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1. FPC de Oostvaarderskliniek. 
 

1.1 Voorwoord. 

 
 
Het jaar 2018 is een echt transitiejaar gebleken. Zo heeft een groot deel van het jaar mede in het 
teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen en bouwwerkzaamheden die werden 
uitgevoerd met het oog op de herhuisvesting van het PBC in ons complex in Almere. Een majeure 

klus die veel van onze organisatie heeft gevraagd. Vanaf medio september is de verhuizing een 
feit. 
  
Naast deze transitie heeft de kliniek in 2018 bijzonder veel last gehad van de spanningen op de 
arbeidsmarkt. Het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers is geen 
sinecure gebleken. Dit resulteerde in de loop van het jaar in een situatie dat de verhouding vaste 

medewerkers versus uitzendkrachten bij de sociotherapie volledig uit balans was. Een 

buitengewoon zorgelijke situatie waardoor we genoodzaakt zijn geweest voor de duur van drie 
maanden geen nieuwe tbs gestelden op te nemen in de kliniek.  
 
Vanaf september is de focus vooral gelegd op een verbeterde aanpak van deze personele situatie. 
Deze aanpak is in dialoog met alle geledingen in de kliniek tot stand gekomen en bijzonder 
effectief. De personele situatie is begin 2019 sterk verbeterd. We zijn er nog niet, maar we zijn 
zeker op de goede weg! Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers die zich het afgelopen jaar 

enorm hebben ingezet om de patiëntenzorg in moeilijke omstandigheden op een kwalitatief goede 
wijze te continueren. 
 
Het afgelopen jaar hebben OR en bestuurder zeer intensief overleg gevoerd over de zorgen die we 
beiden hadden over de personele situatie. Uiteindelijk heeft dat geleid tot gezamenlijk vastgestelde 
uitgangspunten die vertrouwen bieden voor de toekomst. 

 
Ik wens u veel leesplezier toe! 
 

 
 
 
Hendrik Jan van der Lugt 
Algemeen directeur 
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1.2 Leeswijzer. 
 
In dit jaarverslag legt de OVK verantwoording af van de door haar uitgevoerde activiteiten in 2018. 
In hoofdstuk 2 staat de OVK stil bij de ontwikkelingen in en van de kliniek en meer specifiek de 

resultaten van de aangepakte speerpunten 2018. De financiële effecten zijn terug te lezen in 
hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. In hoofdstuk 3 zijn de scores en toelichtingen, op basis van de 
door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)/Divisie ForZo-JJI aangegeven prestatie-indicatoren, 
gericht op de aan de zorg van de OVK toe vertrouwde patiënten weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn 
de door de OVK in 2017 behaalde scores en toelichtingen ten aanzien van de (personele) 
organisatie opgenomen. 
Naast de in 2018 behaalde scores zijn, waar mogelijk en beschikbaar, ook de scores van de 

afgelopen vier jaren vermeld, zodat voor de lezer ontwikkelingen en trends zichtbaar worden.  
 
In het verslag treft u op verschillende plaatsen korte kenmerkende beschrijvingen, toelichtingen 
en/of citaten aan. Deze teksten komen uit verschillende documenten, zoals inkoopplan ForZo-JJI, 

handleidingen en verantwoordingsdocumenten, uit verschillende in verwijzingen van dit jaarverslag 
aangehaalde rapporten en/of zijn uit eigen bijdragen van de OVK toegevoegd. 

 
De missie en visie, evenals een korte beschrijving van de organisatie van de OVK is in een aparte 
bijlage: 6.1 toegevoegd aan dit jaarverslag.  
Tevens is, omdat de behaalde scores van de prestatie-indicatoren waarover de OVK verplicht dient 
te rapporteren op verschillende plaatsen in dit jaarverslag zijn opgenomen, een totaaloverzicht met 
de in 2018 behaalde scores als aparte bijlage, bijlage 6.3, aan dit jaarverslag toegevoegd. 
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2 Interne Speerpunten en ontwikkelingen. 
 

 

2.1 Inleiding. 

 
De OVK is een organisatie die in een sterk veranderende omgeving opereert. Ook in 2018 hebben 

weer veel onderwerpen de revue gepasseerd. Centraal daarin staat de toenemende vraag naar 
forensische zorg1. “Steeds vaker krijgen justitiabelen met psychiatrische en psychische 
problematiek, verslavingsproblematiek en/ of een 
verstandelijke beperking forensische zorg opgelegd. Door 
op een goede manier te behandelen en te beveiligen zijn 
forensische zorgaanbieders in staat recidive te beperken. 

De forensische zorg heeft daarmee een belangrijke 
maatschappelijke functie: naast psychiatrische, psychische 

en gedragskundige behandeling werkt de sector ook aan 
resocialisatie en re‐integratie van patiënten. Zo heeft 

forensische zorg een directe meerwaarde voor patiënt én 
samenleving. 
Deze groei heeft echter ook een keerzijde; de afgelopen 
jaren is de druk op de sector toegenomen. 

Nu is het moment om hierop actie te ondernemen. Door 
onder andere ambulantisering heeft een 
verdichting van de patiëntenpopulatie met complexere 
problematiek plaatsgevonden in de klinieken. 
Ketenpartners en maatschappij vragen steeds meer van 
de sector: expertise is nodig in veiligheidshuizen 

bijvoorbeeld bij reguliere zorgtrajecten waar sprake is van 
risicovol gedrag. Deze ontwikkelingen zorgen voor een 

grote druk op de behandelteams. Daarnaast is er sprake 
van krapte op de arbeidsmarkt en een toename in administratieve lasten. Ten slotte zijn de 
tarieven sinds 2013 niet meer herijkt en zijn er afslagen op toegepast, terwijl de kosten voor 
instellingen zijn gestegen. 
Dit heeft geleid tot financiële druk op de instellingen. Diverse rapporten constateren dat door het 

samenkomen van deze ontwikkelingen de druk op de behandelteams onaanvaardbaar hoog is 
opgelopen en de veiligheid van personeel en patiënten in het geding is.” 
 
De geciteerde constateringen uit deze meerjarenovereenkomst zijn ook zichtbaar in de OVK. Tegen 
deze achtergrond heeft de OVK in 2018 nadrukkelijk stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van 
haar organisatie. De kliniek heeft zich daarbij aanvankelijk gericht op de aanpak van de volgende 
speerpunten: 

1) Verkorten behandelduur; 
2) Strategisch personeelsbeleid; 
3) Huisvesting van het PBC; 

4) Organisatieontwikkeling; 
5) Ketenzorg. 
In de loop van 2018 heeft de OVK een herijking gedaan van de onderwerpen, die zij wilde 

aanpakken. De problemen en knelpunten met betrekking tot de personele situatie noopten de 
kliniek daartoe. Er zijn keuzes gemaakt en de kliniek heeft in de tweede helft van 2018 besloten 
zich voornamelijk te richten op de verbetering van de personele situatie. Dat neemt niet weg dat in 
de kliniek ook continu is gewerkt aan de vijf hierboven genoemde speerpunten, evenals de 
dagelijkse gang van zaken en er zelfs nog ruimte is gevonden voor nieuwe ontwikkelingen en 
innovatie op onder andere ICT terrein. 
 

In dit jaarverslag is kort samengevat de uitwerking van de aanpak beschreven. Voor een belangrijk 
deel wordt de aanpak in 2019 voortgezet.  
 
 

                                                 
1 Verwezen wordt naar de meerjarenovereenkomst forensische zorg van 13 juli 2018.  

“In de meerjarenovereenkomst 

forensische zorg 2018 – 2021 

maken het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid (JenV), 

GGZ Nederland (GGZ NL), de 

Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) en de 

Federatie Opvang (FO) en de 

RIBW Alliantie afspraken  om 

de veiligheid en kwaliteit in de 

forensische zorg weer op peil te 

brengen. Met deze afspraken 

wordt een basis gelegd om de 

veiligheid van patiënten en 

medewerkers beter te 

waarborgen” 
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2.2 Organisatieontwikkeling. 
 
De OVK is een forensisch psychiatrisch centrum. Gericht op de veiligheid van de samenleving 
behandelt de OVK patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De OVK richt zich daarbij primair op 

patiënten met een tbs-maatregel. De afgelopen jaren is de tbs-maatregel onder druk komen te 
staan. Er leek sprake te zijn van een structurele afname van het aantal opleggingen. Echter vanaf 
2017 is een kentering te zien. In 2018 ziet de OVK het aantal opleggingen toenemen. De 
verwachting is dat deze ontwikkeling zich zal voort zetten.  
 
De afgelopen jaren heeft de OVK ingezet op de zorgverlening aan andere doelgroepen patiënten. 
Zo wordt sinds een aantal jaren ook zorg verleend aan patiënten met een andere strafrechtelijke 

titel (geen tbs met dwangverpleging) en aan patiënten met een civielrechtelijke grondslag, de 
zogenaamde GGZ crisisopnames (opname gebaseerd op de wet BOPZ). Met de huisvesting van het 
PBC op de locatie van het OVK-complex is besloten de zorgverlening aan de GGZ crisisopnames 
voorlopig te beëindigen. 

 
Na een jarenlange samenwerking worden sinds 1 januari 2017 onder verantwoordelijkheid van de 

OVK en in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, 24 klinische verslavingsplaatsen onder de 
naam: FVK De Basalt geëxploiteerd. Dit onderdeel van de OVK heeft zich in 2018 verder 
ontwikkeld. In 2018 was binnen de FVK een toename van de zorgverlening zichtbaar. Dat heeft 
zich vertaald in een financieel gezonde bedrijfsvoering. De samenwerking tussen de OVK en Tactus 
Verslavingszorg zal begin 2019 worden geëvalueerd. 
 
De OVK heeft sinds een aantal jaren aansluiting gezocht bij de trend, die ook zichtbaar is in de 

forensische zorg; meer intensieve zorgverlening aan patiënten in de eigen woon- of 
verblijfssituatie: ambulante zorgtrajecten. In 2018 heeft de 
OVK verder gewerkt aan de ontwikkeling van het ambulant 
zorgteam, dat gespecialiseerd is in het leveren van forensische 
FACT. Daarbij heeft de OVK aansluiting gezocht bij de 

verschillende initiatieven die ten aanzien van de doelgroep 
personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag zijn 

georganiseerd. In dit kader worden de (extra) inkoop van 
extra beveiligde klinische plaatsen door zorgverzekeraars 
genoemd, de ontwikkelingen bij de veiligheidshuizen, de 
aanpak van de ketenveldnorm en de in de OVK gestarte pilot 
binnen het programma DJI in verbinding. Met dit programma 

geeft DJI de aanzet tot een verdere uitwerking op regionaal niveau. Accent daarbij ligt op de 

decentralisaties in het sociale en het zorgdomein, dat leidt tot een ander appèl op DJI door 
maatschappelijke organisaties en lokale overheden. 
 
Daarnaast heeft de OVK ook in 2018 werk gemaakt van de verdere ontwikkeling van de 
patiëntenadministratie en heeft de kliniek zich begeven op het pad van innovatie en ontwikkeling 
ICT. De ontwikkeling van de patiëntenadministratie hadden voornamelijk betrekking op het 

elektronisch patiëntendossier (EPD). In 2018 is de aanpak van het EPD uitgewerkt in een roadmap. 

Deze roadmap is opgesteld aan de hand van het “plan van aanpak verbeteren EPD gebruik”. Het 
jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van de geplande acties. Nadrukkelijk is bij 
deze aanpak een koppeling gelegd met verschillende acties en maatregelen uit de aanpak van het 
vraagstuk van de personele situatie, specifiek het terugdringen van de administratieve lastendruk. 
Belangrijke verbeteringen van het EPD zijn de inrichting van de samenvatting van het EPD dossier, 
dat ervoor zorgt dat relevante informatie over de behandeling van de patiënt op één pagina te 
vinden is. Daarnaast is het “zorgadministratiedashboard” ingericht. Hier kan op het niveau van de 

gehele kliniek of op het niveau van specifieke afdelingen gekeken worden naar zaken als caseload 
en DBBC signaleringen. Verder is een start gemaakt met het toevoegen van werkinstructies in het 
EPD. Op deze manier kunnen gebruikers via een “help-knop” in het EPD relevante informatie 
raadplegen.  
Ook is er in 2018 tijd en ruimte geweest voor innovatie en ontwikkeling op ICT terrein. In 2018 
heeft de OVK doorgepakt op de eerder ingezette ontwikkelrichtingen met betrekking tot de 

implementatie van Virtual Reality. Zowel voor patiënten als medewerkers zijn toepassingen 

gerealiseerd. Voor patiënten als vervanging van het reguliere rollenspel, als onderdeel van al 
bestaande trainingen en interventies. Voor medewerkers om er zelf mee aan de slag te gaan met 
trainingen.  De OVK is daarmee het eerste bedrijfsonderdeel van DJI, dat werkt met VR als 
vervanging van regulier rollenspellen binnen bestaande trainingen. 

“Samen naar betere zorg voor 

mensen met  (potentieel) 

gevaarlijk gedrag als gevolg 

van een psychische stoornis 

en/of een verstandelijke 

beperking” 
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Met deze ontwikkelingen, maar ook rekening houdende met de personele problematiek, dat in het 
4e kwartaal van 2018 tot een tijdelijke opnamestop van patiënten leidde, is de OVK er in geslaagd 
om haar klinische zorgplaatsen optimaal in te zetten en te gebruiken. Daarmee beoogt de kliniek 
specialistische kennis en deskundigheid en daarmee werkgelegenheid te behouden. De aanpak 

heeft de afgelopen jaren geleid tot sluitende exploitatieresultaten en een financieel gezonde 
bedrijfsvoering. 
 
De ontwikkelingen staan niet stil. Ook voor de komende jaren verwacht de OVK veranderingen.  
Onderdeel van deze veranderingen is de discussie die wordt gevoerd over de vervanging van de 
intramurale kleinschalige afdelingen voor intensieve zorg. De divisiedirectie ForZo heeft ingestemd 
met het uitvoeren van een onderzoek door de Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) teneinde deze 

voorzieningen (gedeeltelijk) opnieuw te realiseren. Een analyse voorziet in de realisatie van drie tot 
vier kleinschalige afdelingen voor intensieve forensische zorg binnen het bestaande complex. 
Vanuit deze analyse is vastgesteld dat het creëren van nieuwbouw op het eigen terrein van de OVK 

het meest passend is. Dit scenario past binnen het bestaande bestemmingsplan van het beoogde 
terrein.  
 

Daar komt bij dat de divisiedirectie met haar brief van 13 december 2018, kenmerk 2444172 
bekend heeft gemaakt, dat de druk op de Forensische Zorg, de acute zorg en de zorg die wordt 
verleend aan personen met een civiel rechtelijke machtiging (BOPZ) onverminderd hoog is. Het 
landelijk beeld laat zien dat er in elke regio onvoldoende beschikbare (beveiligde) capaciteit is. 
Tegelijkertijd is er een tekort aan doorstroomvoorzieningen en woningen waardoor justitiabelen en 
patiënten niet kunnen uitstromen en te lang in de beveiligde intensieve zorg blijven zitten. Deze 
ontwikkelingen zien we niet alleen in de Overige Forensische Zorg (OFZ) en de reguliere GGZ, 

maar ook bij de tbs en de PPC’s.  
De recent gepubliceerde cijfers over de toename van het aantal tbs opleggingen in 2017 en 2018 
bevestigen de hierboven beschreven druk op de forensische Zorg. Om deze toenemende vraag het 
hoofd te kunnen bieden is uitbreiding van de forensische zorgcapaciteit gewenst. 

 
Een andere maatschappelijke ontwikkeling heeft betrekking op de groeiende economie en de 
daarmee gepaard gaande spanningen op de arbeidsmarkt; specifiek in de zorgsector. De 

spanningen op de arbeidsmarkt stellen de OVK voor grote vraagstukken om de personele situatie 
in de kliniek op orde te houden.  
 
In 2018 hebben zich helaas ook enkele ernstige incidenten in de forensische zorgsector 
voorgedaan. Wat dat betreft staat het kabinet en daarmee de forensische zorgsector de komende 
periode opnieuw voor grote vraagstukken. Belangstellend is uitgekeken naar de nieuwe wet 

forensische zorg (Wfz) en zijn de ogen inmiddels ook gericht op de nieuwe wetten betreffende de 
verplichte zorg: de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet zorg en dwang 
(Wzd). Met ingang van 1 januari 2020 zullen deze drie wetten het kader vormen waarbinnen de 
verplichte zorgwetgeving zal moeten worden uitgevoerd. 
 

 

2.3 Speerpunten.     

 
In de inleiding is aangegeven dat de OVK in 2018 keuzes heeft gemaakt en haar prioriteiten heeft 
verlegd naar de aanpak van de personele problematiek. Naast de personele problematiek heeft de 
de kliniek ook ernstige hinder van problemen in de financiële administratie.  Aan deze twee 
onderwerpen wordt daarom in dit jaarverslag 2018 als eerste stil gestaan. Aansluitend wordt 

ingegaan op de oorspronkelijke genoemde speerpunten en de overige activiteiten 

 

2.3.1 Personele situatie. 

 
De spanningen op de arbeidsmarkt zorgen er voor dat de personele situatie in de OVK continu om 
aandacht vraagt. Het tekort aan vast personeel was omvangrijk en de kliniek moest een groot 
beroep doen op de inzet van uitzendkrachten. De druk op het vaste personeel nam daardoor toe, 

wat resulteerde in onder meer onvrede en een oplopend ziekteverzuimpercentage. Vanaf 
september 2018 zien we de uitstroom van vooral executief personeel toenemen, mede ten gevolge 
van de afloop van een gunstige stimuleringsregeling specifiek voor substantieel bezwarende 
functies. Daarnaast zagen we dat de druk om patiënten op te nemen toenam waardoor tbs-
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gestelden die in het kader van een time out teruggeplaatst moesten worden te lang op een prikkel 
arme kamer diende te verblijven. Daarop is besloten om een tijdelijke opnamestop in te stellen 
voor de duur van 4 maanden teneinde te bewerkstelligen dat elke afdeling een kamer beschikbaar 
houdt voor tbs-gestelden die in het kader van een time out worden teruggeplaatst.  
 

Verschillende middenkadersessies zijn belegd en alle afdelingen en teams zijn in gesprek geweest 
met het MT over de ontstane situatie. Zorgen konden worden geuit en samen kon gesproken 
worden over oplossingen. Leidinggevenden en medewerkers zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee 
te denken en mee  te praten over de aanpak. Dit traject van informatie uitwisseling heeft geleid tot 
een breed scala van ideeën en mogelijke maatregelen. Deze zijn ingedeeld in een vijftal 
categorieën: 
• Werving & selectie, 

ontwikkeling en uitwerking ideeën en uitvoering maatregelen gericht op het (versneld) 
aantrekken van nieuw personeel gericht op het vervullen van vacatures en het 
terugdringen van de externe inhuur (uitzendkrachten) van arbeidskrachten; 

• Roostering,  
ontwikkeling en uitwerking ideeën en uitvoering maatregelen gericht op het 
verbeteren/versterken van de roosterdiensten (postenbezetting) en een evenwichtige 

verdeling van de medewerkers met een vast dienstverband en de (tijdelijk) in te zetten 
uitzendkrachten over de verschillende afdelingen; 

• Negatieve sfeer, 
ontwikkeling en uitwerking ideeën en uitvoering maatregelen gericht op het terugdringen 
van de negatieve sfeer die dreigde te ontstaan; 

• Organisatie van het werk, 
ontwikkeling en uitwerking ideeën en uitvoering maatregelen gericht op de verbetering en 

versterking van verschillende organisatieprocessen intern, zoals herverdeling 
werkzaamheden, TBV en extern, zoals inkoopproces (terugdringen bureaucratie); 

• Druk vanuit patiënten,  
ontwikkeling en uitwerking ideeën en uitvoering maatregelen gericht op het verbeteren van 

de patiënt tevredenheid. 
 
 

Op basis van de hierboven beschreven indeling is een breed scala 
van maatregelen besproken en zijn keuzes gemaakt ten aanzien 
van de aanpak. Belangrijkste maatregelen daarbij zijn: 
Werving & selectie van (extra) nieuwe medewerkers, activiteiten 
gericht op binden van medewerkers aan de OVK, herverdeling van 
ervaren menskracht, herinrichting van werkprocessen en 

werkverdeling, terugdringen bureaucratie intern en extern, maar 
ook hele praktische maatregelen zoals een verbeterd inwerkproces, 
een tijdelijke opnamestop van patiënten en het terugdringen van de 
administratieve lastendruk. 
Een aantal maatregelen is in 2018 al doorgevoerd en de resultaten 

van de aanpak worden al zichtbaar. Zo is de OVK erin geslaagd om 
een groot aantal nieuwe medewerkers te werven, die vanaf eind 

2018 en in het eerste kwartaal van 2019 instromen. Deze nieuwe 
medewerkers worden zo goed mogelijk voorbereid op hun nieuwe 
werkplek. Daartoe is een verbeterd inwerkprogramma gerealiseerd, 
evenals maatregelen om medewerkers te binden aan de OVK.  
De aanpak en specifiek de betrokkenheid van het middenkader en 
de medewerkers bij deze problematiek heeft de sfeer in de OVK 
doen verbeteren.  

 
Een knelpunt blijft de werving en selectie van bepaalde functiegroepen, zoals psychiaters. Het blijft 
moeilijk om deze functionarissen in dienst te krijgen van de OVK. Veelal opteren deze 
functionarissen voor het werken in een ZZP-constructie. In combinatie met de problemen die 
worden ervaren rond de wet- en regelgeving ten aanzien van ZZP-constructies, de wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), blijft vooralsnog de zorg bestaan of het blijft 

lukken om voldoende professionele capaciteit “rechtmatig” aan de OVK te binden. Op DJI-niveau 
zullen oplossende maatregelen moeten worden getroffen. 
 

“Goed werkgeverschap is 

een must voor iedere 

werkgever. De term goed 

werkgeverschap wordt ook 

wel gebruikt in een bredere 

zin. Daarmee wordt dan 

bedoeld dat je goed voor je 

werknemers zorgt. 

Bijvoorbeeld door de 

duurzame inzetbaarheid van 

werknemers te stimuleren, 

een passend salaris uit te 

betalen, de werk – privé 

balans te ondersteunen en 

een veilige werkomgeving 

te bieden” 
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Met de hierboven beschreven aanpak is door de kliniek in 2018 de hoogste prioriteit gegeven aan 
een kwalitatief goed personeelsbestand. Deze inspanningen zullen in 2019 worden voortgezet. 
Tegen deze achtergrond werkt de OVK aan een nieuw O&F-rapport. In dit rapport zullen de 
effecten van de veranderde omstandigheden: diversiteit in het zorgaanbod, zoals TBS, OFZ 
ambulant en OFZ klinisch (verslavingszorg), evenals de huisvesting van het PBC op het OVK-

complex, worden vertaald naar een passende toekomstige personele formatie en bezetting. Het 
streven is erop gericht om in de eerste helft van 2019 tot een nieuw O&F-rapport voor de OVK te 
komen. 
 
Andere onderwerpen, die met betrekking tot een goed personeelsbestand in 2018 aandacht hebben 
gekregen zijn leiderschapsontwikkeling en de juiste medewerker op de juiste plek. 
In 2018 is aandacht besteed aan vaardigheidsontwikkeling, resultaatsturing, samenwerking en 

ontwikkelen van leiderschapsstijl. De aanpak is in goed overleg tussen directie en management en 
het middenkader op basis van de wensen en behoeften van het middenkader van de OVK vorm 
gegeven.  

Binnen het thema juiste medewerker op de juiste plek is vooral aandacht geweest voor scholing en 
ontwikkeling van de medewerkers. In 2018 heeft de personele problematiek roet in het eten 
gegooid. De knelpunten zijn er mede oorzaak voor geweest dat opleidingen en trainingen soms 

moesten worden uitgesteld. Ook de uitvoering van het programma “vakmanschap” heeft daar 
hinder van ondervonden. De effecten zijn zichtbaar in de tegenvallende uitputting van de 
beschikbaar gestelde opleidingsbudgetten2. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat de OVK in 2018 aansluiting heeft gemaakt met het onderwerp 
personeelsschouw3. In het verlengde van de in 2017 ingevoerde Gesprekscyclus Rijk (GCR), is DJI 
gestart met een landelijke pilot personeelsschouw. Het is een pilot voor circa 960 leidinggevenden. 

De MD-groep is uitgezonderd, omdat voor deze groep al een Vlootschouw loopt. 
Eind 2018 zijn door de OVK voorbereidingen voor deze personeelsschouw getroffen. De schouw zelf 
vindt plaats in het 1e kwartaal van 2019. 
 

2.3.2 Financiële administratie. 

 
De financiële administratie van de OVK is ook in 2018 een zorgenkindje gebleken. Ondanks alle 
inspanningen moet de conclusie worden getrokken dat de OVK onvoldoende kan sturen op haar 
financiële situatie en geen goed zicht heeft op het verwachte exploitatieresultaat. In 2018 is op 
initiatief van de OVK door vertegenwoordigers van de kliniek een onderzoek “totstandkoming 
exploitatieresultaat 2017”, ingesteld. Uit dit onderzoek4 is gebleken, dat de onduidelijkheid ten 
aanzien van de financiële administratie enerzijds komt door de financieringssystematiek van de 

OVK (prestatiebekostiging via DBBC/ZZP-financiering) en de daarmee gepaard gaande bedragen en 
verwachtingen ten aanzien van het onderhanden werk ( OHW) en de afgesloten, nog niet 
gefactureerde DBBC’s/ZZP’s (ANG), maar bijvoorbeeld ook de balansposten: vorderingen en 
schulden van de OVK ten opzichte van ForZo-JJI. Anderzijds wordt de onduidelijkheid veroorzaakt 
door het aantal partijen dat werkt aan de financiële administratie en daarmee het 
exploitatieresultaat over een kalenderjaar. Dat zijn OVK, SSC DJI-F, ForZo-JJI en concern control. 

Uit het onderzoek zijn met betrekking tot de financiële administratie de volgende conclusies te 
trekken: 
 Ontbreken duidelijke werkafspraken (en TBV); 
 “versnippering” financiële administratie over 4 partijen binnen DJI; 
 Ontbreken van een éénduidige procesgang; 
 Onvoldoende kennis en deskundigheid met betrekking tot prestatiebekostiging (en de daarmee 

gepaard gaande financiële effecten); 

 Vertraging met betrekking tot de aanschaf en implementatie van ondersteunende ICT 
middelen; 

 Ontbreken i.c. onvoldoende communicatie tussen partijen. 

                                                 
2 Een bredere toelichting van de opleidingstrajecten is terug te lezen in paragraaf 4.4 van dit jaarverslag. 
 
3 Zie brief van de HDJI van 23 mei 2018, kenmerk 2275530, aankondiging personeelsschouw leidinggevenden 
DJI. 
 
4 Onderzoek en resultaten staan beschreven in het rapport “totstandkoming exploitatieresultaat” van 23 
november 2018 van Bernard Weterings. 
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Een oplossing is gezocht en gevonden in de aanscherping van de procedures en werkafspraken bij 
de betrokken partijen van de DJI met betrekking tot het voeren van de financiële administratie. 
Dat heeft zich vertaald in de hieronder opgenomen visuele weergave (zie figuur 1). 
 
 
Figuur 1: beoogde samenwerking financiële administratie OVK. 
 
 

 
 
 

De onderzoeksresultaten en de vervolg aanpak worden herkend en erkend door de directies van 
ForZo-JJI, SSC DJI, de afdeling A&C-F&B en de veldinstellingen. Eind 2018 heeft een nadere 
uitwerking van de procesgang plaatsgevonden, die uiteindelijk moet leiden tot een juiste en tijdige 
registratie van de financiële gegevens van de OVK en de informatie daarover.  
 
De aanpak richt zich op een drietal categorieën van maatregelen: 

Primair: 
• Duidelijke, elkaar aanvullende TVB voor de 4 betrokken partijen; 
• Maandelijkse informatie-uitwisseling financiële gegevens; 
• Eén methodiek voor berekening exploitatieresultaat. 

Secundair: 
• Aandacht/bewustwording voor onderscheidende financiële administratie; 
• Versterken/verbreden kennis en deskundigheid; 

• Tijdige aanschaf, invoering en beheer van ondersteunende ICT middelen; 
• Structureren overleg en afstemming tussen de 4 betrokken partijen. 
Aanvullende onderwerpen: 
• Aandacht voor een meerjarig financieel kader; 
• Toewijzen en kunnen gebruiken van een financiële reserve. 
 
Met de beoogde verbetering wordt een aanpak gerealiseerd die het mogelijk moet maken voor de 

OVK om maandelijks inzicht te krijgen in haar concrete opbrengsten en uitgaven en kan de kliniek 
gedurende het jaar scherper zicht houden op het te verwachten financiële resultaat. Dit verbeterde 
financiële proces zal begin 2019 operationeel zijn. De financiële resultaten over 2018 zijn terug te 
vinden in hoofdstuk 5. 
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2.3.3 Overige speerpunten. 
 
Hoewel in 2018 veel aandacht is gegaan naar de onderwerpen personele situatie en financiële 
administratie heeft de OVK op tal van andere onderwerpen actie ondernomen.  

 
Verkorten behandelduur. 
In de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-20185 zijn afspraken gemaakt voor een 
gezamenlijke agenda om de forensische zorg kwalitatief hoogwaardig te houden. Een van deze 
afspraken houdt in dat de behandelduur voor de tbs met dwangverpleging zal worden verkort naar 
gemiddeld 8 jaar. Het verkorten van de tbs-behandelduur is bovendien onderdeel van de 

maatregelen uit het Masterplan DJI, waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bezuinigingsopdracht. De OVK heeft de aanpak onderschreven en is daar mee aan het werk 
gegaan. Zo zijn er stappen gezet om te komen tot een aangescherpt en verbeterd behandelproces, 
gericht op een snellere beschikbaarheid van het behandelplan en een snellere start van de 

behandeling. Daarnaast is er continu aandacht voor de doorstroom van patiënten naar 
ketenpartners. Met de aanpak is de behandelcyclus verbeterd. Niet alleen qua procesvoering, maar 
ook inhoudelijk. In 2018 heeft de inhoudelijke aanpak vorm gekregen in: 

 De implementatie van een systematiek van SMART-geformuleerde behandeldoelen; 
 De versteviging en verankering van de multidisciplinaire samenwerking; 
 De invoering van aangepaste formats behandelcyclus (in het EPD). 
 De bestendiging van zorgvuldige en complete documentatie in het patiëntendossier. 
 
De aanpak leidt tot de vraag of de inzet van de OVK ook leidt tot een verkorting van de 

behandelduur van tbs-patiënten in de OVK. In de OVK is de afgelopen jaren een wisselend succes 
zichtbaar. Aanvankelijk is een daling zichtbaar van de gemiddelde behandelduur van patiënten, 
maar stabiliseren de cijfers behandelduur zich sinds 2016 op een jaarlijks vergelijkbaar niveau.  
 
 
Tabel 1: Overzicht gemiddelde behandelduur tbs-patiënten. 

 

PI-8 behandelduur 2014 2015 2016 2017 2018 

 26 
patiënten 

40 
patiënten 

20 
patiënten 

25  
patiënten 

25 
patiënten 

PI -1 
uitstroomcohort 

7 jaar en 
176 dagen 

7 jaar en 
256 dagen 

10 jaar en 
172 
dagen 

8 jaar en 
89 dagen 

8 jaar en 
146 dagen 

 94  
patiënten 

116 
Patiënten 

67 
Patiënten 

66  
Patiënten 

82 
Patiënten 

PI - 2 < 6 jaar 2 jaar en 
274 dagen 

2 jaar en 
230 dagen 

3 jaar en 
27 dagen 

3 jaar en 
91 dagen 

2 jaar en 
253 dagen 

 69 
patiënten 

106 
patiënten 

92 
patiënten 

72 
patiënten 

53 
patiënten 

PI -2 > 6 jaar 11 jaar en 
146 dagen 

10 jaar en 
14 dagen 

12 jaar en 
179 
dagen 

12 jaar en 
81 dagen 

12 jaar en 
301 dagen 

 
 
Het wisselende beeld ten aanzien van de resultaten van de gemiddelde behandelduur leidt tot de 
vraag wat de oorzaak is. De oorzaak van de toename ziet de OVK in twee aspecten: 

 Het feit dat het resultaat een momentopname is; 
 Het feit dat het resultaat afhankelijk is van toevallige omstandigheden, zoals de behandeling 

door meerdere klinieken. 
 

PI-I 
Het resultaat van de berekening valt lager uit, omdat het merendeel van de patiënten, 16 uit dit 
uitstroomcohort, een behandelduur kenden korter dan 9 jaar. Dat verlaagt de gemiddelde tijd van 

de behandelduur.  

 

                                                 
5 In het voorjaar van 2013 hebben het Ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland en de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderhandeld over de wijze waarop invulling gegeven zal worden aan de 
opgelegde bezuinigingen op de forensische zorg. 
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PI-II: 
Voor de resultaten genoemd onder PI-II ziet de OVK een stabilisatie van de gemeten cijfers. De 
resultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met de resultaten van de voorgaande jaren al kennen deze 
wel lichte schommelingen. De hoogte van de gemiddelde verblijfsduur wordt veroorzaakt door het 
negatieve effect dat een deel van deze patiënten een individueel lange behandelduur heeft. Een 

patiënt heeft een behandelduur boven de 30 jaar. Acht patiënten hebben een behandelduur boven 
de 20 jaar (inclusief de ene boven de 30 jaar) en 26 patiënten hebben een behandelduur boven de 
10 jaar (inclusief de acht patiënten met een behandelduur boven de 20 en de 30 jaar). Veelal 
betreft het patiënten waarvoor de OVK niet de eerste kliniek is. Met ForZo-JJI zijn afspraken 
gemaakt om zorgconferenties uit te voeren bij patiënten die langer dan 15 jaar in een reguliere 
behandelkliniek verblijven en waarbij sprake is van stagnatie in de behandelvoortgang. Gezocht 
wordt naar mogelijkheden om ook deze groep patiënten op een verantwoorde wijze te 

resocialiseren. 
 
Naast deze gegevens die gebaseerd zijn op uitstroomcohorten wordt de behandelduur ook 

gemonitord op basis van instroomcohorten. Deze benadering geeft een meer accuraat beeld van de 
ontwikkeling van de gemiddelde behandelduur. De behandelduur van een bepaald instroomcohort 
wordt bepaald op het moment dat de mediaan bereikt is. Met andere woorden als de helft van de 

ingestroomde groep is uitgestroomd, wordt bepaald welke duur is gemeten bij de zogenaamde 
mediaan, de 50% meting.  
 
Bij de prestatie-indicatoren Doelmatigheid worden instroomcohorten als uitgangspunt gekozen. 
Deze geven inzicht in de snelheid waarvoor en de mate waarin ten behoeve van patiënten 
verlofmachtigingen worden aangevraagd en toegekend. De OVK scoort in vergelijking met de 
andere FPC’s in Nederland op drie van de indicatoren hoger dan het landelijk gemiddelde. Van het 

totaal aantal patiënten dat in het instroomcohort 2006-2009 is ingestroomd in de OVK stroomt 
70,7% binnen 8 jaar uit via proefverlof danwel een voorwaardelijke beëindiging van de tbs 
maatregel. Ten aanzien van het begeleid verlof zien we een continuering van de resultaten van het 
voorgaande cohort, echter is het landelijk gemiddelde iets toegenomen waardoor de OVK 0,7% 

onder het gemiddelde uitkomt. 
 
 
Tabel 2: Resultaten aanvragen en verstrekken verlofmachtigingen tbs-patiënten. 

 

Indicator OVK  
2015 

OVK 
2016 

OVK  
20176 

Landelijk 
 gemiddelde7 

Begeleid verlof binnen 2 jaren 73,8% 66,7% 66,7% 68,4% 
Onbegeleid verlof binnen 4 jaren 64,1% 75,6% 78,9% 62,5% 

Transmuraal verlof binnen 6 jaren 62,1% 66,7% 68,4% 65,0% 
Proefverlof (voorwaardelijke) beëindiging 
tbs binnen 8 jaren 

47,3% 52,2% 70,7% 57,5% 

 

De OVK verwacht voor 2018 vergelijkbare cijfers. Helaas waren de cijfers over 2018 bij het 
opstellen van dit jaarverslag nog niet beschikbaar. De OVK zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen 
en waar mogelijk zullen verbeteringen worden doorgevoerd.  

 
Huisvesting PBC. 
Aan de huisvesting van het Pieter Baan Centrum (PBC) op locatie van de OVK is hard gewerkt. In  
2018 is de huisvesting opgeleverd en zijn voorbereidingen getroffen voor het droogdraai 
programma en de verhuizing. Medio 2018 heeft het droogdraai programma plaatsgevonden. Doel 
van dit droogdraaien was het testen van de systemen, het doorlopen van alle werkprocessen en 

het oefenen van incidenten en calamiteiten. Hierbij waren ook mensen van buiten,( onder andere 
het hoofdkantoor en het NIFP) betrokken, die als “proef verdachten” in dit droogdraai programma 
fungeerden. Deze droogdraaidagen waren ook voor de OVK van belang aangezien de processen 
rondom de beveiliging (met de MGB) en de huishoudelijke dienst ook werden geoefend.  

                                                 
6 De genoemde resultaten hebben betrekking op verslagjaar 2017. DJI verstrekt de gegevens over 2018 medio 
2019, nadat het jaarverslag 2018 is opgesteld.  

 
7 De genoemde resultaten zijn overgenomen uit de door ForZo-JJI aangeleverde gegevens welke betrekking 
hebben op de indeling van verschillende cohorten. 
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Parallel aan dit proces hebben vertegenwoordigers van de OVK en het PBC met elkaar afgestemd 
over de gezamenlijke bewoning van het complex aan de Carl Barksweg te Almere. Centraal in deze 
afstemming stond de dienstverlening die de OVK aan het PBC gaat leveren. Het gaat hierbij onder 
andere om de beveiliging van het complex, maar ook om dienstverlening op het terrein van de 
planning van de postenbezetting en de inzet van de huishoudelijke dienst. De afstemming tussen 

de beide genoemde partijen zijn neergelegd in een zogenaamde service level agreement (SLA). 
Op basis van de bevindingen en conclusies van het droogdraai programma, evenals de tussen de 
OVK en het PBC gemaakte afspraken  is een “go-beslissing” genomen. In het weekeinde van 7 tot 
en met 9 september 2019 zijn de observandi van de oude naar de nieuwe locatie van het PBC 
verhuisd. Vanaf maandag 10 september 2018 is het PBC volledig in bedrijf.  
Op maandag 8 oktober 2018 is door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, de nieuwe 
huisvesting van het PBC officieel geopend. 

Met de huisvesting van het PBC op haar nieuwe locatie opereren  de OVK en het PBC als zelfstandig 
verantwoordelijke bedrijfsonderdelen binnen het concern DJI vanuit dezelfde locatie.  
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3. Patiënten informatie. 
 

 
3.1 Inleiding. 
 
De OVK is een forensisch psychiatrisch centrum. Gericht op de veiligheid van de samenleving 
behandelt de OVK patiënten.  De volgende diensten worden geleverd: 

 De OVK geeft uitvoering aan de tbs-maatregel; 
 De OVK richt zich ook op patiënten met een andere juridische titel; 
 De OVK behandelt patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant; 
 De OVK werk samen met ketenpartners om in de behoefte aan zorgaanbod in de regio te 

voorzien. 
Centraal in de dienstverlening van de OVK staat het geven van uitvoering aan de tbs-maatregel. 
De met deze uitvoering gepaard gaande activiteiten, zowel in dienstverlening als omgerekend in 

geldswaarde omvatte in 2018 ongeveer 80% van de omzet van de OVK. In dit hoofdstuk zijn 
specifiek de verschillende met betrekking tot tbs patiënten verzamelde gegevens en scores op de 
door ForZo-JJI zo benoemde prestatie-indicatoren weergegeven. 
Naast de informatie over de relevante prestatie-indicatoren is in dit hoofdstuk informatie 
toegevoegd over de deelprestaties dagbesteding en forensisch psychiatrisch toezicht, evenals de 
geleverde zorg door het ForFact-team (ambulante zorg) en de geleverde zorg aan andere 
doelgroepen patiënten. 

 
Met  ForZo-JJI zijn voor het jaar 2018 afspraken gemaakt over de capaciteit en het gebruik 
daarvan in de OVK. Deze afspraken hebben zich vertaald in de onderhavige parameters8:  
 
 

Parameters Aantal 

Productieplaatsen tbs DBBC (x 365 dagen) 120 

Productieplaatsen tbs ZZP 12 

Totaal aantal plaatsen tbs (gemiddeld op jaarbasis) 132 

Aantal eerste opnames tbs 25 

Productieplaatsen OFZ (ambulante zorg) 100 

Productieplaatsen OFZ (klinisch - FVK) 24 

Productieplaatsen OFZ klinisch – FPK) 2 

Extramurale parameters TBS 5.500 

Aantal uren dagbesteding TBS 85.800 

Aantal uren dagbesteding OFZ (Klinisch) 10.000 

Aantal FPT dagen 25.000 

 
 

De in paragraaf 3.2 vermelde scores zijn afgezet tegen deze met ForZo-JJI gemaakte 
productieafspraken. 
  

 

3.2 Realisatie afspraken per prestatie-indicator tbs. 
 
De door de OVK gerealiseerde prestaties zijn aan de hand van de door ForZo-JJI voorgeschreven 
prestatie-indicatoren weergegeven. De PI-nummers corresponderen met de door de DJI en ForZo-
JJI gehanteerde nummering. 
 

 

Omschrijving PI Voorstel  2014 2015 2016 2017 2018 

PI-1 bezettingsgraad 100% 100,80% 98,34% 86,7% 92,9% 99,75% 

 

                                                 
8 De afspraken zijn terug te vinden in de brieven van ForZo-JJI. Voor TBS, brief van 13 april 2018, kenmerk: 
FZFPC2018012. Voor OFZ, brief van 14 september 2018, kenmerk: FZINK2018310. 
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Omgerekend op jaarbasis komt de OVK in 2018 uit op een gemiddelde bezettingsgraad van 
99,75% (Bron: SAP-BI bezettingsgraad 2018). 
De gemiddelde bezettingsgraad laat een stijging zien ten opzichte van het jaar 2017. Dit wordt 
veroorzaakt door een verlaagde productieafspraak met ForZo-JJI, welke ingekochte plaatsen wel 

beter zijn ingevuld. 
De gerealiseerde bezettingsgraad 2018 moet nog worden gecorrigeerd met het aantal 
verzorgingsdagen van op verzoek van het plaatsingsbureau van ForZo-JJI geplaatste (crisis) 
patiënten. Patiënten met een andere strafrechtelijke titel dan tbs met dwangverpleging. In 2018 
heeft de OVK in slechts incidentele situaties patiënten met een andere strafrechtelijke titel 
opgenomen. Als deze correctie is doorgevoerd, komt de OVK uit op een gemiddelde 
bezettingsgraad van 99,8% voor 2018. 

 
 

Omschrijving PI Voorstel  2014 2015 2016 2017 2018 
PI-2 aantal 
ontvluchtingen 

0 0 0 0 0 0 

 

 
De OVK is in 2018, zoals ook de voorgaande jaren, niet geconfronteerd met ontvluchtingen. 
 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-3 aantal 
onttrekkingen 
 buiten OVK 
(transmuraal) 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
0 

 
 

Uit OVK < 3 2 0 4 5 0 

 

 
In 2018 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan.  

 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-6 aantal gegronde 
klachten van patiënten 

< 15 19 54 18 8 14 

 

 
Het aantal (gegronde) klachten is in 2018 licht toegenomen ten opzichte van 2017 en ligt qua 

aantal nog steeds substantieel lager dan de aantallen in de jaren daaraan voorafgaand. Het hoge 
aantal klachten werd destijds veroorzaakt door de omstandigheden, waaronder de gescheiden 
aanpak van de zorgverlening, welke voor de verschillende doelgroepen patiënten (BOPZ, FVK en 
TBS) plaatsvond. Bij veel patiënten bestond het gevoel, dat er onvoldoende ruimte is voor de 
zorgaanpak van een bepaalde doelgroep (moeten delen van de verschillende beschikbare 

mogelijkheden). Ook de aanscherping van de aanpak van het middelengebruik (waaronder de 
invoering van het begeleidingsbeleid) en de regels die daarmee zijn ingevoerd voor 
patiënten/cliënten, medewerkers en bezoek werden als knellend en hinderlijk ervaren. 
Daarnaast is een aantal klachten ten aanzien van vermissing van goederen gegrond verklaard. De 
kliniek zal haar beleid ter zake aanpassen.  
 
In 2018 heeft de Patiëntenraad via een advocaat een brief geschreven aan de Inspecties voor 

gezondheidszorg en jeugdbescherming i.o. en Justitie en Veiligheid. Deze brief was voor NRC 
handelsblad aanleiding om over de situatie in de kliniek te berichten op 23 april 2018.  

 
De inspecties hebben op basis van dit signaal een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met de 
voorzitter van de Patiëntenraad, met directie en MT, met de OR en met de Commissie van Toezicht 
(CvT). In deze gesprekken is een toelichting gegeven en zijn vragen van de Inspecties beantwoord. 
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In de brief van de Patiëntenraad, die is opgesteld door een advocaat, wordt opgeroepen tot het 
uitvoeren van een groot onderzoek in de kliniek. Er bestond bij de Patiëntenraad zorg over de 
beperkingen die het afgelopen jaar zijn ingevoerd. Zo zijn maatregelen ingevoerd ten aanzien van 
het telefoneren, het kunnen ontvangen van bezoek en het invoeren van een nieuwe 
vergoedingsregeling. Veel van deze maatregelen zijn ingegeven vanuit het beter proberen te 

beteugelen van de middelenproblematiek. Patiënten ervaren deze maatregelen als te collectief. 
Daarnaast bestonden er zorgen bij de Patiëntenraad over de personele situatie (personeelstekort 
en benodigde hoeveelheid uitzendkrachten).  
De zorgen van de Patiëntenraad waren nooit eerder zo expliciet aan de orde gekomen tijdens het 
maandelijkse overleg tussen de Raad en de directie. Besloten is de intensiteit van het overleg te 
vergroten zodat vraagstukken intensiever met elkaar besproken kunnen worden. Ook bleek dat de 
Patiëntenraad het overleg met de commissie van toezicht niet opzoekt bij beleidsmatige 

vraagstukken. Ook die mogelijkheid bestaat en is opnieuw onder de aandacht gebracht.  
 
Waar mogelijk zijn aanpassingen in het beleid doorgevoerd. Ook is de communicatie met de 

patiëntengroep sterk verbeterd door patiënten digitaal (via de Kabelkrant) te informeren over tal 
van zaken die in de kliniek mogelijk zijn.  
 

De inspecties hebben het standpunt ingenomen dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. 
 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-13 Instroom, aantal 

eerste opnames 

25 23 14 14 21 14 

 

 
De OVK heeft in 2018 het aantal van 14 1e opnames gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat de OVK in 
2018 in totaal 25 nieuwe tbs-patiënten heeft opgenomen. Naast de doelgroep 1e opnames ging het 

om patiënten, die zijn overgeplaatst vanuit andere FPC’s of via herselectie of crisisinterventie 
werden geplaatst in de OVK. In verband met de personele problematiek in de OVK9 heeft de kliniek 
in het vierde kwartaal van 2018 een tijdelijke opnamestop moeten doorvoeren. 
 
De afgelopen jaren zijn de doorstroomaantallen van patiënten gunstig en bevinden zich tussen de 
20 en 28 doorplaatsingen naar transmurale voorzieningen op jaarbasis.  In 2017 is een terugval 
van het aantal patiënten dat transmuraal geplaatst kon worden geconstateerd. In 2018 heeft de 

doorstroom zich hersteld op het niveau, zoals de OVK dat gemiddeld kent. 
 
 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-14 Doorstroom 

In “eigen” beheer 

5 7 9 8 2 10 

Geplaatst in andere 
voorziening FPA/RIBW 

15 12 16 20 11 13 

Overige transmurale 
plaatsingen 

0 0 0 0 0 0 

 

 
De doorstroom vindt meestal plaats via de afdeling Sterreschans (resocialisatieafdeling) van de 
OVK naar een GGZ-instelling (bijvoorbeeld FPA, RIBW) of anderszins (kliniek- of trainingswoning). 
Ook voor de zogenaamde moeilijke, risicovolle patiëntengroepen, zoals de zedendelinquenten weet 

de OVK de doorstroom te bevorderen. De inzet van het ForFact-team is daar debet aan, maar ook 
andere zorgaanbieders en ketenpartners zijn, weliswaar nog in incidentele gevallen, bereid voor 
moeilijke, risicovolle patiënten vervolgzorg te leveren.   

 

 

 

                                                 
9 Zie paragraaf 2.3.1 van dit jaarverslag. 
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Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

I-15 Uitstroom 
Alle beëindigingen cf tbs 
advies - A 

 
15 

 
4 

 
19 

 
14 

 
14 

 
21 

Alle contraire 
beëindigingen – B 

0 0 1 0 0 0 

Alle voorwaardelijke 
beëindigingen – C 

10 19 25 9 11 5 

Aantal proefverloven dat 
heeft geleid tot 
beëindiging tbs – D 

10 7 10 9 11 8 

Saldo van A + B + C 
minus D = E 

15 16 35 14 14 18 

Wederzijdse 

overplaatsingen – F 

5 1 0 19 7 10 

Overplaatsingen naar 
andere voorziening 

buiten tbs – G 

0 1 0 0 1 5 

Aantal gestarte 
proefverloven – H 

5 8 9 9 15 12 

Aantal ingetrokken 
proefverloven – I 

0 0 0 0 2 1 

Saldo F, G, H minus I = J 10 8 9 9 13 26 

       

Totale jaarlijkse 

uitstroom 

 24 44 42 35 44 

 

 
In 2018 zijn totaal 44 patiënten uitgestroomd. De uitstroom van deze patiënten houdt verband met 
de toekenning van proefverlof, de voorwaardelijke beëindiging of de opheffing van de tbs 
maatregel. 
De afgelopen jaren, zijn met enige fluctuaties, jaarlijks gemiddeld 37 patiënten uitgestroomd. Deze 

trend laat zich ook zien voor het jaar 2018. Het jaar 2016 lijkt een uitzondering te zijn geweest, 
omdat in dat jaar extreem veel patiënten zijn overgeplaatst. In 2018 laat het aantal 
overplaatsingen weer een stijging zien.  
 
In 2018 hebben zich 16 bijzondere voorvallen voorgedaan. Het overlijden van één patiënt heeft 

grote indruk gemaakt.  

 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-16 Bijzondere 
voorvallen 
Natuurlijke dood 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

0 

 
0 

Suïcide 0 1 0 0 1 1 

onnatuurlijke dood 0 0 0 0 0 0 
Geweldsincidenten 0 4 1 2 0 11 
Elk ander incident van 
ernstige politiek 
gevoelige of publici-
teitsgevoelige aard 

0 7 11 5 15 4 

 

 
Bij overlijden binnen een justitiële zorginstelling wordt een melding gedaan bij de Inspectie  

Gezondheidszorg en Jeugd. De kliniek voert ook een intern onderzoek uit naar dit type incidenten. 
Deze onderzoeken zijn er op gericht om als instelling van incidenten te leren.   
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In de overige 15 situaties was sprake van een geweldsincident of een incident van ernstige politiek 
gevoelige of publiciteitsgevoelige aard. Het betrof hier kwesties waarin de betrokken patiënt 
bijvoorbeeld contact had weten te leggen met een slachtoffer, bij kamerinspecties contrabande was 
aangetroffen en middelenproblematiek, specifiek de handel in drugs. Opvallend is de toename van 
het aantal geweldsincidenten. De patiëntengroep die binnen de kliniek verblijft kampt met 

buitengewoon complexe problematiek. Opvallend daarbij is het deel van de agressie incidenten wat 
veroorzaakt worden door een beperkt aantal vrouwelijke patiënten. Dit is relatief hoog. Dit vraagt 
om nadere beschouwing. Daarnaast geeft het aan hoe complex het werken met deze doelgroep is. 
Van geweld tegen medewerkers waarbij medisch letsel ontstaat wordt altijd aangifte gedaan bij de 
politie. In 2018 zijn de personele tekorten ook aanzienlijk geweest en moest veel gebruik worden 
gemaakt van uitzendkrachten wat niet bevorderlijk is voor het realiseren van een stabiel leef- en 
werkklimaat10. 

 
 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-17 Aantal recidive 
tijdens uitvoering 

maatregel tbs 

0 0 0 0 1 0 

 
 
In 2018 heeft zich geen recidive voorgedaan. 
In 2018 heeft de OVK uitvoering gegeven aan de resultaten, die voortvloeiden uit het onderzoek 
naar de behandel- en begeleidingsaanpak door de OVK. Dit onderzoek werd ingesteld naar 
aanleiding van de recidive situatie in 2017. De op basis van dit onderzoek geconstateerde 

bevindingen hebben geleid tot een plan van aanpak dat in 2018 is uitgevoerd. De verbeterpunten 
richten zich op het verstevigen van de overdracht van informatie tijdens de behandeling, het meer 
multidisciplinair samenwerken, het beter verslagleggen en het beter controleren op basis van het 
vastgestelde individuele risicomanagementplan.  
 

 

3.3 Realisatie deelprestatie dagbesteding. 

 
De OVK biedt patiënten uiteenlopende activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en 
creativiteit. Deze activiteiten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van recidive, het 
terugvallen in strafbaar gedrag.  Deze activiteiten, die onder de noemer “dagbesteding” worden 
geduid, dragen tevens bij aan een zinvolle dag invulling van de patiënten gedurende hun verblijf in 

de OVK en ondersteunen de behandeling. 
 
Voor het jaar 2018 heeft de OVK met ForZo-JJI afspraken gemaakt over de 
verwachte inzet dagbesteding. Voor deze deelprestatie heeft de OVK in 
oktober 2017 een offerte gedaan. Het totaal aantal uren dagbesteding voor 
2018 is gesteld op 85.800 (tbs) en 10.000 (OFZ) uren. 

 
Over het jaar 2018 heeft de OVK totaal 74.262 uren dagbesteding TBS en 
5.407 uren dagbesteding OFZ gerealiseerd.  
Dit totale aantal blijft ver achter bij de geoffreerde dagbestedingsuren. Door 
de kliniek is ongeveer 26% minder dagbestedingsuren tbs en ongeveer 46% 
minderdagbestedingsuren OFZ geleverd dan aanvankelijk werd verwacht. De administratie ten 
aanzien van dit onderwerp is verbeterd.  Dat heeft geleid tot een beter inzicht. Vanaf 2019 geldt 

voor forensische zorg geen productieplafond meer, lees worden tussen ForZo en de zorgaanbieders 
geen afspraken meer gemaakt betreffende de hoeveelheid te leveren producten. 

 

 
3.4 Realisatie deelprestatie Forensisch Psychiatrisch Toezicht. 

Forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) is een samenwerkingsmodel gericht op de veilige en 

verantwoorde uitstroom van tbs-gestelden in de maatschappij. Dat lukt omdat 

                                                 
10 Zie paragraaf 2.3.1 van dit jaarverslag. 

” Dagbesteding 
stimuleert de 
patiënt om zijn 
of haar talenten 
te ontdekken in 
een veilige 
omgeving” 
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reclasseringsorganisaties en forensische psychiatrische centra intensiever zijn gaan samenwerken 
en ook langer gezamenlijk optrekken bij de uitstroom van tbs-gestelden naar de samenleving. De 
reclassering wordt eerder betrokken bij de resocialisatie en (oude) behandelaren blijven langer 
betrokken bij de terugkeer in de samenleving van hun cliënten. 

Inmiddels is FPT uitgegroeid tot hét samenwerkingsmodel voor de samenwerking tussen 
behandelaren, begeleiders en de diverse reclasseringsorganisaties. Voor zowel de 
terbeschikkingstelling met dwangverpleging als de terbeschikkingstelling met voorwaarden is een 

FPT-model ontwikkeld en vastgelegd. De werkwijze hoeft echter niet voorbehouden te zijn tot deze 
twee titels, maar kan ook bij andere strafrechtelijke titels worden toegepast. 

Voor het jaar 2018 heeft de OVK met ForZo-JJI afspraken gemaakt over de verwachte inzet FPT. 

Voor deze deelprestatie heeft de OVK in oktober 2017 een offerte gedaan. Deze zag op een totaal 
te realiseren aantal FPT-dagen ter grootte van 25.000.  

Over het jaar 2018 heeft de OVK 18.190 FPT dagen geleverd. Dit totale aantal blijft achter bij de 

geoffreerde FPT dagen. Door de kliniek is ongeveer 27% minder dagen geleverd dan aanvankelijk 
werd verwacht. Een oorzaak voor deze daling wordt vooralsnog gevonden in een wijziging van de 
financieringssystematiek. Als er sprake is van een time out (terugval en opname in de kliniek) dan 
wordt een DBBC time out geopend. De zorgverlening wordt dan niet langer als FPT geregistreerd. 
Daarnaast ziet de OVK dat in een aantal situaties de tbs-maatregel na een voorwaardelijke 
beeindiging is opgeheven. Dat leidt eveneens tot het afsluiten van het FPT. 

 

3.5 Realisatie afspraken OFZ (ambulante zorg). 

 

Door de inkooporganisatie ForZo-JJI is voor het jaar 2018 OFZ, ambulante zorg ingekocht. Deze 

inkoop omvatte een waarde van ongeveer € 1.000.000,-. Afgesproken is dat er DB(B)C’s kunnen 

worden gedeclareerd tot deze bepaalde geldelijke waarde. Het ForFact-team zet zich er daarbij in 

zoveel mogelijk trajecten een kwalitatief goede ambulante zorgverlening te leveren. 

 

De omzet ForFact over 2018 is iets lager uitgevallen dan werd verwacht. Uit de gefactureerde 

DBBC’s, en het overzicht Onderhanden Werk (OHW) en afgesloten, nog niet gefactureerde DBBC’s 

(ANG) is gebleken dat de OVK in 2018 op dit perceel een productie heeft gedraaid van  

€ 867.009,-.   

Daarnaast verleent het ForFact-team ook andere doelgroepen patiënten zorg waarvoor financiering 

kan worden verkregen via andere bronnen, zoals de gemeenten en zorgverzekeraars. Een traject is 

opgestart om de alternatieve financiering te realiseren. Voor het jaar 2018 ontvangt de OVK van de 

gemeente Almere een subsidie van € 40.250, -. 

 

Deze andere doelgroepen patiënten betreft patiënten waarbij het bestaande aanbod niet volstaat. 

Patiënten komen bijvoorbeeld niet uit zichzelf naar een forensische polikliniek toe voor 

behandeling. Daarbij spelen er vraagstukken op meerdere levensgebieden. Vanuit het ForFact-

team kan deze zorg integraal en in samenwerking met ketenpartners geboden worden waarbij op 

een outreachende wijze zicht gehouden wordt op de patiënt in zijn of haar leefomgeving.  

In dit kader biedt de toegewezen DJI-pilot “personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag” 

een overbruggende (financiële) ondersteuning.  De OVK is gestart met de uitvoering van de pilot 

“personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag”.  Met deze pilot beoogt de OVK ten behoeve 

van de regio Flevoland een (forensisch) zorgaanbod te realiseren voor de groep verwarde  

personen (zonder strafrechtelijk kader) waarbij sprake is van risicovol gedrag. Toegewerkt wordt 

naar een best practice aanpak ten behoeve van deze specifieke doelgroep waarbij aanpak, aanbod 

en wijze van financiering zijn gerealiseerd. In verband met deze pilot is door het programma DJI in 

verbinding en ForZo-JJI een budget beschikbaar gesteld van € 242.623,-. 

Daarnaast is het ForFact-team aangehaakt bij verschillende initiatieven met betrekking tot de 

aanpak van de  (forensische) ambulante zorg aan ander doelgroepen patiënten, zoals de 

ketenveldnorm. 
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Met betrekking tot de productie in 2018 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt. De 

caseload van het ForFact-team omvatte aan het einde van 2018 125  trajecten waarvan: 

• Actieve caseload: 103 trajecten; 

• Van de 125 trajecten bevinden zich 16 trajecten in de intake/aanmeldfase en 6 trajecten staan        

    op de wachtlijst van het ForFact-team; 

• In 23 trajecten is de behandeling beëindigd, onder andere als gevolg van het niet bereiken van  

    een behandelovereenstemming, op verzoek van de patiënt zelf, als gevolg van annulering door     

    de opdrachtgever, wegens hervatting van de TBS of het vervallen van de strafrechtelijke titel; 

• Het ForFact-team heeft in 2 zorgtrajecten besloten de patiënt niet aan te nemen, bijvoorbeeld  

    omdat geen behandelovereenstemming werd bereikt, de patiënt naar een andere regio is  

    vertrokken of de patiënt in detentie is genomen.  

 

De voorzichtige conclusie moet worden getrokken dat  het beroep op de 

zorgverlening door het ForFact-team nog steeds groeit, maar dat de 

daarmee gepaard gaande opbrengsten (nog) niet kostendekkend zullen 

zijn.  

 

De trajecten van cliënten zonder justitiële titel, die wel bij het ForFact 

worden aangemeld, zullen waar dit mogelijk is, worden gedeclareerd bij de 

zorgverzekeraar. Daarnaast heeft de OVK samenwerking gezocht met 

andere zorgaanbieders, zoals GGZ Centraal, de Waag (de forensische 

zorgspecialisten) en Amethist.  Deze samenwerking is of gerealiseerd 

(GGZ Centraal) of er worden verkennende gesprekken gevoerd. De 

samenwerking is gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid, die 

voor de (forensische) zorg aan bepaalde doelgroepen wordt ervaren en het 

treffen van afspraken om te komen tot de financiering van deze 

zorgtrajecten (rechtstreeks via een financieringsbron, zoals de gemeente 

of een zorgverzekeraar, dan wel via een onderaannemersconstructie). 

 

In 2018 heeft de OVK 102 DBBC’s ambulante zorg geopend. Met een aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal een aantal van de in 2018 

geopende DBBC’s in 2019 “doorlopen”. 

 

Daarmee heeft het ForFact-team van de OVK in 2018 haar lopende 

succesvolle ontwikkeling voortgezet. Deze ontwikkeling zal in 2019 

doorgaan, waarbij het accent zal liggen op het kostendekkend krijgen van 

de OFZ activiteiten ambulant. De OVK heeft daartoe de volgende redenen: 

 De vraag naar ambulante zorg in de regio Flevoland groeit;  

 Deze vraag naar ambulante zorg is versterkt door de afbouw van klinische GGZ capaciteit; 

 De ontwikkelingen rondom de aanpak van personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag. 

In dit kader worden onder andere genoemd de pilot van de OVK op dit terrein binnen het 

programma DJI in verbinding, de inkoop van extra beveiligde plaatsen door zorgverzekeraars 

en de ketenveldnorm; 

 De bedrijfseconomische situatie van het ForFact-team van de OVK. Dit team en de 

werkzaamheden vragen nog om een nadere aanscherping om kostendekkend te kunnen 

draaien. 

 

 

3.6 Realisatie afspraken OFZ (klinisch). 

 

Sinds 1 januari 2017 is de OVK eindverantwoordelijke voor de FVK De Basalt. In algemene zin kan 

worden vastgesteld dat de exploitatie van de FVK De Basalt in 2017 voortvarend is opgepakt en na 

een moeizame start gedurende de eerste maanden van 2017 zich positief heeft ontwikkeld. 

  

Tijdens het jaar 2018 laat de FVK voortdurend een groei zien, zowel wat betreft het aantal 

geleverde verzorgingsdagen, als de omvang van de behandelinhoud en de dagbesteding. 

“De forensisch 
ambulante zorg 
biedt ambulante 
behandelingen 
voor forensische 
cliënten met 
psychiatrische, 
verslavings- 
en/of 
persoonlijkheids
problematiek. Al 
dan niet in 
combinatie met 
een (lichte) 
verstandelijke 
beperking. Vaak 
zijn cliënten in 
aanraking 
gekomen (of 
dreigen in 
aanraking te 
komen) met 
politie of justitie 
door gewelds-, 
vermogens- of 
zedendelicten” 
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Vastgesteld wordt dat de FVK al in 2017 tot een sluitende exploitatie is gekomen. Ook 2018 laat 

een sluitende exploitatie zien. Eind 2018 is een uitgebreide evaluatie van de exploitatie van de FVK 

De Basalt en de samenwerking tussen de OVK en Tactus Verslavingszorg gestart. Bij beide partijen 

is de intentie aanwezig om de samenwerking voort te zetten. Hoe en in welke vorm of eventueel te 

wijzigen voorwaarden/werkafspraken zal de evaluatie moeten uitwijzen. De resultaten van de 

evaluatie worden in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd. 

 

Met betrekking tot de productie in 2018 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt: 

• Aantal aangemelde verslavingspatiënten in 2018: 55; 

 De bezettingsgraad van FVK de Basalt is uitgekomen op: 90,1% (7.893 verblijfsdagen); 

• De ingezette behandeltijd is uitgekomen op 451.658 minuten;  
 De geleverde uren dagbesteding zijn uitgekomen op 5.407. 

 

De productiegegevens zijn omgerekend naar de geldelijke tegenwaarde van de verwachte 

opbrengsten en tegenover deze opbrengsten staan de gemaakte kosten vermeld. Zoals hierboven 

al opgemerkt heeft FVK De Basalt het jaar 2018 met een positief exploitatieresultaat kunnen 

afsluiten11. Dat biedt perspectief voor de toekomst. De OVK en Tactus Verslavingszorg zien nog 

ruimte om de inzet van activiteiten van de FVK verder te verbeteren en daarmee de opbrengsten te 

optimaliseren. 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Voor de financiële gegevens van FVK De Basalt wordt verwezen naar hoofdstuk 5: financieel jaarverslag 2018 
en bijlage 6.4 van dit jaarverslag. 
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4. Personeel & Organisatie. 
 

 
4.1 Inleiding. 
 
Goede arbeidsomstandigheden in de organisatie zorgen voor een veilig, gezond en gemotiveerd 
werkklimaat. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers onnodig ziek, overspannen of 

arbeidsongeschikt worden.  
 
In de voorgaande jaren heeft de OVK inspanningen gepleegd om de personele situatie in de kliniek 
te verbeteren. Verbeteringen gericht op het terugdringen van de flexibele personele schil, het 
aanstellen van medewerkers in een “vast” dienstverband en het  binden van medewerkers aan de 
OVK, onder andere door het versterken van de ontplooiings- en scholingsmogelijkheden. De 
aanpak was aanvankelijk succesvol. Dat uitte zich onder andere in een toename van het aantal 

medewerkers met een “vast” dienstverband en het verkleinen van de flexibele schil. 
 
Echter de aanpak is ingehaald door de verbeterde economische omstandigheden in Nederland en 
de daarmee gepaard gaande vraag naar arbeidskrachten. In 2018 zijn de behaalde resultaten voor 
een belangrijk deel weer teniet gedaan. Dat heeft geleid tot het besluit van de directie en het 
management om de investeringen en de inzet met betrekking tot de aanpak van deze problematiek 
te intensiveren. In hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1 van dit jaarverslag is de problematiek en de 

aanpak uitgebreid beschreven.  
 
Met het oog op de toekomst werkt de OVK aan een vernieuwing van het voor de organisatie 
geldende Organisatie & Formatierapport (O&F). Daarin wordt getracht inzicht te geven hoe de OVK 
werkt, met welke functies en afgeleid daarvan met welke aantallen functionarissen tot een 
optimale inrichting kan worden gekomen. Dit alles binnen de context van de financiële 

mogelijkheden die de OVK heeft op grond van de voor de kliniek geldende financieringsstructuur. 
De oplevering van een nieuw O&F rapport wordt voorzien in de eerste helft van 2019. 

 
Van directie en management en de OR zal een niet aflatende inzet worden gevraagd om samen de 
vraagstukken waarvoor de OVK zich ziet geplaatst in goede samenwerking te bespreken en aan te 
pakken. 
 

 
4.2 Verzuimbeleid. 
 
Het arbeidsverzuim heeft al jaren de aandacht van de directie en het management. Na 
aanvankelijk een structurele daling van de verzuimcijfers ziet de kliniek zich geconfronteerd met 
een stijging van het verzuimcijfer. De stand van zaken en de aanpak gericht op de beheersing en 
uiteindelijk de daling van het verzuimcijfer wordt regelmatig in de kliniek besproken. Uitgangspunt 

daarbij is dat het van belang is te beoordelen wat iemand nog wel kan, in plaats van alleen te 
kijken naar de beperkingen binnen de eigen functie. Aan de slag blijven, eventueel in een andere 

functie, is uitermate belangrijk voor het bevorderen van het herstel. Individuele verzuim dossiers 
en het daarin te voeren “maatwerk” worden regelmatig besproken in het sociaal medisch overleg. 
Dit overleg vindt maandelijks plaats. In de tabellen zijn de (maandelijkse) verzuimcijfers over de 
afgelopen jaren opgenomen. Uit de vergelijking met de maandcijfers over de afgelopen jaren valt 

af te lezen dat het verzuim langzaam maar zeker toeneemt.  Het jaar 2018 laat een lichte daling 
zien.  
 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-7 arbeidsverzuim < 5% 5,15% 5,5% 5,84% 6,8% 7,16% 
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Maand Verzuim- 
Cijfers 

2014 

Verzuim- 
Cijfers 

2015 

Verzuim 
Cijfer 
2016 

Verzuim- 
Cijfer 
2017 

Verzuim- 
Cijfer 
2018 

Januari 6,2% 7,3% 5,8% 6,5% 8,4% 

Februari 6,5% 7,9% 6,4% 5,8% 9,2% 

Maart 5,9% 6,5% 4,7% 5,9% 8,5% 

April 5,2% 6,1% 5,1% 5,6% 7,8% 

Mei 6,0% 4,8% 5,4% 5,7% 6,9% 

Juni 5,8% 5,1% 5,6% 6,1% 6,8% 

Juli 4,4% 3,9% 5,3% 6,9% 7,3% 

Augustus 3,2% 3,9% 4,9% 7,4% 6,2% 

September 3,5% 5,1% 5,8% 7,5% 6,8% 

Oktober 4,1% 5,1% 6,7% 8,8% 5,8% 

November 5,7% 4,9% 7,1% 7,7% 6,4% 

December 5,4% 5,9% 7,3% 8,1% 5,9% 

       

Gemiddeld 5,15% 5,54% 5,84% 6,83% 7,16% 

 

 
Als belangrijkste oorzaken voor dit toenemende verzuim worden gezien de personele situatie en de 
daarmee gepaard gaande vraagstukken van de scheve verhouding tussen “vast” aangesteld 
personeel en de (tijdelijke) externe inhuur van  medewerkers. Het SSC heeft in 2018 een analyse 
gemaakt van het stijgende ziekteverzuim. Op grond van deze analyse is een plan van aanpak 
ziekteverzuim opgesteld, dat in uitvoering is genomen. Doelstelling van de OVK blijft haar streven 

om te komen tot een verzuimcijfer van 5% of lager.  
 

 
4.3 Functioneringsgesprekken. 
 
Het onderwerp personeelsgesprekken heeft ook in 2018 nadrukkelijk aandacht gekregen. In 2017 
is binnen de DJI een nieuwe structuur voor personeelsgesprekken ingevoerd. Volgens het systeem 
P-Direkt heeft de OVK in 2018 met 56,1%12 
van haar personeelsbestand een 

personeelsgesprek gehouden. Uit nader 
onderzoek van de OVK is gebleken dat met 
meer medewerkers een personeelsgesprek is 
gehouden, maar dat niet alle gesprekken 
binnen P-Direkt als een functioneringsgesprek 
worden aangemerkt. Daarnaast worden na 

afsluiting van het kalenderjaar de alsnog 
ingevoerde personeelsgesprekken aan het 
resultaat 2018 toegevoegd. 
Volgens het onderzoek van de OVK is met ten 
minste 70,2% van het medewerkersbestand 
een personeelsgesprek gehouden13.  
 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-10 Functionerings-
gesprekken 

90% 70,2% 68% 73% 68,2% 70,2% 

                                                 
12 Bron van dit cijfer is de managementinformatie die centraal door DJI wordt samengesteld “Prestatie 
indicatoren P&C-cyclus 2018”. 
 
13 Bron van dit cijfer is systeem P-Direkt, rapport: dashboard, onderwerp: personeel gesprekken, datum 8 
maart 2019. 

“Er zijn verschillende soorten 
personeelsgesprekken waarin alles aan bod 
komt:  functioneren, beoordeling van het 
functioneren en (persoonlijke) ontwikkeling. 
Afhankelijk van de doelstelling van het 
gesprek, kun je tot verschillende resultaten 
komen. Je kunt de gesprekken in hun 
“zuivere” vorm gebruiken of een combinatie 
van verschillende soorten gesprekken 
maken” 
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De OVK wil zich niet alleen richten op de kwantitatieve uitvoering van het F-gesprek, maar 
nadrukkelijk ook op de kwaliteit. Deze kwaliteit richt zich onder andere op onderwerpen als 
competenties, verzuim, stijl van leidinggeven, houding en gedrag, dossiervorming en het volgen 
van ondersteunende opleidingen en trainingen, die nadrukkelijk bijdragen en/of 
onderdeel uitmaken van de aanpak van het personeelsgesprek. De combinatie van kwantiteit  en 

kwaliteit moet leiden tot een sterk verbeterde uitvoering van het personeelsgesprek en het 
eventueel daarbij behorende functioneringstraject binnen de OVK.   
In het verlengde daarvan is de OVK eind 2018 aangesloten bij de pilot personeelsschouw. Deze 
pilot heeft betrekking op de leidinggevenden van het middenkadersegment14. 
 
 
4.4 Scholingsbeleid en opleidingen. 

 
Het forensische zorg veld is de afgelopen jaren en zal ook nog de komende jaren met ingrijpende 
veranderingen worden geconfronteerd. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden en 

daarmee ook de komende jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering te handhaven, richtte de 
OVK zich in 2018 nadrukkelijk op de onderwerpen, die ertoe bijdragen dat de OVK in het 
forensische zorgveld als een kwalitatief goede zorgaanbieder wordt aangemerkt. Een zorgaanbieder 

die gespecialiseerd is in de behandeling van patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag zowel 
klinisch als ambulant. Een zorgaanbieder die daarnaast de in de afgelopen jaren opgebouwde 
forensische deskundigheid in een breder zorgveld kan aanbieden en daarmee extra financiële 
middelen kan genereren om de OVK als organisatie (financieel) sterk en gezond te houden. Tegen 
deze achtergrond heeft de OVK een opleidingsbeleid ontwikkeld.  
 

 

Omschrijving Uitgaven 

Uitgaven met betrekking tot concreet gegeven 
en gevolgde opleidingen 

€   157.626, - 

Uitgaven met betrekking tot opleidingen “vakmanschap”    €  100.790, - 

Totale uitgaven 2018    €  258.416, - 

 
 
Daarnaast is de OVK aangehaakt op het programma “vakmanschap” van DJI. Dit programma komt 
tegemoet aan de actuele behoefte van divisies, landelijke diensten en directies betreffende het op 
peil brengen en houden van de kennis en deskundigheid, evenals de daarbij behorende 
vaardigheden van de in te zetten medewerkers. In dit programma is een mix van opleidingen 
opgenomen, gericht op het (blijven) voldoen aan basiseisen die aan de functievervulling worden 

gesteld en opleidingen en bijeenkomsten waarmee tevens wordt ingespeeld op de complexe 
doelgroep en veranderende eisen vanuit de maatschappij. Reflectie in het werk speelt daarbij een 
belangrijke rol. Met de invulling van dit programma wordt fundamenteel neergelegd welke 
ontwikkelingen op dit gebied voor DJI en de medewerkers van belang zijn, welke prioriteiten 
moeten worden gesteld, welke faciliteiten beschikbaar zijn en hoe er omgegaan dient te worden 

met de beschikbaarheid voor opleidingen van 
medewerkers in het primaire proces.  

Door het programma “vakmanschap” werden 
voor het jaar 2018, op basis van een door de 
OVK ingediend plan, verschillende  
opleidingen en trainingen, evenals de financiering van de opleidingskosten en een deel van de 
vervangingskosten in dit programma meegenomen. Helaas kon de OVK de beoogde aanpak niet 
volledig invullen. In 2018 is er aandacht geweest en invulling gegeven aan de volgende opleidings- 

en trainingstrajecten: 
 Suïcidepreventie; 
 Cel inspectie; 
 7 bronnen van arbeidsvreugde, inclusief terugkomsessies; 
 Vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen; 
 Continu verbeteren met de 7 basis analyse instrumenten; 

 Effectief beïnvloeden; 

                                                 
14 In dit kader wordt verwezen naar de brief aankondiging landelijke pilot personeelsschouw leidinggevenden 
DJI van 23 mei 2018, kenmerk 2275538. 

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” 
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 Projectmatig werken; 
 Individuele opleidingstrajecten, zoals HBO bachelor communicatie. 
 
Dat neemt niet weg dat de uitputting “Vakmanschap” ver achter blijft ten opzichte van het 
toegekende budget. (uitputting ongeveer 12% ten opzichte van het toegekend budget) 

Onderzoek naar de oorzaken daarvan heeft twee belangrijke redenen opgeleverd: 
 De personele situatie; 
 De registratie van de opleidingsgegevens. 
 
De OVK had veel vacatures en kende verhoudingsgewijs een hoog aantal ingehuurde medewerkers 
(uitzendkrachten en tijdelijke medewerkers). Daarnaast werd de OVK eind 2018 geconfronteerd 
met een aantal medewerkers, die op het laatste moment alsnog van de SBF/2e carrière-regeling 

gebruik heeft gemaakt. Deze situatie is ten koste gegaan van het “vaste” c.q. zittende personeel. 
Om de postenbezetting wekelijks op orde te krijgen, ontkwam de OVK er niet aan om opleidings- 
en trainingstrajecten uit te stellen en (deels) te verplaatsen naar 2019. 

 
De registratie van de opleidingsgegevens is in 2018 onvoldoende gebleken, mede door het vertrek 
van de medewerker die deze registratie onderhield. Het vertrek van deze medewerker heeft 

tijdelijk tot een vacuüm geleid, dat is en koste gegaan van de te declareren opleidingskosten bij 
“Vakmanschap”. De OVK heeft inmiddels afspraken gemaakt om tot een verbetering van deze 
administratie, inclusief de registratie van vervangingsuren in het roostersysteem, te komen. 
 
 
4.5 Melden Incidenten Patiënten, Faults or near accidents; MIP Fona.  
 

De OVK werkt met een digitaal meldsysteem iTask in Infoland. Incidenten en bijna incidenten 
worden gemeld. Hiertoe kent het systeem diverse categorieën. De registratie wijkt af van de regels 
die gelden voor de registratie en melding van bijzondere voorvallen15.  
 

 

In welke categorie 

valt het (bijna-) 

incident? 

TBS  

2013 

 

 

TBS 

2014 

 

 

TBS 

2015 

 

 

TBS 

2016 

 

TBS 

OFZ 

2017 

 

TBS 

OFZ 

2018 

Agressie 72 
 

125 
 

129 
 

144 
 

150 
 

197 

Veiligheid 20 
 

20 
 

32 
 

19 
 

41 
 

63 

Medicatie 99 
 

91 
 

84 
 

84 
 

47 
 

68 

Ongeval patiënt 0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

0 

Onvoldoende/ 

onjuiste zorg  4 

 

 
7 

 

 
13 

 

 
6 

 

 
16 

 

 
9 

Patiënten logistiek/ 

behandelrapportage 1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

0 

Overige 9 
 

15 
 

29 
 

22 
 

20 
 

58 

Totaal 205 

 
258 

 
288 

 
277 

 
281 

 
395 

 
 
In het kader van MIP Fona worden alle incidenten en bijna incidenten in kaart gebracht. De 
meldingen voorzien de OVK van informatie over onder andere de aantallen en frequentie van 

(bijna) incidenten. De door de MIP fona commissie geconstateerde zaken worden aan de hand van 
een viermaandelijkse rapportage besproken in het managementteamoverleg. De 

                                                 
15 Zie de informatie bij PI -16 in hoofdstuk 3, paragraaf 2 van dit jaarverslag. 
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meldingsprocedure en de meldingen worden door de OVK uiterst serieus genomen. Bij het leren 
van incidenten is het van belang dat (bijna) incidenten systematisch worden geanalyseerd en 
verbeteracties worden ingezet. Hiervoor kunnen meerdere methoden worden gehanteerd.  
 
Afhankelijk van de ernst van bepaalde meldingen en/of constateringen kan de MIP Fona commissie 

zelfstandig besluiten of in opdracht van de directie en het managementteam een Prisma-onderzoek 
instellen. Daarnaast kan de directie en het 
management besluiten, eventueel onder 
voorzitterschap van een onafhankelijke, externe 
voorzitter, een SIRE-onderzoek in te stellen. Veel 
aandacht gaat uit naar bewustwording, het belang van 
het melden en de achtergronden van het ontstaan van 

incidenten, de Human Factors: hoe komt het dat 
mensen fouten maken en welke invloed hebben de 
systemen/zorgprocessen. 

 
In 2018 heeft de OVK 7 Prisma onderzoeken en 1 SIRE 
onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken hadden 

betrekking op onderwerpen, zoals overlijden, 
onttrekking, incidenten tussen patiënten onderling en/of tussen patiënten en medewerkers.  
 
Wat in 2018 opvalt,  is het feit dat het totale aantal meldingen is toegenomen. Opvallend daarin is 
de toename van de incidenten agressie en veiligheid. De patiëntengroep die binnen de kliniek 
verblijft kampt met buitengewoon complexe problematiek. Opvallend daarbij is het deel van de 
agressie incidenten wat veroorzaakt worden door een beperkt aantal vrouwelijke patiënten. Dit is 

relatief hoog. Daarnaast geeft het aan hoe complex het werken met deze doelgroep is. Van geweld 
tegen medewerkers waarbij medisch letsel ontstaat wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. In 
2018 zijn de personele tekorten ook aanzienlijk geweest en moest veel gebruik worden gemaakt 
van uitzendkrachten wat niet bevorderlijk is voor het realiseren van een stabiel leef- en 

werkklimaat.  
 
Naast deze “eigen” incidentenadministratie verzamelt de OVK in opdracht van ForZo-JJI gegevens 

met betrekking tot incidenten tussen patiënten. Verschil met de registratie van de hierboven 
beschreven registratie van (bijna) incidenten is, dat aan de opgave van geweldsincidenten tussen 
patiënten de voorwaarde is verbonden dat alleen incidenten worden gemeld voor zover deze 
hebben geleid tot de oplegging van een beklagwaardige sanctie. De op deze prestatie-indicator 
behaalde score is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 
PI-4 aantal 
geweldplegingen tussen 
patiënten 

< 2 2 1 1 2 4 

 
 
Er hebben zich in 2018 een viertal van dit type incidenten voorgedaan tussen patiënten. Het aantal 
fysieke incidenten tussen patiënten in de OVK is laag, maar laat in 2018 wel een relatief lichte 
toename zien. Dit lijkt zich te verhouden met de toename van het aantal MIP/FONA meldingen. Ten 
aanzien van een aantal geweldplegingen is op verzoek van de IGJ een prisma onderzoek 
uitgevoerd. Eventuele aanbevelingen zijn opgevolgd. 

 

 
4.6 Ongevallen. 
 
Er is in 2018 een 7-tal ongevallen gemeld. De ongevallen zijn redelijk divers van aard.  

Drie ongevallen deden zich voor tijdens de training van het Bijzonder Calamiteitenteam. Tijdens 

inzet van het Bijzonder calamiteitenteam zijn op 2 afzonderlijke momenten medewerkers 
geblesseerd geraakt.  
Op verblijfsafdelingen zijn in totaal 3 medewerkers gewond geraakt. Hierbij diende ook 
zekerheidshalve een vaccinatietraject te worden ingezet. In de regel worden ongevallen onderzocht 

“Incidenten en bijna-incidenten in het 
werk worden dagelijks gemeld. Het is 
niet alleen nodig om te identificeren wat 
er is gebeurd en hoe het is gebeurd, 
maar ook om te achterhalen waarom het 
is gebeurd en hoe het komt dat de 
veiligheidsmechanismen (barrières) niet 
voorkomen hebben dat incidenten zijn 
opgetreden” 
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en daar waar nodig opgevolgd door gerichte acties met als doel dergelijke ongevallen in de 
toekomst te voorkomen. 
Zo is de OVK voor de trainingen van het Bijzonder Calamiteitenteam naar aanleiding van de 
ongevallen op zoek gegaan naar een andere trainingslocatie en is het dragen van de BCT schoenen 
tijdens de training verplicht gesteld. 

 
 
4.7  Team Opvang en Nazorg. 
 
Het team opvang en nazorg van de OVK telt gemiddeld een 12-tal leden en het team is 
samengesteld uit medewerkers van de OVK van verschillende disciplines. Samen met een 
coördinator geven deze personen vorm aan het Team Opvang en Nazorg (TON). De bezetting 

wordt nog steeds aan de krappe kant ervaren. Wel zijn er in verband met het vertrek van 
verschillende leden, die elders zijn gaan werken 
nieuwe leden opgeleid. 

Na een incident informeert de kliniekcoördinator 
het TON en geeft daarbij door welke medewerkers 
bij dit incident betrokken waren. Het TON 

benadert de medewerkers individueel.   
Daarbij wordt bekeken hoe het gaat met deze 
medewerkers, wordt informatie gegeven over 
eventueel te verwachten lichamelijke reacties en 
wordt nagegaan of de medewerker ergens hulp bij 
nodig heeft.  Als blijkt dat een medewerker meer 
hulp nodig heeft bij de verwerking van het 

incident dan kan de dienst Trauma Opvang van 
DJI worden ingeschakeld door het TON, de 
leidinggevende of door de medewerker zelf.  In verband met de huisvesting van het PBC op de 
locatie van het OVK complex heeft in 2018 een oriënterend kennismakingsgesprek gevoerd met het 

team opvang en nazorg van het PBC. Dit was noodzakelijk, omdat de OVK diensten levert aan het 
PBC en dus medewerkers van de kliniek ook binnen de aan het PBC toegewezen ruimten werkt.  
 

 

Periode 

Aantal 
incidenten 

waarbij 
 TON benaderd 

is 

Aantal 
medewerkers 

 benaderd voor 
een gesprek 

Aantal gevoerde 
gesprekken  

Aantal 
doorverwijzingen 

naar trauma opvang 

2014 38 182 76 1 

2015 34 207 90 2 

2016 39 247 92 3  

2017 30 145 44 2 

     

2018 28 103 44 2 

 
 
Naast deze “eigen” incidentenadministratie verzamelt  de OVK in opdracht van ForZo-JJI gegevens 

met betrekking tot incidenten tussen patiënten en medewerkers.  Voor deze opgave geldt de zelfde 
voorwaarde  als beschreven bij de toelichting op de PI 4: geweldplegingen tussen patiënten 
onderling. De op deze prestatie-indicator behaalde score is weergegeven in de onderstaande tabel. 

“Tijdens het werk kan een gebeurtenis 
plaatsvinden die een behoorlijke impact op 
je heeft. Na zo’n gebeurtenis kan het 
normale ritme en de gebruikelijke goede 
sfeer worden verstoord. Je kunt zelfs een 
trauma oplopen of niet in staat zijn om door 
te werken. Daarom wil de OVK dat 
medewerkers goed worden opvangen en 
begeleid ” 
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Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 
PI-5 aantal 
geweldplegingen tegen 

personeel 

< 2 2 3 5 3 10 

 
 
Er hebben zich in 2018 een tiental incidenten voorgedaan tussen patiënten en medewerkers. De 
incidenten zijn onderzocht en naar bevind van zaken zijn adequate maatregelen getroffen. Indien 
dit aan de orde was is aangifte gedaan.  
 

 
4.8 Integriteit. 

 
De OVK vraagt op het vlak van integriteit een meer dan gemiddelde inzet en alertheid van 
medewerkers. Elke dag maken medewerkers keuzes. Keuzes in wat niet te doen, of juist wel, en 
hoe dat te doen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om daarbij binnen de grenzen van 

toelaatbaar gedrag te blijven. In die keuzes speelt integriteit een belangrijke rol. Houding en 
gedrag van de medewerker zijn daarin belangrijke aspecten. Gewenst gedrag is het gedrag waar je 
voor staat en waarvan de OVK er vanuit gaat dat de medewerker dat in de praktijk brengt. Dan 
gaat het om de waarden die de medewerker uitdraagt in zijn of haar werk. Hierbij valt te denken 
aan respect, betrouwbaarheid, professionaliteit en openheid. 
Integriteit is een van de prestatie-indicatoren waarover de OVK verantwoording moet afleggen aan 
ForZo-JJI. In 2018 hebben zich in de OVK zes vermoedens van integriteitsvoorvallen voorgedaan. 

Het heeft geleid tot vijf meldingen. In een drietal situaties heeft dit geleid tot het treffen van 
nadere maatregelen.  
 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 
PI-9 integriteit personeel 

 vermoeden 
 meldingen 

 
0 
< 2 

 
4 
3 

 
4 
4 

 
6 
2 

 
4 
4 

 

6 
5 

 Getroffen 
maatregelen 

0 1 1 0 3 3 

 
 
4.9 Vertrouwenspersonen  Integriteit & Ongewenste omgangsvormen. 
 
In 2018 bestond de commissie in de OVK uit de volgende personen:  Louise Brandsma, Cindy 
Justus en Marieke Buter. In 2018 is Louise Brandsma na 6 jaar deel te hebben uitgemaakt van 
deze commissie vervangen door Arianne Koopman. Cindy Justus en Arianne Koopman hebben in 

2018 de opleiding voor vertrouwenspersonen gevolgd. 

De nieuwe vertrouwenspersonen hebben zich bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Ook is er een 
start gemaakt met het bezoeken van alle teams/ disciplines. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 
gedragscode en wordt dit aan de hand van een praktijkgerichte casus verduidelijkt.  
 
De commissie heeft het afgelopen jaar contact gehad met 25 verschillende medewerkers.  
Hiervan was er bij vijf situaties sprake van een melding en in 21 gevallen van een consult.  
De meldingen werden door vijf verschillende medewerkers gedaan.  

Eén medewerker voelde zich gediscrimineerd. Eén medewerker heeft gesproken over de integriteit 
van een andere medewerker en 3 medewerkers over die van de leidinggevende.  
De consulten werden met twintig verschillende medewerkers gedaan. Vijf medewerkers ervaarden 
een tekort aan ondersteuning/ aansturing door de leidinggevende(n). Vier keer werd er gesproken 
over de integriteit van een medewerker. Eenmaal werd er advies gevraagd over een keuze. Drie 
keer werd er gesproken over de integriteit van een leidinggevende. 

Twee medewerkers maakten zich zorgen over de afhandeling van een integriteitskwestie. Vijf 
medewerkers verzochten steun en advies bij een P-kwestie. 
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De commissie heeft in 2017 verschillende keren overleg gehad met de directie en wel op 5 
februari, 11 juni en 24 september 2018. In deze gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan de 
orde gekomen: 
 Stand van zaken en aard van de meldingen; 
 Jaarverslag en openbaar maken; 

 Introductie nieuwe commissie; 
 Situatie bij MGB, ook met oog op komst PBC; 
 Nieuwe gedragscode en bekendmaking hiervan bij medewerkers thuis; 
 Vervolg middenkadersessie vorig jaar; 
 Integriteit casuïstiek, hoe deze met medewerkers te delen. (moreel beraad). 
 
 

4.10 RI&E. 
 
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet 

genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. 
De OVK heeft in 2018 5 RI&E’s uitgevoerd. De toetsing en het plan van aanpak naar aanleiding van 
deze RI&E’s worden in 2019 opgepakt.  De RI&E’s hadden in hoofdlijn als onderwerp; 

arbeidsomstandigheden kliniek breed, techniek en onderhoud, Bedrijfshulpverlening, arbeid bij 
werken en leren en risico’s met betrekking tot ambulant of solistisch werk. 
 

 

Omschrijving 
PI 

Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-11 GVM GVM cf. 
regelgeving 
opgeleverd 

GVM cf. 
Regelgeving 
opgeleverd 

GVM cf.  
Regelgeving 
 opgeleverd 

GVM cf.  
Regelgeving 
 opgeleverd 

GVM cf. 
Regelgeving 
opgeleverd 

GVM cf. 
Regelgeving 
opgeleverd 

 
 

De GVM is opgemaakt en opgeleverd. De rapportage laat zien dat de OVK “in control” is. Daar waar 
knelpunten zijn geconstateerd, is ingegrepen en een passende oplossing gerealiseerd. 

 
 

4.11 Externe inzet ARBO diensten. 
 
De OVK heeft een decentrale overeenkomst met EC O&P ten behoeve van arbodiensten die binnen 
de kliniek noodzakelijk zijn. Dit betreft afspraken over de inzet van de bedrijfsarts en  
bedrijfsmaatschappelijk werk. De kliniek was in 2018 niet tevreden over deze dienstverlening. 
Daarover is contact gezocht met het EC waarop de werkwijze en inzet is aangepast aan de 

vraagstelling vanuit de organisatie. Concreet zijn een nieuwe bedrijfsarts en een nieuwe 
bedrijfsmaatschappelijk werker gestart. De ervaringen met deze dienstverlening zijn positief. 
  
De vaccinatietrajecten werden ook dit jaar weer uitgevoerd door MaetisArdyn en zijn in goede 

samenwerking 14 nieuwe medewerkers en stagiaires, in de loop van 2018, begonnen  met een 
vaccinatietraject tegen Hepatitis A en B.  
 

 
4.12  Bedrijfsfitness. 
 
Om medewerkers te stimuleren en te motiveren om actief sport te beoefenen heeft de OVK zich 
aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Met deze aansluiting wordt het voor medewerkers van de 
OVK mogelijk om tegen fiscaal gunstige voorwaarden te sporten. In 2018 maakten 50 
medewerkers gebruik van een Bedrijfsfitnessabonnement. Dat is ongeveer 15% van het 

personeelsbestand van de OVK. 
 
 
4.13 Mobiliteit personeel. 

 
De in-, door- en uitstroom van personeel is een onderwerp waar aandacht aan wordt besteed.  

“Mobiliteit” valt te omschrijven als een situatie waarin een werknemer het bedrijf in- of uitstroomt 
of de situatie waarin een werknemer binnen de organisatie van baan verwisselt. Mobiliteit is in 
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ieder geval een kwestie van verandering. In welke mate, toestand of soort mobiliteit ook 
voorkomt: dat er een verandering plaatsvindt is zeker.  
Als FPC is de OVK verantwoordelijk voor de zorg aan bepaalde doelgroepen patiënten. 
Onderwerpen als veiligheid voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers en kwaliteit van de te 
leveren zorg door bekwame en bevoegde medewerkers zijn belangrijk. Een hoog personeel 

verloop, zeker in functies waarin de medewerker dagelijks werkt met patiënten, kan een signaal 
zijn dat de kliniek de arbeidsomstandigheden niet “in control” heeft en bepaalde risico’s, zoals een 
verminderde veilige werkomgeving, loopt. Een te laag of geen personeel verloop brengt het risico 
met zich mee van verstarringen van het 
personeelsbestand wat ten koste kan gaan van de 
vitaliteit van de organisatie. 
Tegen deze achtergrond wil de ForZo-JJI weten wat 

de mobiliteit, lees de uitstroom is van specifiek het 
executieve personeel van de OVK. 
 

De mobiliteit van het personeel van de OVK laat 
een grillig verloop zien. In 2014 en 2015 is de OVK 
geconfronteerd met een toename van het aantal 

patiënten en daarmee een (tijdelijke) hernieuwde 
opening van afdelingen. Daarnaast zijn activiteiten 
verricht gericht voor de opzet en opening van 
nieuwe afdelingen (Intensieve Begeleidings 
Afdeling en BOPZ milieuafdeling). Dit heeft geleid tot een (tijdelijke) toename van personeel ergo 
een verminderde behoefte van medewerkers om ander werk te zoeken. Daarnaast wordt als gevolg 
van de veranderende omstandigheden veel met tijdelijke arbeidscontracten gewerkt, waardoor de 

mobiliteit toeneemt. In 2016 is een situatie ontstaan dat in verband met de wet Flexibiliteit en 
Zekerheid van een aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling afscheid moest worden 
genomen. Daarnaast is aan een aantal medewerkers een vaste aanstelling aangeboden. Deze twee 
aspecten vormen de grootste oorzaak van het hoge mobiliteitscijfer in 2016. In 2017 zien we enige 

“rust” optreden als gevolg van de in 2016 getroffen maatregelen. Echter nu zijn het de spanningen 
op de arbeidsmarkt in combinatie met de beëindiging van de SBF- en 2e carrière regeling16, dat in 
2018 opnieuw heeft geleid tot een toename van de mobiliteit in de OVK. 

 

 

Omschrijving PI Voorstel 2014 2015 2016 2017 2018 

PI-12 Mobiliteit 
personeel 

5% 4,71% 10,6% 20,4% 10,38% 14,6% 

 
 
De mobiliteit van de medewerkers in 2018 omvatte: 
 Instroom: 43 medewerkers, waarvan 26 executieven; 
 Uitstroom: 41 medewerkers, waarvan 26 executieven; 

 De gemiddelde personele omvang 2018 bedroeg 315,59 medewerkers, waarvan 178,30 
executieven. 

Het mobiliteitspercentage voor executieven in 2018 bedraagt 14,6%. 
De mobiliteit van het voltallige personeel van de OVK over 2018 was 10,8%. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
16 Het betreft hier een éénmalig effect van een verhoogde uitstroom van executief personeel, dat van de laatste 
kans om gebruik te maken van de regeling heeft geprofiteerd. De regeling is per 1 januari 2019 beëindigd. 

“Mobiliteit is in: bezuinigingen, een 
krappe arbeidsmarkt en een veranderend 
personeelsbestand, zoals een hogere 
gemiddelde leeftijd van medewerkers in 
combinatie met een verhoging van de 
pensioenleeftijd, maken dat werkgever 
en werknemers in toenemende mate 
vorm willen geven aan een adequaat 
mobiliteitsbeleid”  
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5. Financieel jaarverslag 2018. 
 

 
5.1 Inleiding. 
 
In dit hoofdstuk treft u het financiële jaarverslag aan van de OVK. Dit financiële jaarverslag komt 
tot stand in samenwerking met de verschillende bedrijfsonderdelen van DJI, die zich binnen het 
concern met de financiële administratie bezighouden. Dat zijn: 
 De OVK; 

 Het SSC DJI, dat de financiële administratie concreet voert; 
 ForZo-JJI, inkoper van forensische zorg en de organisatie waaraan verantwoording moet 

worden afgelegd betreffende de levering van forensische zorg; 
 De afdeling Audit & Concern Control/Financiën & Bedrijfsvoering voor de bepaling van het 

concern resultaat en de deelresultaten van de onder DJI ressorterende bedrijfsonderdelen. 

Dit financiële jaarverslag is gebaseerd op de door de OVK in samenwerking met  de genoemde 
partijen verzamelde gegevens. Dit financiële jaarverslag moet nog worden beoordeeld en is onder 

voorbehoud van de goedkeuring van de afrekening door de divisie ForZo-JJI17. 
 
 
5.2 Algemene toelichting. 
 
De OVK is er in 2018 niet in geslaagd een sluitende begroting en exploitatieresultaat te realiseren. 

Het negatieve  exploitatieresultaat over 2018 bedraagt ruim € 3 miljoen. Voor de kliniek kwam dit 
slechte resultaat als een zeer onaangename verrassing. Op basis van de inzichten van de kliniek en 
het SSC had de kliniek een resultaat verwacht om en nabij de nullijn. Na correcties op concern 
niveau DJI is dit negatieve resultaat als resultaat vastgesteld.    
 
 
Tabel 5.1:  Overzicht ontwikkeling exploitatieresultaat in FPC de Oostvaarderskliniek. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Het is voor het eerst na 7 opeenvolgende jaren dat de OVK niet tot een sluitende exploitatie is 

gekomen. Een eerste analyse van dit niet verwachte exploitatieresultaat laat verschillende 
oorzaken zien waardoor dit negatieve exploitatieresultaat is ontstaan: 

 De complexiteit van de jaar overschrijdende financiële administratie en de toewijzing van 

opbrengsten aan het juiste kalenderjaar, dat zich onderscheidt van de bij de Rijksoverheid toe 

te passen financiële spelregels; 
 De vermoedelijke afrekening van oude kalenderjaren tussen de OVK en ForZo-JJI als inkoper 

van de zorg; 

                                                 
17 Tussen de gegevens van de verschillende financiële bedrijfsonderdelen zijn omissies geconstateerd. Dat leidt 
op verschillende niveaus tot verschillende exploitatieresultaten. Dit financiële jaarverslag is gebaseerd op 
verwerkte financiële gegevens tot en met correctieperiode 3 door de afdeling Audit & Concern Control/Financiën 
& Bedrijfsvoering van de jaarafrekening 2018.  
 

Omschrijving 

PI 19 
exploitatie-
resultaat 

Voorstel 

 
 

PI-19 financieel 

resultaat 

 > € 0, -  

2011  €  2.899.015, - 

2012  €  6.786.273, - 

2013  €  5.082.999, - 

2014  €  2.034.039, - 

2015  €  3.171.717, - 

2016  €  1.193.230, - 

2017  €  3.074.853, - 

   

2018  -€  3.303.882, - 
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 De vermoedelijke afrekening over oude kalenderjaren van teveel door de OVK gedeclareerde 
zorg, lees overschrijding van de maximale gemiddelde dagprijs; 

 De personele situatie van de OVK in 2018, die leidde tot een (tijdelijke) opnamestop en de 
inhuur van relatief veel externe arbeidskrachten, hetgeen resulteerde in een vermindering van 
de opbrengsten en een verhoging van de kosten. 

 
Nadrukkelijk wordt hier over een eerste analyse geschreven, omdat bij het opstellen van het 
jaarverslag (nog) geen ruimte was om uitgebreid nader onderzoek te doen naar de oorzaken. Deze 
analyse zal alsnog worden opgesteld. 
 
Het knelpunt van de beperkte financiële administratie, lees het niet goed en tijdig kunnen sturen 
op de financiële situatie, is bekend. Naar aanleiding van het financiële resultaat 2017, dat 

eveneens niet aansloot bij het financiële inzicht van de OVK is op verzoek van de kliniek en met 
medewerking van ForZo-JJI in 2018 een nader onderzoek ingesteld naar de financiële administratie 
van de OVK en de totstandkoming van het exploitatieresultaat 2017. Eind 2018 heeft dat geleid tot 

een onderzoeksrapport18 en in het verlengde daarvan een werkproces dat de OVK en ForZo-JJI 
moet helpen en ondersteunen om tot een financiële administratie te komen, die tijdig en juist 
inzicht geeft in de financiële situatie van de kliniek. Een werkwijze die de OVK in staat stelt om te 

kunnen sturen op haar financiën en maandelijks inzicht geeft in de ontwikkeling van het te 
verwachten exploitatieresultaat (inzicht geeft in het vermoedelijk beloop - VMB). Het nieuwe 
werkproces is per 1 februari 2019 beschikbaar gekomen en zal proefondervindelijk stap voor stap 
worden ingevoerd en op basis van de ervaringen tussentijds worden bijgesteld. Het streven is erop 
gericht dat de OVK over het jaar 2019 eerder een accuraat inzicht heeft in haar financiële situatie. 
Vanaf 2020 zal het verbeterde werkproces structureel zijn ingevoerd. 
 

Dat neemt niet weg dat inherent aan de systematiek van prestatiebekostiging het risico is 
verbonden dat het exploitatieresultaat per kalenderjaar sterk kan fluctueren en tot afwijkingen, 
positief en negatief, kan leiden. Het is de kunst om de financiële ontwikkelingen zo nauwkeurig 
mogelijk inzichtelijk te krijgen, zodat het verschil tussen prognoses en het concrete 

exploitatieresultaat (VMB) over een kalenderjaar zo dicht mogelijk bij elkaar (komen te) liggen. 
 
In het verlengde van de mogelijkheid dat de financiële resultaten jaarlijks 

kunnen fluctueren wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de realisatie van 
een passende egalisatiereserve19 voor de kliniek en de heroverweging van 
het besluit van DJI om deze reserves te centraliseren20.  Wel wordt in de 
“centrale administratie” voor de reserves van de OVK opgenomen welk 
bedrag als egalisatiereserve aan de OVK moet worden toegerekend. 
Overeenkomstig het advies van de NZa als toezichthouder van de 

gezondheidsmarkt, waartoe ook de forensische zorg wordt gerekend, dienen 
deze reserves zichtbaar te zijn en zonodig ingezet te worden ten behoeve 
van de bedrijfsvoering van deze instellingen. 
 
Het standpunt over de vaststelling en omvang van de egalisatiereserve is 

voor de OVK van belang met het oog op toekomstige investeringen en 
financiële risico’s als gevolg van de financiële systematiek die op de kliniek 

van toepassing is. Voorkomen moet worden dat een financieel tegenvallend 
kalenderjaar, tot een structurele, negatieve,  financiële spiraal leidt van 
heroverwegingen en bezuinigingen. Het effect daarvan zal ook zijn weerslag 
hebben op de behandel- en dagbestedingsruimte en dus ten koste gaan van de kwaliteit van de 
zorgverlening. 
Feitelijk kent de OVK een financieel gezonde bedrijfsvoering. Immers over de afgelopen 8 jaren 
wegen de positieve financiële resultaten, ruim € 24 mln. op tegen het nu financieel tegenvallende 

jaar 2018. Echter de OVK heeft als Rijksinstelling en onderdeel van het concern DJI onvoldoende 

                                                 
18 Onderzoek en resultaten staan beschreven in het rapport “totstandkoming exploitatieresultaat” van 23 
november 2018 van Bernard Weterings. Een samenvattende beschrijving van de problematiek is opgenomen in 

paragraaf  
 
19 Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting egalisatiereserve van dit (financiële) jaarverslag. 
 
20 Verwezen wordt naar het voorstel van de afdeling Audit & Concern Control/Financiën & Bedrijfsvoering van 
26 januari 2017 en het besluit van de HDJI om de reserves van de onderscheidende bedrijfsonderdelen te 
centraliseren.  

“Egalisatie reserve: ook 
wel schommelreserve 
genoemd. Reserve door 
een organisatie uit het 
bedrijfsoverschot in de 
gunstige jaren gevormd 
om eventuele verliezen 
in de volgende jaren op 
te vangen. Daardoor 
zijn de resultaten van 
de organisatie minder 
aan schommelingen 
onderhevig, meer gelijk 
gemaakt, geëgaliseerd” 
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mogelijkheden om de positieve financiële resultaten om te zetten in een passende 
egalisatiereserve. 

 

5.3 Analyse en onderbouwing exploitatieresultaat 2018. 
 
De maatregelen om grip te houden op de financiële situatie van de OVK hebben een continu 

karakter. De OVK monitort haar uitgaven kritisch. Daarnaast investeert de OVK in de optimalisering 
van het gebruik van haar kliniek door ook forensische zorg aan te bieden aan andere doelgroepen 
en daardoor minder kwetsbaar te worden voor fluctuaties binnen de tbs sector. Zo wordt naast de 
tbs een FVK binnen het complex geëxploiteerd. Met Tactus wordt samengewerkt. Ook beschikt het 
centrum over een ambulant forensisch zorgaanbod. Met deze aanpak heeft de OVK in 2018 
inkomsten weten te genereren, die een financieel gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken. De 
huisvesting van het PBC op de locatie van de OVK heeft ertoe geleid dat de kliniek de zorg aan de 

GGZ-crisispatiënten heeft moeten beëindigen en daarmee bepaalde inkomsten heeft zien 
wegvallen. 

 
Toelichting bij begin- en eindbalans 
Het financiële jaarverslag is op de gegevens uit Leonardo COR3-2018 gebaseerd. Voor de 

onderbouwing van sommige geoormerkte bijdragen zijn aanvullende bronnen betrokken. In de 
hieronder gepresenteerde begin- en eindbalans 2018 zijn de bekende gegevens 2017 
(aangekondigde afrekening 2017 door de DForZo) verwerkt. 
 
 
Tabel 5.2:  Begin en eindbalans FPC de Oostvaarderskliniek 2018. 

 
 
Met betrekking tot de begin- en eindbalans wordt opgemerkt dat het negatieve financiële resultaat 

effect heeft op verschillende cijfers, zoals: 
1) Solvabiliteit (eigen vermogen: vreemd vermogen): 0,24. 1,87.  

(was 1,87 in 2017, 1,68 in 2016, 1,64 in 2015 en 1,98 in 2014); 
 

                                        Begin- en eindbalans         

                      

Activa                   Passiva 

    31-12-’17   31-12-’18       31-12-’17   31-12-’18 

vaste activa           agentschapsvermogen         

immateriële vaste activa         
 

exploitatiereserve                    -                          -    

materiële vaste activa          287.234             199.300  
 

          

totaal          287.234             199.300  
 

          

          
 

aflossings- & rente-         

          
 

dragend vermogen                    -                          -    

          
 

voorzieningen         

mutatie i.v.m. afrekening          
 

          

bijdrage 2013         
 

          

vlottende activa         
 

vlottende passiva         

voorraden, vooruitbetaalde 
bedragen                    -        

 
schulden en verplichtingen       3.382.798           4.013.701  

vorderingen     31.478.983        18.651.240  
 

overige vlottende passiva         

kas/ giro            17.997               11.325  
 

rekening courant         

rekening courant   
  

25.187.974-   
    

17.790.157- 
 

tussenrekeningen          138.589              361.888  

tussenrekeningen         
 

totaal       3.521.387           4.375.589  

totaal       6.309.006             872.407  
 

          

          
 

saldo boekjaar       3.074.853    
       

3.303.882- 
          

 
          

totaal       6.596.240          1.071.707    totaal       6.596.240           1.071.707  
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2) Werkkapitaal (vlottende activa-vreemd kort vermogen) : € - 3,5 mln.  
(was + € 2,7 mln. In 2017, + € 1,8 mln. in 2016,  + € 1,8 mln. in 2015 en + €  3,6 mln. in 
2014). 

Met de centralisatie van verschillende activiteiten, waaronder de inrichting van een Facilitair Bedrijf 
(FB), waaraan de activa van de OVK zijn overgedragen,  hebben cijfers inzake de cashflowratio en 

activa op OVK-niveau geen zin meer. Als gevolg van de bedoelde overdracht, leidt de berekening 
tot “vreemde” uitkomsten, die geen juist beeld weergeven van de concrete financiële situatie van 
de OVK. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 
 veranderingen materiële vaste activa 

Activa worden sinds 2017 centraal onder het Facilitaire Bedrijf geregistreerd. Uitzondering daarop 
zijn specifieke locatie gebonden investeringen. Aankopen (kantoormeubilair, inventaris, etc.) die 
onder de activeringsgrens van € 10k per stuk vallen worden in de kosten genomen. 

 
 veranderingen leenfaciliteiten 
Leningen zijn centraal vastgelegd. 

 
 Verandering voorziening 
Het faillissement van Victas is nog niet afgerond. Boekhoudkundig blijft dit op de balans van 
Oostvaarderskliniek staan. De financiële afhandeling is voor rekening van het Hoofdkantoor. 
 
 vorderingen 
Op de vorderingen is door de gewijzigde financieringsstroom (afrekening middels DBBC-facturen) 

in 2015 een trendbreuk ontstaan. Van het totaal Vorderingen ad € 18.651.240,- zijn posten groter 
dan € 50.000,- voor: 
o DBBC Omzet OHW/ANG, € 18.129.600,- 
o onderlinge leveringen, € 450.100,-. 

 
 Liquide middelen 
De rekening-courant verhouding met het HK wordt grotendeels door de financieringsstroom 

(afrekening na afsluiting DBBC) bepaald. Dit staat in rechtstreeks verband met de Vorderingen. 

Door afrekening van de boekjaren 2015 tot en met 2017 is het saldo teruggelopen van € -25,2 

mln. naar € -17,8 mln. 
 
 schulden en verplichtingen 

Onder het totaal Schulden en verplichtingen ad € 4.013.701,- vallen: 
o vakantiegeld, € 596.600,- 
o eindejaarsuitkering, € 86.200,- 
o onderlinge leveringen, € 832.800,- 
o handelscrediteuren, € 923.000,- 
o RC-justitiabelen, € 319.400,- 

o nog te betalen personeelskosten, € 627.900,- 
o nog te betalen exploitatiekosten, € 444.300,- 
o vooruit ontvangen, € 183.300,-. 

 
 tussenrekeningen 
o rekening 213100: € 275.600,- bankbetalingen in behandeling 
o rekening 231100: € -86.300,- nog te ontvangen facturen.  

 
 ontwikkeling exploitatiereserve 
De exploitatiereserve is met ingang van 2017 centraal opgenomen. Voor de OVK wordt deze wel 
apart zichtbaar gehouden.  
 
 Toelichting Vooruit ontvangen bijdragen Hoofdkantoor 
FPC Oostvaarderskliniek heeft geen vooruit ontvangen bijdragen. 

 

Toelichting bij ontwikkeling materiële vaste activa 
In 2018 zijn met de inrichting van het FB alle activa overgedragen aan dit nieuwe 
bedrijfsonderdeel.  
 



36 
Jaarverslag OVK 2018 
Datum 29 maart 2019,  versie definitief 
B. Weterings 

Toelichting bij egalisatiereserve 
Het jaar 2018 is door de OVK met een negatief exploitatieresultaat afgesloten.  
Onder toepassing van de wet- en regelgeving ten aanzien van de financiële administratie van 
rijksinstellingen mag de OVK maximaal een egalisatiereserve opbouwen van 5% van haar omzet. 
Dat omvat een bedrag van ongeveer € 1.7 mln.  

De egalisatiereserves zijn gecentraliseerd en worden niet meer apart opgenomen in de financiële 
administratie van de OVK21.  
 
Toelichting bij verlies- en winstrekening 
 
 Kosten 
o De totale kosten zijn € 2,56 mln. (8,3%) toegenomen ten opzichte van 2017.  

o De totale personeelskosten zijn € 1,43 mln. (6,0%) toegenomen ten opzichte van 2017.  
o De stijging is voor € 0,36 mln. toe te schrijven aan intern personeel, CAO stijging. 
o Voor extern personeel is € 1,07 mln. meer uitgegeven. 

o De overige exploitatiekosten zijn ten opzichte van 2017 met € 1,10 mln. (15,4%) gestegen. 
Opmerkelijke verschillen op onderdelen zijn: 

o Zorguitgaven voor patiënten zijn met € 0,26 mln. gestegen. 

o Voor de extramurale fase is € 0,43 mln. meer uitgegeven. 
o De uitgaven voor overhead om-niet zijn met € 0,32 toegenomen. 

 
 
Tabel 5.5: Verlies- en winstrekening FPC de Oostvaarderskliniek 2018. 
 

 

 Opbrengsten 
o De opbrengsten zijn met ingang van 2015 significant gewijzigd. Facturatie van DBBC is 

daarvan de oorzaak. Opbrengst DBBC 2018 is € 25,68 mln., 12,2% minder dan in 2017. In 
deze omzet is ook het resultaat uit voorgaande boekjaren begrepen. 

o Voor de posten niet-DBBC wordt met het HK apart afgerekend. Over 2018 resulteert 
daaruit  

o € 3.287.149,-  € 0,4 mln. meer dan in 2017.  
o Overige opbrengsten zijn t.o.v. 2017 met € 0,66 mln. (36,2%) afgenomen.  

                                                 
21 Zie ook de informatie die over egalisatiereserves is opgenomen in paragraaf 5.2 van dit jaarverslag. 

                                  Verlies- en winstrekening 2018     

Kosten             Opbrengsten 

  2016 2017 2018   2016 2017 2018 

personeelskosten 
  
23.478.819  

  
23.697.708  

    
25.131.359  integrale bijdrage HK 

    
2.043.968     2.875.961      3.287.149  

        overige opbrengsten 
    
4.665.194     1.828.791      1.166.550  

        DBBC opbrengsten 
  
25.905.135   29.246.984    25.677.127  

ov. exploitatie kosten     
7.741.676  

    
7.108.630  

      
8.204.665  incidentele baten       

        ESF-opbrengst       
afschrijvingskosten        

126.040  
         
70.544  

           
98.684          

        saldo verlies       
mutatie i.v.m. afrekening                
bijdrage 2013               
rentekosten          

70.067                      -            

incidentele lasten 
           
4.466              

saldo winst 
    
1.193.230  

    
3.074.853    saldo verlies         3.303.882  

                

totaal 
  
32.614.297  

  
33.951.736  

    
33.434.708  totaal 

  
32.614.297   33.951.736    33.434.708  
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o De opbrengsten crisisopname (BOPZ) zijn als gevolg van de inhuizing van PBC gestopt. 
Daar staat wel een vergoeding tegenover. 

o De in 2017 ontvangen loon- en prijscompensatie 2016 ad € 354k is in 2018 terug geboekt. 
Deze zal in 2020 definitief worden ontvangen. 

 

Onderdeel van de OVK is vanaf 1 januari 2017 de FVK De Basalt. De FVK De Basalt wordt in 
samenwerking met Tactus Verslavingszorg geëxploiteerd. Kosten en opbrengsten van de FVK 
zijn opgenomen in de verschillende tabellen van dit financiële jaarverslag. Gezien de specifieke 
samenwerkingsafspraken, die zijn gemaakt tussen de OVK en Tactus Verslavingszorg is een 
aparte (deel)jaarrekening 2018 opgesteld. Deze is als bijlage 6.4 opgenomen bij dit 
jaarverslag. 

 

 
Toelichting bij kasstroom 
 

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de 
loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de "staat van herkomst 
en besteding der middelen". 

Het kasstroomoverzicht kan inzicht geven in: 
 de financiering van de activiteiten van de onderneming in het boekjaar; 
 de liquiditeitspositie; 
 de solvabiliteit; 
 de kwaliteit van het behaalde resultaat; 
 het vermogen van de onderneming om geldstromen te genereren. 
 

Over 2018 wordt de OVK opnieuw geconfronteerd met een groot negatief kasstroomoverzicht. De 
oorzaak hiervoor wordt gevonden in de overschakeling naar de financiële systematiek van 
prestatiebekostiging. Effect van deze systematiek is dat de opbrengsten, als gevolg van de door de 
OVK geleverde zorg, pas achteraf, na het sluiten van de DB(B)C, kunnen worden gefactureerd. 

Omdat de OVK voornamelijk zorg levert met betrekking tot langlopende, jarenlange, intramurale 
trajecten en een DB(B)C een maximale looptijd kent van 365 dagen is een situatie ontstaan dat de 
OVK (tijdelijk) over een sterk verminderde liquiditeitspositie beschikt. Immers van een 

financieringssystematiek die bevoorschotting kent, is overgeschakeld naar een systematiek waarbij 
de geleverde prestaties pas achteraf worden afgerekend. Dit 
effect wordt nog versterkt door de omstandigheid dat de 
financiële administratie van de OVK nog niet volledig is 
aangesloten op de financieringssystematiek van 
prestatiebekostiging. 

 
Daar staat tegenover dat de OVK als onderdeel van de DJI en 
haar status als rijks kliniek geen financiële overbrugging in de 
vorm van leningen en/of kredieten hoeft te organiseren om 
problemen met haar liquiditeitspositie op te lossen.  

Met de DJI/divisie ForZo-JJI vindt overleg plaats over de 
oplossing van dit vraagstuk en de aansluiting van de financiële 

administratie op de op de OVK toepasselijke 
financieringssystematiek.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Een kasstroomoverzicht 
maakt duidelijk waar jouw 
geld vandaan komt en 
waaraan het is besteed. 

Belangrijk is dat je inzicht 
krijgt in de liquiditeit van 
jouw organisatie. Want die 
heb je nodig om aan je 
verplichtingen te kunnen 
voldoen” 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquiditeit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solvabiliteit
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Tabel 5.6:  Kasstroomoverzicht FPC de Oostvaarderskliniek 2018. 

 

                   Kasstroomoverzicht 
Liquide middelen per 31/12/2017     

rekening courant 
-

25.187.974   

kas/ giro 17.997   
      

    
-

25.169.977 

Kasstromen     

operationele kasstromen     

saldo van baten en lasten -3.303.882   

afschrijvingskosten 98.684   

mutatie afroming resultaat voorgaand boekjaar -3.074.854   

dotatie voorzieningen     

mutatie voorraden, vooruitbetaalde kosten 0   

mutatie (kortlopende) vorderingen 12.827.743   

mutatie schulden en verplichtingen 630.903   

mutatie overige vlottende passiva 0   

      

    7.178.595 

investeringskasstromen     

aanschaf waarde investeringen 10.750   

boekwaarde desinvesteringen 0   

    -10.750 

financieringskasstromen     

nieuwe leningen     

aflossingen 0   

      

    0 

Mutatie tussenrekeningen   223.299 

Liquide middelen per 31 december 2018     

rekening courant 
-

17.790.157   

kas/ giro 11.324   
      

    
-

17.778.833 

 
 
Toelichting bij bijdragen hoofdkantoor en aanwending (geoormerkte) financiële 

bijstellingen22 

 
 De post “Zak- en kleedgeld”. 

In 2018 is duidelijk geworden dat de vergoedingen zak- en kleedgeld geen onderdeel uitmaken 
van de DBBC-tarieven en daarom door ForZo-JJI als geoormerkte bijdragen aan de OVK 
worden vergoed. Voor 2018 is deze bijdrage uitgekomen op € 93.239, -. 
Echter de vergoedingen zak- en kleedgeld over de jaren 2016 en 2017 zijn eveneens niet 

uitbetaald. ForZo-JJI heeft besloten dit alsnog te doen in 2018. De omvang van deze 
achterstallige vergoedingen bedroeg € 172.624, -. 

 
 De post “kapitaalslasten”. 

Met de invoering van het landelijk facilitairbedrijf en  de aanpassing van de administratie van 
het concern DJI worden de kosten van het OVK complex centraal, op concernniveau, 
afgerekend en buiten de financiële administratie van de OVK gelaten. Het budget van de OVK is 

met deze huisvestingskosten gecorrigeerd. 

                                                 
22 De genoemde bijdragen zijn afgestemd met ForZo-JJI en in overeenstemming gebracht met de soms met 
terugwerkende kracht ingevoerde spelregels.  
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Tabel 5.7:  Overzicht af te rekenen productie en bono’s FPC de Oostvaarderskliniek 2087. 

 

Budgetberekening 2018 Realisatie 

Overige financiële componenten   

niet zijnde DBBC of ZZP   
    

Genormeerde bijstelling   

Zak en kleedgeld    €                    93.239 

Zak en kleed oude jaren €                  172.624 

Niet genormeerde, wel geoormerkte bijstelling (BONO's)   

kapitaalslasten (NHC extramuralen)  €                  237.603  

Medezeggenschap  €                    31.300  

Webredeacteur  €                    21.212  

opleidingsplaatsen GZ psycholoog  €                   77.400  

Uitgaven t.b.v. bouwbegeleiding  €                  354.126  

Opleidingskosten (professionalisering OVK)  €                  157.626   

BHV kosten  €               1.569.756  

Ziekenhuisbewaking €                   44.682 

Compensatie gebouwen PBC €                  284.958 

Pilot personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag €                  242.623 

    

Totaal  €              3.287.149  

 
 

Echter naast de huisvestingskosten voor het OVK complex maakt de OVK nog andere uitgaven 

op het terrein van huisvestingskosten. Deze uitgaven hebben betrekking op de huisvesting van 
extramurale patiënten en de huisvesting van het ForFact-team van de OVK. De laatste in de 
vorm van werk- en behandelruimtes. De financiering van de extramurale patiënten en de aan 
de verantwoordelijkheid van het ForFact-team toe vertrouwde ambulante patiënten vallen 
onder de financiering van de DBBC/ZZP-systematiek. Voor de financiering van de 
kapitaalslasten is in de DBBC/ZZP-systematiek de normatieve huisvestingscomponent (NHC) 
opgenomen. De OVK maakt in de genoemde zorgsituaties concreet kosten voor kapitaalslasten, 

die vallen onder de NHC regeling. De complexiteit van de afrekening van de huisvestingskosten 
op concernniveau en de individuele huisvestingskosten, die de OVK daarnaast maakt, vragen 
om een specifieke verrekening23. De verrekening brengt voor de OVK een bijdrage met zich 
mee, die voor 2018 wordt gewaardeerd op een bedrag van € 237.603,-. 
 

 De post “bijdragen medezeggenschap”. 
Deze post betreft de vaste vergoeding die wordt verstrekt. Aangezien door leden van de OR 

wordt deelgenomen in de COR DJI is de hoogte van de vergoeding in overeenstemming met de 

regelgeving aangepast naar een bedrag van € 31.300, -. 
 

 De post “webredacteur”. 
Deze post heeft betrekking op de door de DJI toegezegde gedeeltelijke financiële 
tegemoetkoming in de kosten van een webredacteur als de een instelling deelneemt in het DJI 

intranetformat. In 2010 is de OVK daarmee gestart. De vergoeding bedraagt € 21.212,- en valt  
lager uit dan het bedrag dat is opgenomen in de begroting.  
 

 De post “bijdragen opleidingsplaatsen GZ-psychologen”. 
De bijdragen zijn gebaseerd op de subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche, van het 
Ministerie van VWS. In 2018 kende de OVK drie opleidingsplaatsen. De bijdrage voor een 
opleidingsplaats is € 28.500,-. 

 

                                                 
23 De aangegeven problematiek, evenals een voorstel voor de verrekening van de kapitaalslasten voor de OVK, 
zodat dubbele betaling of het vervallen van opbrengsten “kapitaalslasten” wordt voorkomen, is opgenomen in 
de notitie van de OVK van 9 december 2016, nummer: 029 – 16. 
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 De post “Bouwbegeleiding”. 
Deze post heeft betrekking op de kosten die te maken hebben gehad met de uitvoering van het 
traject nazorg huisvesting, evenals de uitvoering van de (ver)bouw(ing) ten behoeve van het 
PBC op het OVK complex. In  2018 heeft dat geleid tot een groot aantal activiteiten en 
navenant de inzet van bouwbegeleiders. De met deze bouwbegeleiding gepaard gaande kosten 

bedragen €  354.126,-.  
 

 Post scholingssubsidie en professionalisering. 
Bij de OVK is het Risicomanagementmodel ingevoerd. Dit model heeft geleid  tot aanpassing 
van de aansturing van medewerkers in het primaire proces. De realisatie gaat, naast 
allerhande andere scholingstrajecten, gepaard met een uitgebreid scholingstraject. Daarnaast 
wordt in verband met de spanningen op de arbeidsmarkt en de binding van personeel aan de 

OVK waar mogelijk ingezet op de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerkers.  
In verband met de hoge  daaruit voortvloeiende kosten  heeft de OVK aan ForZo-JJI gevraagd 
daarvoor financiële middelen ter beschikking te stellen.  De uitgaven zijn in 2018 lager 

uitgevallen dan begroot en uitgekomen op een bedrag van € 157.626,-.  Dat wordt enerzijds 
veroorzaakt door het programma “vakmanschap”, dat financieringsmogelijkheden biedt voor de 
training en opleiding van bepaalde groepen medewerkers. Anderzijds door de spanningen op de 

arbeidsmarkt als gevolg waarvan vervanging van medewerkers moeilijk is waardoor trainingen 
soms worden uitgesteld. 
 

 Post “bijdragen BHV”.  
De verantwoording van de post “bijdragen BHV” is in de onderhavige tabel weergegeven. De 
uitgaven 2018 komen overeen met de verwachtingen en vallen hoger uit ten opzichte van de 
uitgaven 2017. Oorzaak daarvoor is de huisvesting van het PBC op de locatie van het OVK 

complex, wat heeft geleid tot een uitbreiding van de beveiligingstaken.  Gedeclareerd wordt 
een bedrag van € 1.569.756,-. 
 
 

Tabel 5.8:  Overzicht BHV uitgaven 2018  door FPC de Oostvaarderskliniek. 

 

Verantwoording BHV  

Oostvaarderskliniek  

periode 2017  

 

 

maatregel/actie  

  in € 

Maatregelen van personele aard   

1. Personele bezetting BHV €    935.166,13  

 buiten reguliere bedrijfstijden + tod €    127.272,60  

2: Beschikbaarheid desk. leiding BHV  €    220.147,20  

buiten reguliere bedrijfstijden €   252.897,22  

3: BHV opleidingen en vervanging 
BHV  tijdens opleiding  

4: Uitrusting en opleiding IBT  

5: Jaarlijkse toeslag BHV-ers 
(gratificatie) €    34.272,81  

6. organisatie BHV -> coördinatoren                  - 

    

Totaal € 1.569.755,96  

 

 

 Post “bijdragen ziekenhuisbewaking”. 

In 2018 zijn verschillende patiënten opgenomen in een regulier ziekenhuis. De 

ziekenhuisopname komt de eerste 7 dagen van de opname voor rekening van de OVK. Immers 

gedurende deze afwezigheidsdagen mag de verblijfstitel in het kader van de DBBC worden 
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gedeclareerd. Gebleken is dat in 2018 patiënten meer dan 7 dagen opgenomen zijn geweest in 

het ziekenhuis. De met dit verblijf gepaard gaande (meer)kosten bedragen € 44.682,-. 

 

 Post “compensatievergoeding PBC”. 

In verband met de toekomstige huisvesting van het PBC op de locatie van de OVK 

heeft de kliniek een aantal maatregelen moeten treffen, waaronder het beschikbaar 

stellen van een deel van het OVK complex. Dit betekende dat de OVK met het 

(tijdelijk) wegvallen van opbrengsten is geconfronteerd. Daarnaast lopen bepaalde 

kosten van en met betrekking tot het OVK complex door. ForZo-JJI heeft besloten in 

dit kader aan de OVK een compensatievergoeding te verstrekken. Deze bedraagt in 

2018 € 284.958,-. 

 

 Post “pilot personen met verward en mogelijk gevaarlijk gedrag. 
In 2017 is vanuit DJI in verbinding de pilot “Personen met verward en mogelijk gevaarlijk 
gedrag” aan FPC de Oostvaarderskliniek toegekend. Het doel van de pilot is om in de regio 
Flevoland actief aan te sluiten bij ketenpartners met onze expertise op het gebied van 
(mogelijk) gevaarlijk gedrag. Met het budget van de pilot wordt het mogelijk gemaakt om, in 
de vorm van (voor)financiering, deze expertise beschikbaar te stellen. Voor het jaar 2018 is 
aan de OVK voor deze pilot een budget toegekend van € 242.623,-. 

 
 

Toelichting personele formatie en bezetting 
 
Per 1 januari 2018 is de formatie van de OVK vastgesteld op 324,9. 
Op 1 januari 2018 stond daar een personele bezetting tegenover van 330,2 fte.  
Naast de medewerkers waarmee de OVK een arbeidsverhouding is aangegaan zijn in 2018 

(tijdelijk) externe medewerkers en uitzendkrachten in de OVK ingezet.  Het betreft hier onder  
 

 

Tabel 5.9  Overzicht ontwikkeling personele formatie en bezetting Oostvaarderskliniek 

 

            Functiebezettingsoverzicht 201824 
Afdeling Organieke     Totaal 

  Formatie Bezetting Inhuur25 Bezetting26 

Directie en MT 5,0 4,0 3,7 7,7 

Business Control 3,0 2,0  2,0 

Behandelzaken 83,3 75,4 12,6 88,0 

Therapeutisch Milieu 188,6 199,4 39,0 238,4 

Bedrijfsvoering 45,0 49,4 1,3 50,7 

Totaal 324,9 330,2 56,6 386,8 

 

 
andere hoofden behandeling, psychiaters, sociotherapeuten binnen de divisie Therapeutisch Milieu 
en Behandelzaken, moeilijk invulbare vacatures, die tijdelijk worden opgevuld door een 
zelfstandige zonder personeel (ZZP) en uitzendkrachten.   

 

                                                 
24 De opgave van het functiebezettingsoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2019. 
 
25 De aantallen ingehuurde personen zijn een momentopname. En een weergave van de aantallen personen, die 
gedurende kortere of langere tijd zijn ingezet.  
 
26 Deze is gebaseerd op totale kosten inhuur, wel per divisie, gedeeld door de gemiddelde loonsom DForZo, 
zoals door het HK aangeleverd m.b.t. jaarplanaanschrijving 2019. (5. Format 1b gemiddelde 
loonkosten_tcm73-335286.xlsx). De kosten zijn vervolgens omgezet in fte’s. Dat leidt tot een onevenredig 
hoog aantal. De werkelijke omvang van het aantal ingehuurde medewerkers zal lager uitvallen. Zo zijn de 
kosten van een fulltime ingehuurde psychiater aanmerkelijk hoger dan de gehanteerde gemiddelde loonsom. 
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BIJLAGE 6.1: Missie en VISIE van FPC de Oostvaarderskliniek. 
 
Missie en Visie 

 
De OVK is een forensisch psychiatrisch centrum. Gericht op de veiligheid van de samenleving 
behandelt de OVK patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant. De 
OVK richt zich naast patiënten met een tbs-maatregel ook op patiënten met een andere juridische 
titel. 
 
De visie van de OVK is vervat in een aantal strategische doelstellingen. 

Belangrijk daarin is dat de behandeling door de OVK leidt tot vermindering van het risicogedrag 
van patiënten, waarmee de kliniek een aantoonbare bijdrage levert aan de veiligheid in de 
samenleving. De behandeling vindt plaats binnen een veilig werk- en behandelklimaat, dat zich 

kenmerkt door een respectvolle en motiverende benadering. De OVK werkt resultaatgericht, 
professioneel en multidisciplinair samen en de kliniek wordt in het forensische zorg veld, specifiek 
door de FVK Basalt en het PBC, ervaren als een zakelijke, betrouwbare en deskundige ketenpartner 

en dienstverlener. Haar medewerkers kenmerken zich door professionaliteit in houding, gedrag en 
inzet. 
 
Organisatie van de OVK 
 
De forensische psychiatrie is een specialisme binnen de geestelijke gezondheidszorg, dat zich richt 
op mensen bij wie een psychiatrische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis heeft geleid tot een 

ernstig misdrijf. De rechter bepaalt of er een verband is tussen de psychische stoornis en het 
misdrijf, en de dader op dat moment dus niet of niet helemaal toerekeningsvatbaar was. In dat 
geval kan hij een tbs-maatregel (met dwangverpleging) opleggen. De rechter kan alleen een tbs-
maatregel opleggen voor misdrijven waarvoor een gevangenisstraf staat van vier jaar of langer. 

Tbs met dwangverpleging houdt in dat de dader zich in een forensisch-psychiatrisch centrum moet 
laten behandelen.  
De OVK behandelt forensisch psychiatrische patiënten op basis van medisch psychiatrische, 

gedragstherapeutische en orthopedagogische behandelprincipes. In haar aanpak laat de OVK zich 
sinds 2011 leiden door het zelf ontwikkelde RMM. Op basis van te onderscheiden risicofactoren zijn 
risicomanagementpaden ontwikkeld. Een risicomanagementpad is een modulair 
behandelprogramma, waarin de modules qua inhoud en fasering logisch samenhangen. Voor iedere 
patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld, dat nauwkeurig is afgestemd op de 
persoonlijke situatie. Dat gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de patiënt zelf.  

De behandeling van patiënten vindt plaats, vanuit de kliniek in Almere. In de OVK wordt de 
behandeling en begeleiding van patiënten uitgevoerd door professionele medewerkers. De 
medewerkers van de OVK hebben uiteenlopende achtergronden. Naast psychologen en psychiaters 
zijn in de kliniek onder meer psychotherapeuten, sociotherapeuten, vaktherapeuten, 
verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, arbeidstrainers, onderwijzers, 

sociaal-cultureel werkers, sportleraren, juristen en beveiligingsexperts werkzaam. Het personele 
bestand telt op 31 december 2018 296,4 fte en dit omvat ongeveer 330 medewerkers. 

 
Als gevolg van de krimp van de forensische zorgmarkt wordt de OVK in toenemende mate 
geconfronteerd met leegstand. Deze leegstand heeft de OVK geïnspireerd tot het zoeken naar 
alternatieve bestemmingen. Het gaat daarbij enerzijds om de vernieuwing/verbreding van het 
zorgaanbod van de OVK. Voorbeelden hiervan zijn de GGZ-crisisopnames en het aanbieden van 
ambulante zorg en de realisatie van een ForFact-team. Anderzijds zoekt de OVK oplossingen in het 
kader van de beheersing/terugdringing van de kosten van haar kliniek. Voorbeelden hiervan zijn de 

samenwerking met Tactus Verslavingszorg in de verslavingskliniek De Basalt, die onder de 
eindverantwoordelijkheid van de OVK opereert en de herhuisvesting van het Pieter Baancentrum, 
beide op locatie van de OVK. 
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Bijlage 6.2 : “In control” verklaring 2018 van de Oostvaarderskliniek 
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Bijlage 6.3 : Overzicht prestatie-indicatoren en scores 2018 
 
 
 

PI Omschrijving Prestatie-indicator   Voorstel 2017 realisatie 2017 

1 Bezettingsgraad patiënten   100% 99,75% 

2 Aantal ontvluchtingen   0 0 

3 Aantal onttrekkingen (a) 0 0 

    (b) 0 5 

4 
Aantal geweldplegingen tussen 
patiënten   0 4 

5 Geweldplegingen tegen personeel   0 10 

6 
Aantal gegronde klachten van 
patiënten   < 10 14 

7 Arbeidsverzuim personeel (a) < 5% 7,16% 

  (exclusief zwangerschap) (b)     

8  Gemiddelde uitstroom totaal (PI-I) < 8 jaren 
8 jaar en 

146 dagen 

  
Uitstroom patiënten ≤ 6 jaar in 
behandeling (PI-II) 

 

2 jaar en 
253 dagen 

  
Uitstroom patiënten ≥ 6 jaar in 
behandeling (PI-II) 

 

12 jaar en 
301 dagen 

9 Integriteit personeel (a) 0 6 

    (b) < 2 5 

    (c) 0 3 

10 Functioneringsgesprekken   80% 70,2% 

11 GVM (geactualiseerd) naar DForZo   opgeleverd opgeleverd 

12 Mobiliteit (in- en uitstroom) personeel (a) 10% 14,6% 

13 Aantal 1
e
 opnames   10 14 

14 Doorstroom (a) 10 10 

  
 

(b) 20 13 

    (c) 0 0 

15 Uitstroom (a) 15 21 

  
 

(b) 0 0 

  
 

(c) 25 5 

  
 

(d) 10 8 

  
 

(e) 30 18 

  
 

(f) 0 10 

  
 

(g) 0 5 

  
 

(h) 10 12 

  
 

(i) 0 1 

    (j) 10 26 

16 Bijzonder voorval (a) 0 0 

  
 

(b) 0 1 

  
 

(c) 0 0 

  
 

(d) 0 11 

    (e) 0 4 

17 Aantal recidive tijdens uitvoering TBS maatregel 0% 0% 

19 financieel jaarresultaat inrichting   > €   1.000.000  € 3.303.882  
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Bijlage 6.4: Financieel overzicht FVK De Basalt 2018 
 
 

 
 

Verantwoording 2018 FVK Almere

Uitgaven 12 maanden 12 maanden Opbrengsten 12 maanden 12 maanden

365 dagen 365 dagen 365 dagen 365 dagen

FVK Almere FVK Almere

begroting verantwoording begroting verantwoording

Huisvestingskosten 496.079€        496.079€          Behandeling DBBC 622.581€         679.951€               

Materieel 12.000€          20.473€            Dagbesteding 133.140€         118.714€               

Verblijf 2.579.108€      2.600.885€           

Inzet VOV personeel NHC (kapitaalslasten) 446.480€         446.981€               

1) inzet ST 19,1 fte 1.350.000€    1.355.721€      

2) inzet senior ST 0,9 fte 48.000€          47.831€            

3) inzet activiteitenbegeleider 1,8 fte 73.800€          87.750€            

4) inzet SJD 1 fte 48.000€          50.941€            

5) inzet ambulante beveiliging 1 fte 50.000€          44.217€            

6) inzet medische dienst 1 fte 60.000€          67.671€            

Inzet Programma 81.000€          88.250€            

Inzet behandeling 375.000€        395.481€          

Inzet beveiliging 196.201€          

Inzet MD "overig" (w.o. huisarts/tandarts) 25.000€          72.786€            

Overhead

1) OVK 450.000€        255.013€          

2) Tactus 70.000€          70.567€            

Dienstverlening DJI/ForZo 443.869€        453.943€          

Kosten patiënten 150.000€        67.104€            

Winst 48.561€          76.503€            Verlies

Totaal 3.781.309€    3.846.531€      3.781.309€      3.846.531€           
 


