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Resultaten Wat willen we nog?

• 13 concrete afspraken voor de sector
• Prognosestellingonderdeaandachtinde

behandel- en verlofvoortgang
Stappenplan bij dreigende behandelimpasse (pilot driegesprek)
Trainingover tbs (NIFP, ZM, OM, advocatuur, ...)
Ketensamenwerking versterkt
Focus op continuiteit van zorg
Verlengingszittipgen beter ingericht en geïnformeerd
Initiatieven ron8om beeldvorming en benutting longstay
Inzet LFPZ ter bevordering door- en uitstroom tbs
Arrondissementsverschillen opleggingeri inzichtelijk
N 1 FP rapporteurs geïnformeerd over forensisch behandelaanbod
Speciale aandacht voor dei÷ populatie (granieten bestand)

2013

Werkconferenties Recht & tbs

2014 2015

Aanloop:

2016 2017

Zorgen overde
houdbaarheid van
het tbs-systeem

- Tbs-opleggingen +
- Behandelduur+

2018

Gezamenlijke agenda:

Hoe herstellen we het
vertrouwen in het
tbs-systeem?

- Hoe verbeteren we de
transparantie?

- Hoekomenwetot

ctualiteit rondom tbs
verandert:

2019 2020

- Weigerende observandi
- Michael P.
- Onrust in de samenleving
- Herwaardering tbs

betere tenuitvoerlegging?

Blik naar buiten:
de samenleving betrekken
in het gesprek

- Ontvankelijkheid van
desamenleving

- (On)mogelijkheden
van ketenpartners

- De rol van de media

Wat 5taat ons nog te wachten?

Veranderende wetgeving?

- Toenemende roep om tbs?

- Optimale toewijzing

forensische voorzieningen?

De juiste mens op de juiste

plaats?

- Behandelduur <8 jaar

houden

Uitroom

Instroom .—

7,2 jaar

lunteren IV’‘Lunteren 1’ f ‘Lunteren II’ ‘Lunteren III Terug naar de samenlevjng;ie Werkconferentje Rechten tbs 2e Werkcanferentje Rechten tbs Naar de T8S!
een gedeelde verantwoordelijkheid!

Thema’s:

- Behandelduur
- Dilemma’s tijdens

verlengingsaittingen
- Longstay

Taskforce terugdringen
behandelduur

Zowel instroom als uitstroom onder
de aandacht:

- Opleggingen lopen verder terug
- Behandelduurneemtaf
- Afspraken worden versterkt

Werkgroep versnellen
verloftraject

De laatste Lunteren?

- De tbs bewijst waarde
(retidivecijfers, onttrekkingen.
verlofbewegingen)

- Behandelduur is teruggedrongen
- Opleggingen nemen weer toe

Werkgroep longstay

Uitstroom optimaliseren
- Terugval en vertraging blijvend

onder de aandacht
- Focus op granieten bestand’

en uitstroomroutes
- Blik naar buiten; media,

gemeenten, politiek
- De samenleving betrekken

bij oplossingsrithtingen

Deelnemers: o.a.TBS Nederland, Ministerievani&V, Dienstiustitiële Inrichtingen(divisie Forzo/Jil), FPC’sen FPK’s, Dl?, NIFP (rapporteurs). rechterlijke macht, OM, reclassering, advocatuur.


