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Geachte commissie,
Het overgrote deel van de personen met een forensische titel verblijft niet (meer) in een kliniek, maar in
een voorziening voor beschermd wonen of een opvangvoorziening of wordt begeleid of behandeld in de
thuissituatie.
Het beleid van Justitie en Veiligheid is gericht op beperking van de verblijfsduur in de forensische klinieken.
Daardoor is een groter accent komen te liggen op het beschermd en begeleid wonen voor forensische
cliënten. De betrokken aanbieders ontvangen daarom cliënten met een zwaardere problematiek dan ze in
het verleden gewend waren.
Beperking verblijfsduur, meer beschermd en begeleid wonen
Dat cliënten niet langer dan strikt noodzakelijk in een kliniek verblijven is op zich een goede ontwikkeling.
Met de afschaling en snellere doorstroom is de complexiteit van de problematiek van de forensische
cliënten in het beschermd wonen en opvang toegenomen. Ook binnen het beschermd en begeleid wonen
moet de kwaliteit gewaarborgd zijn en moeten de veiligheidsrisico’s voor de cliënt en zijn omgeving zoveel
mogelijk worden beperkt. Onze aanbieders werken hard aan het waarborgen en -waar nodig- verbeteren
van de kwaliteit.
Op- en afschalen
In crisissituaties moet het mogelijk blijven dat cliënten voor korte tijd weer terug kunnen keren naar een
kliniek. Dergelijke op- en afschalingsmogelijkheden zijn in diverse regio’s tot stand gekomen.
Een landelijk dekkend netwerk aan opschalingsmogelijkheden en time-out voorzieningen is echter nodig
om alle betrokken cliënten te kunnen bieden wat zij nodig hebben. We komen nog te vaak tegen dat een
tijdelijke opname te lang op zich laat wachten. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee voor de cliënt, de
omgeving en de medewerkers.
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Kwaliteit forensische zorg
We zijn blij met de samenwerking die de afgelopen jaren tot stand is gekomen met het EFP
(Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) en KFZ (programma kwaliteit forensische zorg). Diverse
initiatieven zijn ontplooid ter vergroting van de expertise en de bevordering van de kwaliteit van de zorg
voor cliënten met een forensische titel. Ook bij EFP/KFZ is meer aandacht voor het beschermd wonen en
overige vormen van opvang van forensische cliënten buiten de klinieken.
Veiligheid buiten de kliniek
Veiligheid in de thuis- en opvangsetting is lastiger te organiseren dan binnen de muren van een kliniek.
Onze leden zijn in deze setting afhankelijk van derden zoals de wijkagent, de reclassering en de forensische
fact.
Terugkeer naar de maatschappij en voorkomen recidive
De cliënt keert uiteindelijk weer terug naar de maatschappij. Een goede samenwerking met gemeenten en
woningbouwcorporaties is essentieel voor een succesvolle terugkeer. Helaas komen we nog te vaak tegen
dat een cliënt weer de fout in gaat en opnieuw in aanraking komt met Justitie.
Ketenzorg, afstemming en samenwerking tussen ministeries
Goede ketenzorg betekent dat het Ministerie van Justitie nadrukkelijker dan voorheen ook samenwerkt
met collega-ministeries (met name VWS en BZK) en de VNG. De ontwikkelingen in de forensische zorg,
zoals de grotere instroom van cliënten beschermd wonen in het sociaal domein staan niet op zichzelf, maar
vereisen een goede onderlinge afweging en afstemming.
We vragen uw Kamer om aan de dringen op voortdurende afstemming tussen de betrokken bewindsleden,
gericht op de continuïteit van zorg en ondersteuning in de forensische zorgketen, de reguliere zorg en het
sociaal domein.
Bewaak de impact van beslissingen Forensische Zorg door Justitie en Veiligheid op andere beleidsterreinen
(gemeentelijk domein/VWS) en dring aan op een goede monitoring daarvan.
Voldoende middelen en mogelijkheden om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren
We vragen uw Kamer om te bevorderen dat voldoende middelen voor kwaliteit, expertiseontwikkeling en
veiligheid de komende jaren beschikbaar blijven komen.
Dat kan door:
- de komende jaren voldoende middelen beschikbaar te stellen voor KFZ voor de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe kwaliteitsproducten;
- door de introductie van een tarievenstructuur die voldoende rekening houdt met
kwaliteitsaspecten en de veiligheid van cliënten en personeel;
- het opnemen van time-outvoorzieningen in de volgende aanbestedingsronde.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Tonny van Hensbergen, senior beleidsadviseur
Federatie Opvang, t.vanhensbergen@opvang.nl of (06) 15 21 90 60.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

de heer A.P.B.M. van Tuijn
voorzitter RIBW Alliantie

de heer drs. J.P. Laurier
voorzitter Vereniging Federatie Opvang
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