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Betreft : Terugkoppeling en afspraken Conferentie Lunteren IV d.d. 29 november 2019

Beste deelnemer,

Op vrijdag 29 november 2019 hebt u deelgenomen aan de Conferentie Lunteren IV met als thema
“Terug naar de samenleving; een gedeelde verantwoordelijkheid”.

Hoofdthema’s van deze dag waren: Samenleving, terugval /vertraging en uitstroom.
Het doel van de conferentie was eerder gemaakte afspraken te herbevestigen en/of nieuwe
afspraken maken over hoe wij effectief kunnen samenwerken op gebied van de terugkeer van de
tbs-gestelde naar de samenleving. Daarnaast was het de bedoeling om een gezamenlijke agenda
voor de volgende periode op te stellen.

We kijken terug op een inspirerende en geslaagde bijeenkomst. Op constructieve wijze is van
gedachten gewisseld en in gezamenlijkheid is gekomen tot concrete afspraken. Deze afspraken
behoeven nadere uitwerking welke de komende periode zal worden opgepakt.

Gemaakte afspraken
De afspraken zijn gericht op het bevorderen van de uitstroom, de zogenaamde “ontluchtingskleppen”
voor de sector.

Algemene afspraken Wie
1. Betere communicatie over TBS in de media
> Meer naar buiten treden, zowel in periodes van rust als TBS Nederland, Ministerie Justitie &

bij incidenten (koerswijziging) Veiligheid in afstemming met
Programma Forensische Zorg

‘ In gesprek met ambassadeurs > wat kunnen we voor TBS Nederland, Ministerie Justitie &
elkaar betekenen in media (bijvoorbeeld inzet, gebruik Veiligheid, advocaten
maken van elkaars netwerk)

>

2. Verkorten behandeling aangifte (versnellen besluit komen TBS Nederland, Ministerie Justitie &
tot vervolging en daadwerkelijke vervolging) Veiligheid in afstemming met
> voorkomen trage afwikkeling aangifte Programma Forensische Zorg,

politie, OM, Forzo/Jil, advocaten
> regionaal oppakken
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3. Afspraak Burgemeesters (VNG) en directeuren over Burgemeesters en TBS Nederlandproblemen bij uitstroom tbs-patiënten
Afspraken met betrekking tot het thema Vertraging Wie
4. Eerder “patsteijingsgesprek” plannen tussen kliniek, TBS Nederland, advocatenpatiënt en advocaat
5. Onderzoeken of proefpiaatsing op een motivatieafdeling TBS Nederland, advocaten en DIZ(perspectiefafdeling) bijdraagt om de impasse te

doorbreken of terug op een behandelafdeling om
mogelijkheden_te_onderzoeken

6. Afschaffen van het Teeven-jaar in ieder geval bij Ministerie Justitie & Veiligheid inproefverlof afstemming met Programma
Forensische Zorg en ForZo/JJIAfspraken met betrekking tot het thema Uitstroom Wie

7. Onderzoeken van de verschillen van proefverlof en ForZo/JJI, reclassering, rechterlijkevoorwaardelijke beëindiging en komen met een voorstel macht, TBS Nederland
hoe hiermee om te gaan

8. Onderzoek naar duur voorwaardelijke beëindiging binnen TBS Nederland samen met WODCverschillendeg roepen tbs (factoren recidivenatbs)
9. Onderzoek naar de wijze om naast FPT ook de Wet Ministerie Justitie & Veiligheid inLangdurig Toezicht (GVM) in te zetten (meer maatwerk) afstemming met Programma

Forensische Zorg, OM, TBS
Nederland, reclassering

Afspraken met betrekking tot het thema Terugval Wie
10. Meer maatwerk bij terugplaatsing FPT: TBS Nederland, reclassering,> Helder doel bij terugpiaatsing (zinvolle invulling) ForZo/)JI

Maatwerk:
- Niveau terugplaatsing bepalen
- Al dan niet verlof (Beginselenwet niet van

toepassing)
> Wat wordt verwacht? (Behandeiplan etc)
Dit zijn te maken afspraken tussen reclassering en
instelling

Op meerdere punten wordt aansluiting gezocht bij het Programma Forensische Zorg. Per onderwerpwordt een eigenaar benoemd die de afspraken zal initiëren en monitoren.

Hoe gaan we verder?
We gaan met betrokken partijen in gesprek. De beoogde Werkgroepen worden multidisciplinairsamen gesteld. Vanuit de Werkgroepen worden voorstellen gemaakt die voor de zomerperiodeworden gedeeld. Het proces wordt gestuurd vanuit de Taskforce Lunteren IV. Deze Taskforce wordtgevormd door:

- Goof van Gemert, directeur ForZo/JJI
- Hyacinthe van Bussel, voorzitter Algemeen Overleg TBS Nederland/directeur FPC deRooyse Wissel
- Hendrik Jan van der Lugt, directeur FPC Oostvaarderskilniek
- Martijn Koerhuis, directeur behandelzaken FPC Kijvelanden
- Yolanda van Dun, secretaris Algemeen Overleg TBS Nederland/directiesecretaris FPC

de Rooyse Wissel
- Helma Blankman, beleidsadviseur DJI
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In de bijlage treft u verder aan een weergave van het ochtendprogramma. Tevens treft u bijgaand
een afschrift van de presentaties aan.

Vertrouwende ii hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de organisatie Lunteren IV,

AVV\
Dhee1G’ van Gemert
Dirteur ForZo/Jil

Mevrouw H.M. van Bussel
Voorzitter TBS Nederland

3



Terugkoppeling ochtendprogramma

Dagopening door de heer Michiel van der Wolf (hoogleraar forensische psychiatrie, UniversiteitLeiden)
Michiel van der Wolf schetst kort een overzicht van de thema’s van de afgelopen jaren:1 Behandelduur, dilemma’s
II Regionale verschillen, opleiding
III Naar de tbs! De ‘juiste’ instroom
IV Terug naar de samenleving, een gedeelde verantwoordelijkheid

De weg naar Lunteren IV door de heer Goof van Gemert (Directeur ForZo/JJI)Goof van Gemert spreekt over de goede relatie tussen het Ministerie Justitie & Veiligheid en het TBSveld. Goof van Gemert staat kort stil bij het kortgeding dat door verschillende aanbieders isaangespannen over de tarieven OFZ en geeft aan dit te betreuren. De rechter buigt zich op 14januari 2020 over het kort geding.

Hij kijkt aan de hand van een facisheet terug op de eerdere conferenties Lunteren.Ten tijde van Lunteren t was er sprake van crisis in de TBS, veel ging niet goed en de longstay stondonder druk. Er was sprake van een oplopende behandelduur.
Lunteren II: opleggingen liepen terug, afname behandelduur was wel al in gang gezet.Lunteren III: opleggingen namen toe, wel wat resultaten zichtbaar maar weinig concrete afsprakengemaakt.
Lunteren IV: de gemiddelde behandelduur is momenteel 7.6 jaar. We maken grote stappen tussen 3en 6 jaar behandeling. We plukken daarin nu nog steeds vruchten van de afspraken die zijn gemaakttijdens Lunteren t, het Manifest van Lunteren.

Ook het feit dat risicotaxaties nu ook gedaan worden in het gevangeniswezen is grote winst van deafgelopen periode.

Vandaag staat vertraging, uitstroom en terugval centraal. En er is aandacht voor onze buitenwereld.Op de factsheet staan de afspraken die eerder zijn gemaakt.
Het Mïnisterie Justitie & Veiligheid heeft veel aandacht voor continuïteit van zorg > welke afsprakenworden gemaakt bij uitstroom?

De uitstroom lijkt momenteel iets af te nemen.
De instroom TBS is stabiel, de opleggingen lopen op van gemiddeld 100 opleggingen per jaar naarmomenteel rond de 150 opleggingen. Momenteel zijn er 50 plaatsen meer ingekocht dan begroot.Behandelduur: cijfers lijken er op te wijzen dat de behandelduur afstevent op gemiddeld 7.6 jaar(laatste meting was 7.7).

Gooi’ van Gemert roept op de uitstroom te borgen door een goed contact met Burgemeesters engemeenten. Het moet, naar zijn mening, niet zo zijn dat gemeenten bijvoorbeeld zeden delinquentenkunnen weigeren om te resocialiseren in een gemeente.

Pitch: de heer Fred Teeven (voormalig Staatssecretaris/eigenaar Verinq)Fred Teeven constateert dat geluiden in de samenleving onder hevig zijn aan verandering en hetmaatschappelijke klimaat. Hij maakt dit concreet aan de hand van de sluiting van FPC Oldenkotte.Voorafgaand aan de sluiting van FPC Oldenkotte waren er stevige signalen vanuit de samenleving engemeente dat het niet goed ging in de kliniek. Toen duidelijk werd dat de kliniek dicht zou gaan, gingiedereen op de barricade vanwege het verlies van werkgelegenheid.Er zit niet altijd een lijn in de opstelhng van burgemeesters en de samenleving. Het gaat vaak om debeeldvorming, beleving en emotie en niet over de feiten en de ratio. Je moet als TBS sectornadenken over welk beeld je wilt uitstralen. Waar wil je op worden afgerekend? Kom maar met jerecidive cijfers en wordt daar dan op afrekenend. Zoek daar waar nodig steun bij andere partijen.Duidelijke afspraken over strategische communicatie zijn belangrijk en zet deze communicatie dan
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duidelijk in. We willen medewerkers werven, nieuwe technologische middelen inzetten, de financiën
op lange termijn veilig stellen en de recidive verminderen. Hier moeten we vandaag de dag mee aan
de slag.
Fred Teeven spreekt de media aan > breng een sector die het moeilijk heeft niet verder in problemen
door een incident op te blazen tot een structureel probleem. Blijf bij de feiten.
Voor de sector > focus op de lange termijn en zorg voor duidelijke communicatie. Schuif hierin de
juiste mensen op het juiste moment naar voren. Maak duidelijke afspraken dat je het maximale doet
om het minimum aantal incidenten te hebben, zodat de focus van de sector op werving van
medewerkers, innovatie en het voorkomen van recidive kan blijven.

Pitch: de heer Franc Weerwind (Burgemeester Almere sinds 2015)
Een TBS-kliniek is, naar mening van Franc Weerwind, een van de maatschappelijke partners van een
Burgemeester. Communicatie over en weer over het reilen en zeilen is belangrijk. Het is daarnaast
belangrijk dat een TBS-kliniek gebruik maakt van de maatschappelijke infrastructuur van een stad of
directe omgeving. In geval van de Oostvaarderskliniek biedt de kliniek werkgelegenheid voor de
stad. Ook zijn er vrijwilligers actief in de kliniek en kunnen omwonende sporten in de kliniek. Er
wordt inhoud gegeven aan het naar binnen halen van de samenleving. De TBS is dan geen black box
meer voor inwoners, maar onderdeel van de Almeerse samenleving.
De Burgemeester is op zoek gegaan naar voorbeelden van verbinding tussen de kliniek en de stad.
Deze verbinding en dialoog is essentieel. Hij roept klinieken op om gebruik te maken van de
infrastructuur die de gemeente te bieden heeft zodat je in goede en slechte tijden van elkaar kan
profiteren. De Oostvaarderskliniek zoekt actief contact met de regionale onderwijsstructuur om
gezamenlijk onderwijs op te zetten en bijvoorbeeld goede stageplaatsen te kunnen bieden aan HBO-
en MBO-studenten. Op deze wijze verbind je je als kliniek aan een stad. Ook worden er afspraken
gemaakt met het bedrijfsleven over werkzaamheden en werkplekken. Op deze manier heb je een
multidisciplinaire aanpak van problemen. De Burgemeester heeft zelf gemiddeld tweemaal per jaar
een gesprek met de directeur van de Oostvaarderskliniek en de korpschef van de politie. Breng zorg
en veiligheid samen en werk multiciisciplinair nauw samen. Voed de gemeente met informatie zodat
cle Burgemeester in goede en in slechte tijden een partner kan zijn, een kritische partner. Bespreek
casuïstiek en maak daardoor mogelijkheden inzichtelijk. Zorg voor regelmatig overleg, bestuurlijk en
met omwonenden. Informeer over incidenten en andere calamiteiten, actief, want dan neem je de
angst en onduidelijkheden weg. Door er over te spreken kan ook de Burgemeester de functie van
TBS uitleggen aan de maatschappij in rust.
De sociale structuur van een stad is belangrijk bij uitstroom en resocialisatie. Uitstroom moet niet
alleen in de stad waar toevallig een tbs-kliniek staat, maar moet meer evenredig worden verdeeld
over steden. De Burgemeester van Almere wil graag met de VNG komen tot afspraken om hiertoe te
komen. De deur in het Almeerse staat open voor bestuurders en Burgemeesters om hier over te
komen praten.

Vanuit de zaal wordt aangedragen dat het prettig zou zijn als een Burgermeester of andere
maatschappelijke partners hulp bieden bij communicatie ten tijde van incidenten. De reactie van een
kliniek wordt vaak als defensief geïnterpreteerd. Het helpt als andere partijen dan ook aangeven “dit
is een systeem waar we als samenleving voor hebben gekozen”, De Burgemeester van Almere
ondersteunt dit. We moeten ons niet terugtrekken in onze deskundigheid maar staan voor een
inclusieve samenleving. Zorg wel voor goede informatie zodat het woord ook echt goed verwoord
wordt. Dit vergt een uitgebreide structurele inhoudelijke afstemming.

Pitch; mevrouw Saskia Belleman (journalist Telegraaf)
Alles draait om communicatie. Het gaat om de beeldvorming. Daar heeft de TBS de media ook voor
nodig! Slachtoffers en nabestaanden spelen een belangrijke rol. Daar wordt niet altijd goed voor
gezorgd door de samenleving. Hun wens tot vergelding staat een positief beeld over een behandeling
met een tweede kans in de weg. Het enige dat dit oplost is goede communicatie en
informatievoorziening. Neem het publiek al bij het vellen van het vonnis mee in de oplegging.
Waarom wordt een behandeling of maatregel opgelegd? Welke diagnoses verantwoorden de keuze?
Als niemand te horen krijgt waarom beslissingen worden genomen hoe kan de media dan vertellen
hoe het echt zit? De privacy van dader lijkt boven die van de slachtoffers gesteld te worden.
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Communiceren en transparant zijn over de reden van oplegging is heel belangrijk. Rechtbanken zijn
vaak summier in het spreken over persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld het verleden en
stoornissen van de dader die zijn vastgesteld. De Rechtbank doet dit niet op basis van privacy van de
verdachten. Maar zo begrijpen slachtoffers of nabestaanden de keus voor TBS niet. Zij kennen het
dossier niet. Zij begrijpen niet dat privacy van de dader belangrijker is dan het krijgen van
informatie. De Rechtbank plaatst onbedoeld ook de verdachten hiermee in een moeilijke situatie. Je
krijgt als slachtoffer of nabestaanden niet het hele verhaal.

Ook TBS-instellingen: communiceer niet pas bij een incident. En begrijp dat wanneer een incident
zich voordoet goede informatie nodig is om burgers mee te nemen in wat er gebeurd is. Op positieve
cijfers over de TBS zit dan niemand te wachten. Het wordt ervaren dat informatie achtergehouden
wordt. Dat voedt negatieve beeldvorming. Zorg ook voor tijdige en goede informatievoorziening naar
de samenleving en slachtoffers of nabestaanden. Informeer tijdig over verlof en over hoe dit in de
praktijk werkt. Het maatschappelijke beeld van de TBS is doorgaans negatief. Het kan ook
andersom: in de zaak van Anna Faber sloeg de maatschappelijke mening over TBS ineens om. Echter
ook na de zaak Anne Faber is het vertrouwen in de sector niet gestegen. De deuren dichtsiaan werkt
niet. Natuurlijk maakt de privacy dat niet alle informatie gedeeld kan worden. Maar ga niet met de
rug naar de samenleving staan bij een incident en heb het lef met de samenleving in gesprek te gaan
en informeer over welke lessen zijn geleerd. Welke acties zijn ondernomen? Zorg er voor dat je het
gesprek onderhoudt en hou het 06 nummer paraat van de journalisten met wie is geïnvesteerd in de
relatie en het contact. Zorg voor informeel overleg. Bouw een relatie op, bouw communicatie op.

Voor social media geldt: reageer niet op elke hype. Wacht even af. Of reageer met een aantal
simpele tweets inhoudelijk waardoor je een dreigende hype wellicht gemakkelijk indamt. Uit eigen
ervaring blijkt: het werkt! Zorg voor communicatie die goed gebracht wordt en inhoudelijk goed
gefundeerd is. Schuif de juiste mensen naar voren en bereid goed voor. Sluit niet per definitie uit om
aan tafel te zitten bij een talkshow als slachtoffers of nabestaanden aan tafel zit. Maar ga er alleen
zitten als je ook bereid bent om iets te vertellen. Je moet begrip kunnen tonen naar de slachtoffers
of nabestaanden. Je moet soms lef tonen, pak het podium. Zorg dat je een gedegen voorgesprek
hebt met een hoofdredacteur. Je verliest het aan tafel altijd van slachtoffers of nabestaanden, alle
sympathie gaat immers naar hen uit. Maar je kunt wel dingen uitleggen. Het gaat er niet om wie
wint, maar om het beeld dat je naar buiten brengt.

Er wordt een beroep gedaan op de zaal om aan te sluiten bij de workshop voor nieuwe medewerkers
bij de Telegraaf! Dit initiatief wordt positief beantwoord.

Uit de zaal komt de vraag welke informatie een journalist wil van een kliniek. Wij zitten vaak nog uit
te zoeken wat mogen en kunnen we vertellen. Saskia geeft aan dat je sommige info misschien wel
‘off the record’ kan delen waardoor een verslaggever het verhaal misschien anders kan insteken.
Ook het perspectief van de achtergrond van de dader kan soms helpen bij het begrip of de
verwerking van slachtoffers. Persoonlijke omstandigheden van de dader kunnen ook door de
advocaat naar voren worden gebracht.

Presentatie Marc Schuilenburg (auteur “Hysterie, een cultuurdiagnose”)
Aan de communicatie kan het haast niet meer liggen gezien de enorme hoeveelheid communicatie
die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden rondom de TBS. Hysterie verloopt altijd volgens vaste
patronen. Dit is haast niet te voorkomen.
Bijvoorbeeld, georganiseerde misdaad heet nu ondermijning. Dat is nu hot topic. Over 5 jaar heeft
niemand het er meer over. Dan komt er weer een ander onderwerp boven dat weer volgens
hetzelfde patroon amplificeert en weer wegebt.

Hysterie: 5 stadia
1. Bezorgdheid (moreel)
2. Vijandigheid (volksduivels)
3. Consensus

o Media: uitverg roten/oversimplicatie
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4. Disproportionaliteit
o Politiek: ‘geschokt’/’keiharde’ maatregelen » dit is jjjd het geval

5. Vluchtigheid
Deze stadia doen zich altijd voor.

We zijn tegenwoordig geobsedeerd door alles wat ons kan bedreigen.
Net als de visie op veiligheid en gezondheid. De voorkeur voor voorkomen of genezen fluctueert al
decennia. In Nederland zitten we momenteel in een periode waarin de criminaliteit en
slachtofferschap enorm is afgenomen (crime drop) en verbeterde veiligheidsgevoelens (fear drop). In
navolging op Amerika en net als andere landen in Europa. Ook de gezondheid en de beleving
daarvan neemt toe. Maar dat loopt niet parallel met hoe we met onze gezondheid bezig zijn. Denk
aan de obsessie met gluten of de opkomst van sporten. Kennelijk voelen we ons zieker gedurende
we gezonder zijn. We zijn van nature altijd bezig met dingen die ons kunnen beschadigen.
Criminaliteit is met name gedaald door preventie. De visie op gezondheidsverbetering is veranderd.
Voorbeeld; hysterie is uit de DSM gehaald (nu anders geformuleerd) vanwege de stigmatisering van
vrouwen en de verminderde aandacht voor psychoanalyse maar je haalt hysterie niet uit de
samenleving. De mens heeft altijd een gevoel van tekort, dat is een permanente eigenschap van de
mens. Dat roept verlangen op dat nooit volledig kan worden vervuld. Het is onverzadigbaar en
verschuift.
Het gevoel van tekort zit ingebakken in de samenleving. Media, politiek, social media maken daar
gebruik van. Vanuit het gevoel van tekort wordt hysterie gemakkelijk aangewakkerd. Denk aan black
friday! Naar mate we veiliger en gezonder zijn ontstaat meer hysterie. Hysterie over de tbs betekent
dus eigenlijk dat de sector heel goed functioneert.
Dit is diagnose van de huidige tijd (succes paradox); “Hoe beter het met ons gaat, des te
hysterischer we ons gedragen door het resterende tekort — van onze veiligheid, gezondheid,
welvaart, enzovoort”.

Afsluiting ochtend (debat aan de hand van stellingen)
Stelling: Forensische zginstellingen moeten in het publieke debat meer van zich laten horen
Debat tussen Fred Teeven, Mark Schuilenburg

Fred; Het gevoel van tekort herken ik. Maar als je deze stelling ontkent, dan ontken je dat je een
samenleving hebt dit steeds anders beweegt. Instellingen kunnen zich niet onttrekken aan het
publieke debat. De communicatie is niet altijd effectief.
Mark: hier kan niemand op tegen zijn. Het is common sense. Je kan niet om communiceren heen.
Komt van common: je zoekt gemeenschappelijke grond. Maar dat kan je niet altijd bereiken. Op
diepere gronden is iets anders aan de hand. De samenleving heeft behoefte aan
gemeenschappelijkheid en geborgenheid. De tbs rationaliseert volkomen en sluit dus niet aan bij een
samenleving die niet rationaliseert, dat is niet enkel met communicatie te overbruggen. Je kan de
stadia van hysterie niet overbruggen. Natuurlijk blijf communiceren maar op de onderlaag heb je
geen invloed en moet je je ook aan kunnen overgeven.
Waarom beleven we de veiligheid niet zoals die daadwerkelijk is? Dit moet je ook kunnen uitleggen
als politicus, maar daar hebben we andere politici voor nodig die niet inspelen op de hysterie. Neem
de emoties van de samenleving serieus maar denk ook buiten de mogelijkheden van korte termijn.
Fred: de politieke werkelijkheid is dat elke 4 jaar steeds een nieuwe invloed heerst. Je moet scoren
op korte termijn. Dit geldt voor de media ook. En daarbij is het belangrijk in te spelen op de
gevoelens die op dat moment in de samenleving heersen.
Mark: Je moet boosheid en frustraties van de samenleving niet wegwuiven, deze moet je serieus
nemen.
Hans Gilissen (Burgemeester Venray): de stelling hangt af van twee soorten situaties. In geval van
een incident, dan moet je soms even je gemak houden. In tijden dat het rustiger is zou je meer
zichtbaar moeten zijn. Maar dit geldt ook voor de politiek. Je bent als politicus altijd onderdeel van
debat. We kunnen ons niet te mengen in het debat op moment van een incident met de illusie dat je
dan de hysterie kan beteugelen, reageer rustig en met een goede boodschap. Maar probeer juist ook
in rustige tijden informatie te blijven geven en het verhaal te vertellen, Daar is dan niet altijd oor
voor.
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Als er geen incidenten zijn dan zie je ook minder Kamerleden die op werkbezoek gaan naar een
kliniek omdat ze het minder relevant vinden. Goed nieuws is ook nieuws.
Fred: zorg voor discussie in tijden van rust, met politici, desnoods voor de camera, ga het gevecht
niet aan in tijden van onrust.
Job Knoester (advocaat): communicatie is altijd de enige manier om dingen uit te leggen, ook bij een
incident heb je de verantwoordelijkheid om goed uit te leggen wat er gebeurd is. Zou de oplossing
niet kunnen zijn dat je voortdurend zorgt voor een rationele boodschap die verpakt is in emotie? Blijf
benoemen wat ondernomen is om de veiligheid te vergroten in taal en vorm die aansluit bij de
behoefte.

Het zogenaamde Teeven-jaar wordt aangehaald door Job Knoester: “dit jaar is ingesteld in het licht
van de destijds heersende politieke werkelijkheid. Zou u dit uit willen leggen aan de heer Dekker?
Fred: de problemen van toentertijd zijn hiermee niet opgelost. Het was op dat moment wel de enige
mogelijkheid voor de sector.

niet alles willen
Debat tussen Mark Schuilenburg, Hans Gilissen (Burgemeester Venray), en Fred Teeven.

Hans: met drie grote forensische instellingen in de gemeente zou ik niet alles willen weten. Gaat ook
niet. Ik ga er niet actief naar op zoek. Ik vertrouw mijn instellingen dat zij melden wanneer het
spannend zou kunnen worden. De verantwoordelijkheid ligt bij het veld de dingen te melden die
belangrijk zijn. Vertrouwen is de basis. Alles dat in de krant zou kunnen komen krijg ik eerste te
horen en daar vertrouw ik op. Niet TBS gemeenten schrikken eerder. Het onderbrengen van ex-
patiënten is daar erg ingewikkeld. De intercollegialiteit moet verbeterd worden door te vertellen wat
de forensische zorg inhoudt, hoe veilig het is, en wat er zoal mee bereikt wordt.
Fred: alle fpc Burgemeesters hebben nu goed op hun netvlies hoe belangrijk het systeem is maar dat
is niet altijd zo geweest. In het verleden gingen Burgemeesters regelmatig mee in de hysterie. Het is
van belang Burgemeesters goed mee te blijven nemen in het verhaal. Anticipeer op het voorkomen
van incidenten en de berichtgeving daar over.
Mark: in de huidige tijd kan het niet dat je niet weet als iemand naar je gemeente uitstroomt.
Hyacinthe van Bussel: sinds de rumoer in de forensische psychiatrie is het ontzettend moeilijk tbs
patiënten uit te plaatsen en we moeten hier enorm voor lobbyen, trajecten worden zelfs in een laat
stadium nog stopgezet door de gemeente. Het is echt een hele lastige situatie.
Fred: De steun van het rijk is hier echt bij nodig. Door dit te vragen moet je aan de andere kant er
alles aan doen om incidenten terug te dringen. Recidivecijfers kunnen nog zo goed zijn maar de
incidenten die er zijn moeten dan nog verder teruggedrongen worden.

Stelling: het ministerie van V&J moet een nieuwe documentaire over de tbs faciliteren
Debat tussen Jan Jesse Lieftink (advocaat) en Goof van Gemert
Goof: is zeker geen slecht idee. Het past in de visie van transparante informatiedeling ook in tijden
van crisis. De disproportionaliteit van de hysterie moeten we nog wel wat mee. Dit zou een van de
oplossingen kunnen zijn.
Harry Beintema: we reageren vanuit een primitieve onderlaag dus heb realistische verwachtingen
wanneer zich een incident voordoet. Je bereikt hier niet altijd wat mee. Je bereikt sowieso de groep
mensen die al open staan voor andere inzichten. Misschien is RTL boulevard wel een beter medium.
Jan Jesse Lieftink: de documentaire moet wel het eerlijke verhaal vertellen. Schuif niet alleen de
patiënten naar voren bij wie het allemaal zo goed gaat. Vertel ook waar mensen tegenaan lopen en
hoe slecht het soms kan gaan. Door ook precaire onderwerpen op de kaart te zetten krijg je het echt
debat. Jan Jesse is momenteel zelf bezig met een documentaire over de mogelijkheid van euthanasie
in de tbs.

Tot slot
Michiel van der Wolf roept op tot het prominent betrekken van slachtoffers en nabestaanden. En
roept op tot aandacht en sympathie ten opzichte van de slachtoffers en nabestaanden. Wellicht een
Lunteren V op dit thema? De handreiking slachtofferbewust werken is voor iedereen beschikbaar op
de site van KFZ en er wordt opgeroepen hier kennis van te nemen. De Van der Hoeven kliniek en de
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Van Mesdagkliniek zijn bereid hiervoor langs te komen in uw instelling om er meer over te vertellen
hoe je slachtofferbewust kan werken mde forensische zorg.
Er is tevens een versie van de gevangeniscursus beschikbaar in simpeler taal waarbij gedetineerden
or patiënten aan de slag kunnen met een werkboek dat slachtofferbewustzijn bij daders vergroot.

Petra de Rijke sluit af met de presentatie van het boek “Drie jaar cel en tbs” dat het levensverhaal
van een patiënt van de FPK Assen beschrijft. Deze patiënt heeft zijn HBO-opleiding voor
ervaringskundige afgerond, kreeg helaas geen VOG maar daar is gelukkig iets op gevonden (meteen
een oproep om dit beter te maken) en werkt nu sinds 2 jaar in dezelfde FPK waarin hij eerder
behandeld is. Het is een voorbeeld van veerkracht en van de effectiviteit van behandeling. Het past
zo goed in dat wat we met elkaar bespreken dat het hier gepresenteerd wordt. Dit boek is te
bestellen via bol.com of via infEçmadevi-stories.nl.
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