haar visie over grondbeginselen en cul-
tuur aangaande relevante thema’s binnen de kliniek. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Ook de verzuimfrequentie 
blijft dalen; er is sprake van minder meldingen.

We werken voortdurend aan het terugdringen van verzuim. Zo kunnen medewerkers 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 die zijn 
afgestemd op de individuele medewerker.
In 2015 zijn we ook gestart met verzuimwerkgroepen waarin leidinggevenden op basis 
van casussen ervaringen met elkaar delen. Ook zijn leidinggevenden op gebied van ver-
zuimbegeleiding getraind door een extern bureau gespecialiseerd in verzuimbegeleiding. 
De visie op verzuim is geactualiseerd en de Rooyse Wissel hanteert de volgende visie op 
verzuim: ziek zijn is geen keuze, verzuim vanwege ziekte kan wel een keuze zijn. Belang-
rijk hierbij is dat medewerker en leidinggevende overleggen of  verzuim al dan niet nood-
zakelijk is. Het gedragsmodel staat centraal in de aanpak van verzuim. 

2014 2015

Ziekteverzuim 6,55% 5,3%3

Verzuimfrequentie 1,71% 1,28%

3   Exclusief  verzuim > 24 maanden volledig arbeidsongeschikt waar geen herstel te verwachten is.
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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 die zijn gericht op het 
voorkomen van incidenten. Deze incidenten kunnen voor medewerkers aangrijpend 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. 

Opleiding en ontwikkeling
De Rooyse Wissel is een organisatie die continu leert. Het werken met de nieuwste me-
thodes en instrumenten vraagt om regelmatige scholing van mensen. Daarnaast zijn er 
mensen die individueel een (vakinhoudelijk) opleidingstraject volgen. 
Onze medewerkers volgen verder alle noodzakelijke en verplichte trainingen. Verplicht 
zijn:
•  BIG, ook na- en bijscholing;
•  bedrijfshulpverlening;
•  medicatieverstrekking;
•  samen uit, samen thuis (SUST; verlofbegeleiding);
•  fysieke en mentale weerbaarheid.

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 (in samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut)
 •  Psychotherapeut
 •  Klinisch psycholoog (in samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut)



“Moedig, confronterend, kwetsbaar, ontroerend en 
met humor leggen de spelers alle lagen bloot: van het 
delict, van de eigen, vaak verrotte jeugd, van sociale 
stoornissen, verboden gevoelens, het schuldgevoel en 
leugens die beter zijn dan de waarheid.” 

Bezoekster van de theatervoorstelling ‘Van kwaad tot erger’
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“Na mijn verblijf in de Rooyse Wissel vond ik het lastig om beteke-
nis te geven aan mijn leven. Thema’s als trauma, vertrouwen en 
eenzaamheid had ik graag al in de kliniek besproken. Maar toen 
durfde ik me daarvoor niet open te stellen. Ik zie op dat gebied 
veel mogelijkheden voor ervaringswerkers, zij kunnen een ver-
trouwensband opbouwen met de jongens die nog binnen zitten.”

Fabio Meijer, ex-patiënt en ervaringswerker
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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 2015. 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 heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de 
algemene gang van zaken betreffende de Rooyse Wissel. Tevens fungeert de Raad van 
Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat ze de Raad van Bestuur met 
raad en daad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur zijn statutair en reglementair vastgelegd. De Governance Code wordt daarbij 
in acht genomen.

Zo is statutair vastgelegd dat de CONRISQ Groep als rechtspersoon de bestuurder is van 
Rooyse Wissel. De Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep houdt dus ook toezicht 
op de activiteiten van de Raad van Bestuur inzake het besturen van de Rooyse Wissel. Ook 
is statutair vastgelegd dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de Raad van 
Bestuur van de Rooyse Wissel benoemt, schorst en ontslaat en dat voor bepaalde besluiten 
van de Raad van Bestuur goedkeuring verleend moet worden door de Raad van Toezicht 
CONRISQ Groep, zoals voor de vaststelling van het jaardocument. Tevens is vastgelegd 
dat de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep de groepsaccountant aanwijst.

In de statuten is, de Governance Code indachtig, op hoofdlijnen een taakverdeling tussen 
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd en daarnaast zijn er enkele 
bepalingen die van invloed zijn op de werkwijze van de Raad van Toezicht. In het Regle-
ment Raad van Toezicht worden de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording 
van de Raad van Toezicht verder geregeld. 

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 haar taak heeft uitge-
voerd, wordt verder verwezen naar tabel B.3 in het DigiMV-deel.

7. Toezicht, bestuur, medezeggenschap

Binnen de CONRISQ Groep is de Stichting CONRISQ Groep als rechts-
persoon de bestuurder van de dochterstichtingen Ottho Gerhard Heldring 
en Ambulatorium, Bijzonder Jeugdwerk, Pactum, Pact18 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 CONRISQ Groep en de dochterstichtingen.
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Jaarverslag van Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 zeven keer. Naast deze reguliere vergaderingen 
is twee keer een strategie- en doelstellingensessie gehouden met de Raad van Bestuur. 
Tijdens deze sessie zijn uitgebreide presentaties gegeven over de ontwikkelingen in de 
transitie van de zorg, de consequenties van die ontwikkelingen voor de onderdelen van de 
CONRISQ Groep en de waargenomen uitdagingen in de markt. Daarbij lag het accent 
op vooruitkijken, kansen identificeren en vooral het optimaliseren van de zorgketen, van 
poliklinische begeleiding tot intensieve intramurale zorg. 

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de Auditcommissie Financiën, de Re-
muneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit van Zorg en Veiligheid. Deze commissies 
werken volgens vastgesteld reglement en bereiden de adviezen van de Raad van Toezicht 
op de betreffende onderwerpen voor. 

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de conceptjaarrekening over 2015 zoals 
deze is opgesteld door de Raad van Bestuur, van de controlebevindingen en van de verkla-
ring van de externe accountant.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de 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, de wijze van verant-
woorden, de wijze van informeren van onder meer de Raad van Toezicht en de wijze van 
vergaderen. 

In 2015 bestond de Raad van Bestuur uit mevrouw drs. J.A.M.A. Venmans (voorzitter) en 
mevrouw dr. A.A.G. Verwaaijen. 

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 zij voorzitter; bestuurder Verwaaijen 
heeft als aandachtsgebieden de inhoudelijke dossiers, onderzoek en innovatie. 

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-
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ring topinkomens, gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. 
Mevrouw Venmans heeft de volgende nevenfuncties:
•  Raad van Toezicht Zorgcentra de Betuwe.

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

ministerie 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.

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

Medezeggenschap
De CONRISQ Groep kent een Centrale Ondernemingsraad. Daarnaast hebben de 
dochterstichtingen een eigen ondernemingsraad. 

Centrale Ondernemingsraad
De Centrale Ondernemingsraad vergadert iedere zes weken met de Raad van Bestuur 
en twee keer per jaar - over de algemene gang van zaken binnen de holding - met de 
Raad van Bestuur in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Naast de 
Wet op de ondernemingsraden wordt gewerkt volgens het Reglement Centrale Onderne-
mingsraad van de CONRISQ Groep. 

De Centrale Ondernemingsraad behandelt die issues die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle of  voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij is ingesteld. 

Het afgelopen jaar heeft de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur van 
gedachten gewisseld over de volgende onderwerpen:
•  kaderbrief  2016 CONRISQ Groep; 
•  jaarplan 2016 CONRISQ Groep met begroting, inclusief  voortgang (met name HRM);  
•  financiële rapportages CONRISQ Groep; 
•  meerjarenbeleid CONRISQ Groep;
•  strategische partners/omgevingsanalyse CONRISQ Groep;
•  CONRISQ Kennis, Expertise en Innovatie;



•  kwaliteit en veiligheid;
•  informatiebeveiliging;
•  evaluatie samenvoeging databases Beaufort;
•  werkwijze van de begeleidingscommissie Sociaal Plan.

Er zijn in 2015 de volgende advies- of  instemmingsvoorstellen aan de Centrale Onderne-
mingsraad voorgelegd:
•  gewijzigde klokkenluidersregeling (instemming verleend);
•  aanschaf  zorginformatiesysteem voor de jeugdstichtingen (positief  geadviseerd).

Ondernemingsraad de Rooyse Wissel
Door de wijzigingen in samenstelling van de ondernemingsraad was het een uitdaging om 
rust en stabiliteit te creëren voor het team en in de taakverdeling en de werkwijze. Dat is, 
gezien de omstandigheden, goed gelukt. In het afgelopen jaar zijn de volgende advies- en 
instemmingaanvragen behandeld:

Onderwerpen advies Advies

Herverdelen taken Beheer en Veiligheid: specifiek 
Receptie en Beveiliging

positief

Herverdelen taken Facilitair: specifiek Accommoda-
tiebeheer en Inkoop

positief

Bijstelling organisatie (afdelingen en personeelsfor-
matie)

positief

Samenstelling managementteam positief

Investering nieuw EPD en de keuze voor Xmcare positief

Inrichting managementstructuur polikliniek de Horst positief

Formatieplaatsenplan 2016 nog in behandeling
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Onderwerpen instemming Instemming

Regeling bereikbaarheidsdiensten instemming 

Samenstelling IBAC (Interne Bezwaren Advies Com-
missie)

instemming

Regeling vergoeding rechtszittingen als getuige-
deskundige

instemming

Wijziging invoer mobile devices instemming 

Gijzelingsprotocol instemming

ARBO-jaarverslag 2014 instemming

Onderzoek naar werkdruk en PSA door Effectory 
2015

instemming
>>
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De OR heeft in 2015 geen initiatiefvoorstellen gedaan.

Patiëntenraad
De Rooyse Wissel heeft een actieve patiëntenraad. De patiëntenraad kent zoveel mogelijk 
een evenredige verdeling van afgevaardigde leden van alle afdelingen. Eind 2015 zaten er 
dertien leden van verschillende afdelingen in de patiëntenraad. De raad is een evidente 
gesprekspartner voor de directie. 
In een fpc zijn patiënten verplicht opgenomen. De motivatie voor behandeling is niet al-
tijd aanwezig of  is extrinsiek bepaald. Een goede samenwerkingsrelatie is belangrijk voor 
het succes van het behandeltraject. Dat succes wordt mede bepaald door de mate waarin 
daadwerkelijke betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling en het woon- en leefkli-
maat tot stand kan worden gebracht. Een actieve patiëntenraad weerspiegelt die betrok-
kenheid en is een indicatie voor een evenwichtig behandelmilieu. Elke maand overlegt de 
patiëntenraad met de directie over allerlei onderwerpen met betrekking tot het woon- en 
leefklimaat. Een vast agendapunt in het overleg met de directie is ‘veiligheid’. Dit punt 
staat op de agenda omdat iedereen, zowel patiënt als medewerker, is gebaat bij een veilige 
woon- en werkomgeving. Op uitnodiging van de raad kunnen gezien de gespreksonder-
werpen ook medewerkers van verschillende disciplines aanschuiven bij het overleg. De 
patiëntenraad omschrijft 2015 als een constructief  jaar, waarin zij het nodige heeft bereikt, 
in samenwerking met de directie. De samenwerkingsrelatie tussen de directie en de raad 
is prima, dat is een grote verdienste van de raad. Daar is de patiëntenraad trots op en het 
nodigt uit om voorkomende problemen te bespreken met de directie.

Onderwerpen instemming (vervolg) Instemming

Verzoek uitstel Effectory naar 2016 geen instemming

Afwijken van de arbeidstijdenwet m.b.t. pauze en 
rusttijden 2016

instemming

Plan van aanpak RI&E instemming

Projectopdracht centraal roosteren geen instemming 

Aanpassing werktijden middenkader geen instemming

WKR (werkkostenregeling): Regeling Meerkeuze Ar-
beidsvoorwaarden

instemming

WKR: aanpassing Regeling Meerkeuze Arbeidsvoor-
waarden

instemming

Protocol cameratoezicht instemming

>>
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 “Onbegeleid verlof vind ik spannend. Ik kijk steeds op de 
klok, omdat ik bang ben om te laat terug te komen of om 
iets verkeerd te doen. Ik voel me vrij, maar toch ook niet.” 

Duco, voorzitter van de patiëntenraad
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Het financieel beleid van de Rooyse Wissel is terughoudend. De hoofdlijnen 
berusten op 3 pijlers: een jaarlijks positief  resultaat, afdoende financiële buf-
fer om tegenvallers op te vangen en beheersen van financiële risico’s. 

Er is een treasury beleid, waarbij het gebruik van financiële instrumenten slechts is toege-
staan na uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
Overtollige kasgelden worden rentedragend belegd. De belangrijkste financiers van de 
Rooyse Wissel zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en de zorgverzekeraars. In het 
boekjaar is grotendeels sprake geweest van voorfinanciering van het werkkapitaal. Hier-
door is het kredietrisico van de Rooyse Wissel minimaal. Voor aanvang van het boekjaar 
stelt de Raad van Bestuur de begroting vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht. 
Middels scenario’s zijn de consequenties inzichtelijk gemaakt van een eventuele reductie 
van financiële middelen, waardoor onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. Maan-
delijks wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
over de financiële positie van de organisatie. Naast maximering van de egalisatiereserve 
zijn ook andere balansratio’s relevant in de gezonde bedrijfsvoering. Gestreefd wordt naar 
een solvabiliteit van 25%, hetgeen als normaal beschouwd wordt.   

Positie op balansdatum 
Hoewel pas lopende het boekjaar de contractuele afspraken geformaliseerd zijn, en medio 
het jaar ook herzien, werd al vroeg in het jaar duidelijk dat er sprake was van een forse 
instroom van patiënten. Gedurende het jaar vindt hierover regulier zorginhoudelijk en 
financieel overleg plaats met de financiers.

8.  Financieel beleid

Omschrijving 2015 2014 2013 2012

Omzet € 32.966.104 € 36.664.620 € 38.101.545 € 42.728.677

Resultaat €      423.745 €      162.023 €   1.128.897 €      480.833

Liquiditeit €   7.807.674 €   4.553.959 €   2.265.511 € 14.566.417

Werkkapitaal €   5.081.008 €   6.458.344 €   4.794.295 €   3.855.808

Rentabiliteit to-
taal vermogen

1,7% 0,9% 4,3% 2,2%

Rentabiliteit ei-
gen vermogen

6,9% 2,8% 20,4% 10,9%

Solvabiliteit 17,7% 14,7% 17,6% 10,9%

Current ratio 1,47 1,50 1,72 1,28
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Het resultaat over 2015 is uitgekomen op € 423.745,-. Dit is bereikt door gedurende het 
hele jaar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te behouden. We vinden het 
belangrijk dat de beschikbare middelen aan de patiëntenzorg ten goede komen. De liqui-
diteitspositie is onverminderd sterk. De stijging van de liquide middelen gedurende het 
boekjaar van € 4,5 miljoen naar € 7,8 miljoen wordt vooral veroorzaakt door het afreke-
nen van de vorderingen en schulden van 2013 met het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Er is een werkkapitaalfaciliteit beschikbaar voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Deze is 
gedurende 2015 niet benut. 
De egalisatiereserve tbs mocht ook in 2015 volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie 
niet méér bedragen dan 10% van de toegekende subsidie en is derhalve gemaximeerd. 
Hierdoor kan er geen additionele financiële buffer worden gevormd. Per balansdatum 
bedroeg de egalisatiereserve voor de kliniek € 717.124,- (positief) en voor de polikliniek 
€ 615.220,- (negatief). Het eigen vermogen is per balansdatum € 6,1 miljoen.

Toekomstverwachtingen
We opereren in een omgeving waarin risico’s voor de bedrijfsvoering toenemen en onder-
nemerschap en marktwerking een steeds belangrijkere rol spelen. Er vindt strakke sturing 
plaats op registratie van zorg en de kasstromen. Daarnaast wordt gemonitord dat kosten 
in lijn blijven met de omzet.

De invoering van de Wet forensische zorg laat nog even op zich wachten. Hoewel invoe-
ring in 2014 was voorzien, vindt invoering van deze wet niet vóór 2017 plaats. Het uitstel 
heeft financieel gezien tot gevolg dat de bestemmingsreserve op 10% gemaximeerd blijft, 
waar de maximering hiervan bij invoering van de wet komt te vervallen.

Voor 2016 hebben we een sluitende begroting voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Met 
174 gecontracteerde tbs-plekken blijft onze capaciteit vrijwel gelijk ten opzichte van 2015. 
Het verminderde aantal tbs-opleggingen werkt in de komende jaren door in een lagere 
bezetting van de capaciteit. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2016 zichtbaar wordt. 
De gevolgen hiervan voor de exploitatie en de huisvesting zijn in kaart gebracht en worden 
bij besluitvorming betrokken.
De gecontracteerde zorg voor de polikliniek en de RIBW ’s neemt in 2016 flink toe. In 
deze toename is de overgang van klinische zorg naar ambulante zorg duidelijk zichtbaar. 
We spelen in op deze ontwikkeling en verwachten hiermee een deel van de teruggang in 
tbs-omzet op te vangen.

De gecontracteerde zorg bij de verzekeraars is voor 2016 met ruim 20% toegenomen. 
Hoewel er ook in 2015 meer vraag was naar poliklinische behandeling is er beperkte 
ruimte en bereidheid om uitbreiding van de productiecapaciteit toe te staan. Door voort-
durend de toenemende behoefte en de wachtlijsten bij de verzekeraars onder de aandacht 
te brengen, is het mogelijk om het contractvolume te verhogen.



47

Het proces van zorginkoop is ten opzichte van het verleden sterk aan het veranderen. Voor 
de zorginkoop, betreffende de Zorgverzekeringswet, wordt met vijf  verschillende zorgver-
zekeraars een contract afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat er op verschillende manieren 
naar de inhoud en de prijs van de verleende zorg wordt gekeken.
Bij de forensische zorg vindt er ook een verandering plaats. Zorg in een RIBW of  woon-
begeleidingsvorm wordt vanaf  2016 niet meer binnen de DBBC-systematiek afgerekend, 
maar onder de ZZP ondergebracht.

Continuïteit van de onderneming
Hoewel we veranderingen voorzien, zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. We 
hebben zicht op zowel de risico’s als de kansen die de veranderingen met zich meebren-
gen. Omzet en liquiditeitspositie zijn tot medio 2017 inzichtelijk gemaakt, waarbij tevens 
met verschillende scenario’s is gewerkt. De verwachting is dat de Rooyse Wissel op geen 
enkel moment in financiële moeilijkheden zal raken met een tekort aan liquide middelen.
De Rooyse Wissel heeft na een turbulent 2014 in 2015 veel energie gestopt in het stabi-
liseren en ontwikkelen van de organisatie. De hoge instroom in 2015 zorgt ervoor dat de 
bezetting van de capaciteit nog enige tijd op niveau zal blijven.
Door een kwalitatief  goed productaanbod maakt de Rooyse Wissel zich sterk om de hui-
dige positie voor 2016 en 2017 te consolideren. Bij investeringsvraagstukken wordt met de 
gewijzigde marktomstandigheden rekening gehouden.
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“We hebben met de patiëntenraad in 2015 veel bereikt. 
Het theater was het hoogtepunt van 2015. Ik was gastheer 
en ben blij dat ik iets heb kunnen doen om het negatieve 
beeld over tbs bij te stellen.”

Duco, voorzitter van de patiëntenraad 
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Bijlage: Onderzoeken

Naam onderzoek Type onder-
zoek

Instelling Periode

Morele emoties bij 
psychopaten

Experimenteel 
onderzoek

FPC de Rooyse Wissel 
en Radboud Universi-
teit Nijmegen

lopend

Veranderingen 
in recidiverisico 
tijdens de behan-
deling

Behandelstudie FPC de Rooyse Wissel 
en Universiteit Maas-
tricht 

lopend

Schemagerichte 
therapie 

Behandelstudie FPC de Rooyse Wissel lopend

Impulsiviteit, agres-
sie en de rol van de 
voorhersenen

Experimenteel 
onderzoek

FPC de Rooyse Wissel 
en Universiteit Maas-
tricht

lopend
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Colofon

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan over de periode van 1 januari 
2015 tot en met 31 december 2015.

Meer kwantitatieve gegevens, de jaarrekening en de 
accountantsverklaring zijn te raadplegen via 
www.jaarverslagenzorg.nl. 

Vormgeving:
Studyo-n, ’s-Hertogenbosch

Fotografie:
Fotografie Ruud Peijnenburg, Suzette Luiken, 
FPC de Rooyse Wissel, Dichterbij

Drukwerk:
Van den Munckhof, Venray

FPC de Rooyse Wissel
Wanssumseweg 12A – 5807 EA Oostrum
Postbus 433 – 5800 AK Venray

T: 0478 63 52 00

www.derooysewissel.nl
info@derooysewissel.nl 






