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Voorwoord
Het jaar 2019 ligt al weer even achter ons. Eind 2019 staat de kliniek er veel beter voor dan in het
begin van dat jaar.
De personele situatie is sterk verbeterd. Ondanks de gespannen arbeidsmarkt is de kliniek in staat
gebleken veel nieuwe medewerkers aan zich te binden. Tegelijkertijd hebben we dit jaar flink
geïnvesteerd in het, met al onze medewerkers, opnieuw formuleren van onze basisfilosofie en de
daarbij noodzakelijke grondhouding. Deze inhoudelijke dialoog is buitengewoon waardevol gebleken
en maakt dat wij ook in 2020 organisatiebrede dialoogsessies organiseren om met onze
medewerkers te spreken over voor ons werk belangrijke onderwerpen. Hierdoor hopen we op meer
verbinding tussen de verschillende medewerkers en organisatieonderdelen.
Eind april 2019 is de kliniek geconfronteerd met het feit dat een van haar patiënten verdacht is van
een ernstig misdrijf waarbij een oud-patiënt van onze kliniek om het leven is gekomen. Een
buitengewoon ernstige situatie en een grote schok voor de kliniek. Direct is een intern onderzoek
gestart naar de toedracht en inmiddels zijn de meeste aanbevelingen uit deze onderzoeksrapportage
doorgevoerd in de werkwijze van de kliniek. De Inspectie Justitie & Veiligheid heeft besloten ook zelf
een onderzoek uit te voeren. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.
Over 2019 hebben we een beperkt negatief exploitatieresultaat behaald. Dit was van tevoren ook de
verwachting. Over de dekking van dit tekort zijn afspraken gemaakt met de divisiedirectie ForZo&JJI.
Afspraak is dat deze gedekt kunnen worden uit buffer die de kliniek de afgelopen jaren heeft
opgebouwd. Inzet is om vanaf 2020 weer te kunnen werken met een sluitende begroting.
Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers die zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet om de
patiëntenzorg op een kwalitatief goede wijze te continueren!
Ik wens u veel leesplezier toe!
Hendrik Jan van der Lugt
Algemeen directeur
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leeswijzer
In dit jaarverslag legt de OVK verantwoording af van de door haar uitgevoerde activiteiten in 2019.
In hoofdstuk 2 staat de OVK stil bij de ontwikkelingen in en van de kliniek en meer specifiek de
resultaten van de aangepakte speerpunten 2019. 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 2019 behaalde scores en toelichtingen ten aanzien van de (personele) organisatie
opgenomen.
Naast de in 2019 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.
De basisfilosofie en grondhouding 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 2019 behaalde scores als aparte bijlage, bijlage 6.3, aan dit jaarverslag toegevoegd.

03

2.1 Inleiding

2. interne
speerpunten

De OVK is een organisatie die in een sterk
veranderende omgeving opereert. Ook in 2019
hebben

weer

gepasseerd.

veel

onderwerpen

Centraal
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toenemende vraag naar forensische zorg.
“Steeds
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psychiatrische

krijgen
en

justitiabelen

psychische

met

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

reguliere

veiligheidshuizen
zorgtrajecten

waar

bijvoorbeeld
sprake

is

bij
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.
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Ten slotte is er in 2019 een kostprijsonderzoek gedaan door de NZa om te tarieven te herijken.
Helaas heeft dit niet geleid tot een stijging van de tarieven om de kosten te kunnen dekken. Dit
strookt niet met diverse rapporten die constateren dat door de geschetste ontwikkelingen de druk op
de behandelteams onaanvaardbaar hoog is opgelopen.
Voor het jaar 2019 zet de OVK het in voorgaande jaren ingezette beleid voort. Dat heeft zich vertaald
in de keuze van een aantal speerpunten. De OVK richt zich op de aanpak van de volgende specifieke
onderwerpen, lees speerpunten:
1) De personele situatie op orde brengen (bezetting en werkklimaat);
2) Betrouwbaar inzicht in de financiële situatie en administratie;
3) Voldoen aan maatschappelijke opdracht;
4) Goede evidence based behandeling;
5) Werkomgeving bieden waarbinnen medewerkers goed en efficiënt kunnen uitvoeren;
6) Actualiseren visie op leefklimaat en besturing.
In dit jaarverslag is kort samengevat de uitwerking van de aanpak beschreven. Voor een belangrijk
deel wordt de aanpak in 2020 voortgezet.
2.2 De speerpunten
2.2.1 Personele situatie
In de afgelopen jaar heeft de focus op werving en selectie van nieuw personeel ertoe geleid dat het
personeelstekort binnen het Therapeutisch Milieu is opgelost. Het binden en boeien van
medewerkers is nog steeds belangrijk in deze schaarse arbeidsmarkt. Hiertoe heeft de kliniek
hernieuwd een ‘onboardingtraject’ ingezet met als doel om nieuwe medewerkers een gedegen
inwerkperiode te bieden, hen met de kliniek te verbinden en ook om mogelijke uitval op termijn te
voorkomen. Ook medewerkers, die al langer voor de kliniek werken, maar behoefte hebben aan meer
verbinding en/of diepgang, kunnen zich aanmelden voor (onderdelen van) het traject.
Naast de focus op het onboardingtraject blijft ook nog veel aandacht uitgaan naar het aantrekken van
nieuw personeel. Daarom blijft de vacature voor Sociotherapeut continu open staan. Hiermee
proberen we een dreigend personeelstekort ten gevolge van door- en uitstroom voor te zijn. De
afgelopen maanden is er veel aandacht uitgegaan naar de werving van Medewerkers Geïntegreerde
Beveiliging (MGB), en met succes. De wervingsbehoefte is ingevuld.
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Gedurende 2019 heeft de kliniek besloten
het

aantal

afdelingshoofden

verblijfsafdelingen
daarmee
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te
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dynamiek.

teamprocessen

Inmiddels

afdelingshoofden

zijn

alle

en

nieuwe

verblijfsafdelingen

geworven. Ook is een aantal nieuwe
coördinerend

sociotherapeuten

gestart.

Het aantrekken van GZ-psychologen blijkt
geen sinecure en blijft aandacht vragen.
Vanaf 2019 kan de kliniek wel de KP
opleiding

aanbieden

welke

ook

een

aantrekkelijke opleiding is voor ervaren GZ
psychologen.
Hoewel de kliniek een voortschrijdend
verzuimpercentage van 6,3% heeft en
hiermee

gemiddeld

afsteekt

ten

genomen

opzichte

van

gunstig
andere

onderdelen van de DJI (6,8%) is toch
gekozen voor een intensief verbetertraject
onder leiding van Falke & Verbaan. Dit
traject,

waarbij

gekozen

is

voor

een

gedragsmatige visie op verzuim, is het
afgelopen jaar verder geïmplementeerd.
Alle

leidinggevenden

zijn

inmiddels

getraind in de uitvoering van het nieuwe
verzuimmodel. In het eerste kwartaal van
2020

worden

alle

medewerkers

geïnformeerd over de nieuwe visie op
verzuim en zal het beleid verder worden
geïmplementeerd binnen de kliniek. Dit
beleid zal een afgeleide zijn van het DJI
brede verzuimbeleid.
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2.2.2 Financiële administratie
In 2018 is een rapport opgeleverd met bevindingen, die zijn opgedaan naar aanleiding van het
exploitatieresultaat 2017. Een aanbeveling was om een werkproces te schrijven hoe het SSC, HK,
Concern Control en de OVK samen kunnen werken in het verbeteren van de financiële administratie.
In maart 2019 is de OVK wederom geconfronteerd met het feit dat zij geen sturing kan geven op de
financiële administratie. In de correctierondes 1, 2 en 3 (voor 2018) zijn er nog veel mutaties
doorgevoerd waar de OVK geen invloed op heeft gehad. Het resultaat van de OVK over heel 2018 is
daardoor € 3,3 mln. negatief, i.p.v. rond de nullijn – zoals in 3e viermaandsrapportage 2018 is
beschreven. Dit is nogmaals aangekaart bij ForZo. Eind maart 2019 heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen Concern Control, HK en OVK.
Naar aanleiding van dit negatieve resultaat over 2018 is uitgezocht hoe dit tot stand is gekomen; er
zitten namelijk aanzienlijke verschillen tussen de opbrengsten en kosten 3e viermaandsrapportage
en jaarresultaat. Uitkomst van dit gesprek was dat in de 3e viermaandsperiode 2019 een
proefafsluiting van 2019 (over de eerste 8 maanden) is opgesteld. Op zichzelf zijn hier geen
verassingen uitgekomen. Na de correctieronden van 2019 lijkt het erop dat de OVK beter grip heeft
gekregen op de financiële administratie. De uitkomst is goed te verklaren en in lijn met de
verwachting. Het financiële jaarverslag is in hoofdstuk 5 te lezen.
2.2.3 Goede evidence based Behandeling
In de laatste maanden van 2019 is verder nagedacht over het zogenaamde zorglogistieke systeem
en hoe dit effectiever in te richten. Behandelonderdelen dienen goed op elkaar aan te sluiten en tijdig
geïndiceerd te worden, zodat onze patiënten hier optimaal gebruik van kunnen maken. Hierop is
ingezet door wachtlijsten aan te pakken door een gewijzigde aanmeldsystematiek, door de startgroep
(voor nieuwe patiënten) en de indicatiecommissie (indicatie voor behandelonderdelen) door te
ontwikkelen, en de procedure delictanalyse
behandeling.

nadrukkelijker in te zetten als fundament voor de

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor integrale behandeling.

Daarmee wordt enerzijds integraal behandelen van comorbide problematiek bij individuele patiënten,
en anderzijds de organisatorische integratie van behandelonderdelen bedoeld. Met name op dat
laatste punt zijn de afgelopen periode meerdere middelen aangewend.
Vanuit het behandelprogramma is sterk ingezet op multidisciplinair, multimediaal en geïntegreerd
werken. Leefafdelingen stemmen op dagelijkse basis nauwer af met de afdelingen die de
programmaonderdelen verzorgen, starten gezamenlijk de dag en bespreken hierbij de relevante
casussen voor die dag. Zodat effectiever van het behandel- en programma aanbod gebruik gemaakt
kan worden en patiënten waar nodig gemotiveerd kunnen worden voor programmadeelname. Ook is
het kliniekberaad ingesteld, een wekelijks overleg waarbinnen actuele behandelthema’s en casuïstiek
multidisciplinair wordt besproken. Dit beraad dient de betrokkenheid van alle disciplines bij de
besluitvorming rondom de behandeling te vergroten.
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Daarnaast worden de afdelingsjaarplannen en –milieubeschrijvingen in samenhang met elkaar

leeswijzer

geschreven, zodat de overlap en aanvullende waarde van afdelingen duidelijker wordt ten bate van
de interne doorstroming van patiënten. Om een vinger aan de pols te houden van mogelijk
stagnerende behandeltrajecten is een Trajectcommissie van start gegaan, waarmee kritische
(interne) tegenspraak op het behandelverloop wordt georganiseerd, ook voor patiënten die nog geen
verlof hebben. In 2020 zal nog scherper ingezet worden op beide vormen van integrale behandeling
om zo de behandeling effectiever en efficiënter vorm te geven.
Vanuit het behandelprogramma wordt nu doorlopend ingezet op de implementatie van het RNRmodel in de kliniek. Risicodenken en –handelen, en rapporteren op risicofactoren/behandeldoelen is
onder de aandacht geweest door teamtrainingen en een presentatie (risicofactoren vanuit
delictanalyse)

in

de

Kliniekraad.

Binnen

de

Programmaraad

is

gekozen

voor

een

vroegsignaleringsmethodiek die momenteel in een format wordt uitgewerkt en waarmee in het eerste
kwartaal van 2020 eenduidig gewerkt zal gaan worden op de afdelingen.
Om innovatie en lerend vermogen te vergroten in de behandeling is het Onderzoeksplatform
ingesteld waarin de eerste contouren zichtbaar worden van een geïntegreerde aanpak (beleid,
onderzoek, behandeling en deskundigheidsbevordering). Met name de integratie van kennis over
verslaving en problematisch middelengebruik is onder de aandacht, o.a. door de uitwerking van de
KFZ-call in samenwerking met Tactus die een Handreiking voor de werkvloer over dit onderwerp
oplevert. En daarnaast met de doorontwikkeling van Stap voor Stap voor de behandelpraktijk
(motiverende gespreksvoering bij verslaving).
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2.2.4 Actualiseren visie
Eind 2018 is samen met de medewerkers gezocht naar mogelijkheden om de personele problematiek
(te lage personeelsbezetting en hoge werkdruk) op te lossen. Bij deze gesprekken kwam naar voren
dat medewerkers behoefte hadden aan een duidelijkere visie en meer inhoudelijke sturing. In dat
kader is het Project Visieontwikkeling opgezet. De eerste fase van het Project Visieontwikkeling was
gericht op het gezamenlijk neerzetten van een Basisfilosofie. De tweede fase van het project was
gericht op het concretiseren van de basisfilosofie en de daarbij behorende grondwaarden (de 5b’s).
In het najaar van 2019 is de derde fase van dit project afgerond. Dit was een eerste ronde, waarin de
teams gemixt waren. Deze ronde was met name gericht op samenwerken; hoe werken we nu
eigenlijk samen binnen de kliniek en hoe zouden we dit kunnen verbeteren? Het doel hierbij was om
medewerkers te laten reflecteren op hun eigen gedrag op het gebied van samenwerken.
Om de thema’s samenwerken en verbinding actueel te houden tussen de rondes door is er van mei
tot en met oktober een wedstrijd opgezet. Tijdens deze wedstrijd kregen teams verschillende
opdrachten die als doel hadden de verbinding tussen de teams te versterken. Daarnaast hebben
medewerkers tijdens de derde gespreksronde de opdracht meegekregen om, met een collega die ze
nog niet zo goed kennen, een keer af te spreken (‘daten’). De ervaringen hiervan zijn opgehaald in
een datecafe en dit heeft laten zien dat er interessante samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan.
Een eerste evaluatie van het gehele traject laat positieve geluiden horen. Bijna alle medewerkers
vinden dat het traject bijdraagt aan de ontwikkelingen binnen de kliniek. Daarnaast is driekwart van
mening dat door het visietraject de verbinding tussen de afdelingen is verbeterd. Een kritische noot is
nog wel dat er nog een concretiseringsslag wordt gemist. Dus hoe werken we volgens de 5 b’s en de
grondhouding in de praktijk?
In 2020 wordt het visietraject verder doorgezet, waarbij de verwachting is dat er één ronde zal zijn in
mei (vermoedelijk rondom het thema veiligheid) en één in september (vermoedelijk rondom het
thema behandeling). Daarnaast zullen we een verdere concretiseringsslag maken, ook los van de
twee rondes, waarbij gekeken wordt naar hoe we de basisfilosofie kunnen implementeren in de
praktijk.
2.3 Overige ontwikkelingen
Hoewel in 2019 veel aandacht is gegaan naar de voorgaande onderwerpen heeft de OVK op tal van
andere onderwerpen actie ondernomen. Hieronder treft u als lezer een bloemlezing aan van de
belangrijkste activiteiten.
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2.3.1 Vervanging kleinschalige afdelingen
In 2019 is de OVK nader in overleg getreden met de directie van ForZo-JJI over een scenario gericht
op de realisatie van 24 kamers binnen nog te realiseren nieuwbouw van kleinschalige maximaal
beveiligde afdelingen; dit scenario is door de sectordirectie onder de voorwaarde van een
taakstellend budget geaccordeerd.
Eind 2019 is nevenstaand aan dit besluit een werkplekonderzoek afgerond. Dit naar aanleiding van
een geconstateerd tekort aan werkplekken in het voorgebouw van de OVK, mede ten gevolge van de
inhuizing van het PBC. Dit werkplekonderzoek richtte zich er onder meer op om te bezien welke
aanvullende behoefte aan werkplekken (kliniekbreed) zou bestaan, die in de voorgenomen
nieuwbouw zou kunnen worden meegenomen.
Uit het werkplekonderzoek is gebleken dat bij aanstaande nieuwbouw van de kleinschalige maximaal
beveiligde afdelingen voor de OVK geen extra nieuwbouw nodig zal zijn om het werkplekkentekort op
te lossen. Het behoeft geen betoog dat daarmee extra kosten voor nieuwbouw lijken te zijn
voorkomen. Inmiddels zijn er vier scenario’s voor kleinschalige nieuwbouw (Maximaal Beveiligde
Afdeling / MBA) gepresenteerd, als ook is een eerste programma van eisen voorgelegd; deze zullen
in 2020 op basis van de laatstgehouden bespreking ter besluitvorming aan de stuurgroep worden
voorgelegd.
Met de beoogde nieuwbouw zal ook sprake zijn van uitbreidingsgevolgen voor de bestaande
beveiligings- en technische installaties. In de PLANO-bespreking van oktober jl. is komen vaststaan
dat de bestaande beveiligings- en technische op dit moment of reeds verbetering en/of aanpassing
behoeven (mede naar aanleiding van de inhuizing van het PBC) en dat ook zonder beoogde
nieuwbouw veel installaties op dit moment al op het maximum van hun vermogen functioneren en
deze sowieso niet langer toekomstbestendig genoemd kunnen worden en uitbreiding-/aanpassing
noodzakelijk is. Bij de kostenoverwegingen voor de beoogde nieuwbouw (MBA) ten aanzien van
uitbreiding en aanpassing van installaties kan de bestaande noodzaak van uitbreiding/aanpassing
niet uit overwegingen worden weggelaten. Het streven is om in de stuurgroep van februari een beter
inzicht in deze kosten te kunnen aanbieden.
2.3.2 Verhuizing Forfact
In 2018 is FHI DJI een klantvraag uitgezet voor een vervangende werklocatie voor het Forfactteam
van de OVK. Van de huidige locatie is namelijk in 2018 door de verhuurder de huur opgezegd; het
Forfactteam zou per 1 oktober 2019 haar huidige werklocatie verlaten moeten hebben. Eind
september 2019 is het Forfactteam daadwerkelijk ingehuisd in een pand van de belastingdienst aan
de Willem Dreesweg 16-20 te Almere. Hoewel het hier de inhuizing in een ‘Rijksgebouw’ betrof, bleek
deze toch niet gevrijwaard van bureaucratische en praktische hindernissen.
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Zo bleek de ICT-ondersteuning al snel een bron van grote vertwijfeling; zo heeft het Forfactteam nog
steeds geen beschikking over een printer en zo blijkt het kunnen beschikken over vaste werkstations
ook praktisch onmogelijk weg te nemen hindernis. De OVK is hoog frequent in overleg met alle
partijen, die in dit vraagstuk een oplossing naderbij kunnen brengen.
2.3.3 EPD & ICT ontwikkelingen
De ontwikkeling van de patiëntenadministratie hadden in 2019 voornamelijk betrekking op het
verbeteren elektronisch patiëntendossier (EPD). Aan de hand van de in 2018 uitgewerkte roadmap is
een “plan van aanpak verbeteren EPD gebruik”.
Begin 2019 heeft in het teken gestaan van instrueren en trainen van medewerkers. Applicatiebeheer
heeft een onderdeel van de teamtrainingen voor sociotherapie mogen verzorgen. De afdelingen
hebben een dagdeel training gehad waarbij verschillende onderdelen van het EPD zijn besproken,
maar waarbij vooral aandacht was voor het aangaan van de dialoog met sociotherapie over werken
met het EPD. Tijdens de trainingen zijn positieve, maar zeker ook minder positieve punten van het
USER EPD besproken. Ieder team heeft gezamenlijk een lijst met ‘knelpunten’ opgesteld. Een deel
van deze knelpunten kon ter plekke worden opgelost door ‘live’ in het EPD te laten zien, de overige
punten worden meegenomen in de reeds opgestelde roadmap.
Met het oog op verbeteren EPD-gebruik en in het kader van de veiligheid is besloten om de tot de
individuele afdeling beperkte autorisaties voor de sociotherapie weer op kliniek breed te zetten. Dit
brengt met zich mee dat meer aandacht wordt besteed aan de gedragsregels, die aan het werken
met een EPD zijn verbonden. Tevens worden de gegevens met betrekking tot inzage in de
patiëntendossiers gelogd en worden deze gegevens steekproefsgewijs gecontroleerd op oneigenlijk
gebruik van de EPD autorisaties.
Ook is er in 2019 verder aandacht besteed aan innovatie en ontwikkeling op ICT terrein. De
implementatie van Virtual Reality is afgerond en is er een 360 graden introductiefilm opgeleverd.
Daarnaast is vanuit innovatie ook een proef ingezet met een zorgrobot. Deze zorgrobot wordt ingezet
om patiënten te helpen bij hun dagindeling. Dit is een geslaagde proef. Ook wordt er gekeken hoe dit
in 2020 verder kan worden ingezet.
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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.
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 (OFZ ambulante) en de geleverde zorg in de FVK (OFZ klinisch).
In 2019 is voor het eerst geen productieafspraak gemaakt met het Hoofdkantoor DJI, divisie ForZOJJI over de capaciteit en de inzet van deze capaciteit in de OVK. Toch wil de OVK een vergelijkbaar
overzicht hanteren als in voorgaande jaren om de ‘capaciteit’ in beeld te brengen en te houden.

De in paragraaf 3.2 vermelde scores zijn afgezet tegen deze met ForZo-JJI gemaakte
productieafspraken.
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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.
3.2.1 Bezettingsgraad, ontvluchtingen en onttrekkingen

Omgerekend op jaarbasis komt de OVK in 2019 uit op een gemiddelde bezettingsgraad van 89,40%
(Bron: SAP-BI bezettingsgraad 2019). De gemiddelde bezettingsgraad is aanzienlijk “lager” ten
opzichte van het jaar 2018. Deze lagere bezettingsgraad is veroorzaakt door de tijdelijke
opnamestop, die eind 2018 noodzakelijkerwijs moest worden afgekondigd; deze opnamestop is
weliswaar bij het begin van 2019 opgeheven, maar heeft doorgewerkt tot in het jaar 2019. Daarnaast
zien we een forse verlaging van het aantal transmurale trajecten, die leidt tot een lagere
bezettingsgraad. De gerealiseerde bezettingsgraad 2019 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 2019 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 92,1% voor
2019.
De OVK is in 2019, zoals ook de voorgaande jaren, niet geconfronteerd met ontvluchtingen en
onttrekkingen.
3.2.2 Gegronde klachten

Het aantal (gegronde) klachten is in 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018 en ligt qua aantal in lijn
met de aantallen in de jaren daaraan voorafgaand.
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3.2.3 Instroom, doorstroom en uitstroom

De OVK heeft in 2019 het aantal van 12 1e opnames gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat de OVK in
2019 in totaal 24 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 2019 heeft een terugval plaatsgevonden ten aanzien van het aantal transmurale trajecten
(doorstroom), deze is deels te verklaren doordat het moeilijk is om passende vervolgvoorzieningen
te vinden.
In 2019 zijn totaal 37 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 40 patiënten
uitgestroomd. Deze trend laat zich ook zien voor het jaar 2019.
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3.2.4 Bijzondere voorvallen en recidive

In 2019 hebben zich 16 bijzondere voorvallen voorgedaan. De daling van het aantal
geweldsincidenten op. Een oorzaak daarvoor wordt gevonden in het op orde brengen van de
personele situatie van de OVK. In 2019 heeft zich geen recidive voorgedaan. Het geweldsincident
heeft op de afdeling waar het plaatsvond veel indruk gemaakt. Meerderde collega’s zijn hierbij
verwond.
In de overige 15 situaties was sprake van 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.
Een van onze patiënten is in 2019 aangehouden in verband met verdenking van een zeer ernstig
strafbaar feit. Betrokkene zou een rol hebben gespeeld bij de dood van een oud-patiënt van de
kliniek. Als betrokkene hiervoor wordt veroordeeld is sprake van een zeer ernstige recidive. In 2020
volgt het proces rondom dit incident.
Dit is een buitengewoon schokkende en complexe gebeurtenis geweest, die niet alleen een grote
impact heeft op de Oostvaarderskliniek in z’n geheel maar ook maatschappelijk onrust veroorzaakt.
De kliniek heeft, gelet op het ernstige karakter van dit delict, direct opdracht gegeven tot het laten
uitvoeren van een toedrachtsonderzoek. Dit interne onderzoek is geleid door een externe voorzitter.
Daarnaast hebben een tweede extern lid en medewerkers die niet bij de behandeling zijn
betrokken, zitting genomen in de onderzoekscommissie. Het onderzoek legt een aantal
kwetsbaarheden in de organisatie bloot waar verbetering noodzakelijk is. Naar aanleiding van de
conclusies van het toedrachtsonderzoek is een plan van aanpak opgesteld waarin alle door de
onderzoekscommissie geadviseerde verbetermaatregelen zijn opgenomen.
Een groot gedeelte van de verbetermaatregelen is direct uitgevoerd. Zo is direct ingesteld dat na
terugplaatsing van een patiënt op een verblijfsafdeling in de kliniek (incluis de resocialisatieafdeling)
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het hoofd behandeling van deze verblijfsafdeling als regiebehandelaar optreedt. Het volledige
multidisciplinaire

behandelteam

van

de

afdeling

waar

betrokkene

(tijdelijk)

verblijft

is

verantwoordelijk. Op deze manier zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
verschillende partijen duidelijk.
Daarnaast wordt direct een overdrachtsbespreking ingepland ten behoeve van informatieoverdracht
naar het nieuwe behandelteam en door het hoofd behandeling een (tijdelijk) behandelplan
opgesteld. Tevens is een Trajectcommissie (mulitidisciplinair) ingevoerd die als doel heeft om op
vaste momenten, van aanmelding tot ontslag, in het traject van de patiënt te toetsen hoe de
behandeling verloopt. Daarnaast wordt het behandel- en/of verloftraject van een patiënt besproken
bij recidive en/of een ernstig incident. Indien het incident van ernstige aard is en het noodzakelijk
geacht wordt de verlofmachtiging in te trekken of op te schorten, kan de Trajectcommissie worden
ingezet om een nieuw plan van aanpak vorm te kunnen geven. Een belangrijk streven van de
Trajectcommissie is dat juist bij de resocialisatietrajecten informatie vanuit de intramurale periode
wordt ingebracht, zodat in ieder geval voor deze trajecten de tegenspraak voorhanden is.
3.2.5 Behandelduur
In de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2018[1] 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. 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.
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.

[1] 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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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-1 uitstroom cohort
Het resultaat van de berekening valt hoger uit, omdat een aantal van de patiënten, 4 uit dit
uitstroomcohort, een behandelduur kenden langer dan 15 jaar. Dit verhoogt de gemiddelde tijd van
de behandelduur. Overigens blijkt hieruit dat ook patiënten die langer dan 15 jaar in de tbs verblijven
nog uitstromen.
PI-2 behandelduur
Voor de resultaten genoemd onder PI-2 ziet de OVK een stabilisatie van de gemeten cijfers. De
resultaten korter dan 6 jaar van 2019 zijn vergelijkbaar met de resultaten van de voorgaande jaren al
kennen deze wel lichte schommelingen. De daling van de gemiddelde verblijfsduur voor patiënten die
langer dan 6 jaar in behandeling zijn wordt veroorzaakt door het effect dat een deel van deze
patiënten met een individueel lange behandelduur zijn door- of uitgestroomd.
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 2008-2010 is ingestroomd in de OVK stroomt 67,9%
binnen 8 jaar uit via proefverlof danwel een voorwaardelijke beëindiging van de TBS maatregel. Ten
aanzien van het begeleid verlof zien we een lichte daling van de resultaten t.o.v. het voorgaande
cohort. Echter is het landelijk gemiddelde toegenomen waardoor de OVK onder het gemiddelde
uitkomt.
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4 De genoemde resultaten hebben betrekking op verslagjaar 2017. DJI verstrekt de gegevens over 2018 medio 2019,
nadat het jaarverslag 2018 is opgesteld.

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.
Zoals eerder aangegeven heeft Forzo-JJI voor het jaar 2019 geen productieafspraken gemaakt met
de OVK. De OVK heeft wel een verwachting Voor deze deelprestatie qua aantal uren dagbesteding
voor 2019 gesteld. Voor TBS is dit 80.000 en voor OFZ (FVK) 10.000 uren.
Over het jaar 2019 heeft de OVK totaal 69.197 uren dagbesteding TBS en 4.461 uren dagbesteding
OFZ gerealiseerd. Dit totale aantal blijft achter bij de verwachting van het dagbestedingsuren.
Daarnaast is het een daling van t.o.v. 2018 met 6,8%. Dit is voornamelijk terug te leiden naar de
opnamestop in 2018. Dit heeft een doorgewerkt effect in 2019. Door de kliniek is ongeveer 13% minder
dagbestedingsuren tbs en ongeveer 55% minder dagbestedingsuren OFZ geleverd dan aanvankelijk
werd verwacht.
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3.4 Realisatie Deelprestatie Forensische 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

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 2019 verwacht de OVK 25.000 FPT-dagen te realiseren. Over het jaar 2019 heeft de
OVK 16.624 FPT dagen geleverd. De afgelopen jaren is al een daling te zien in de gerealiseerde
FPT-dagen. Terugkijkend is de geschetste verwachting voor 2019 veel te hoog geweest. Een
oorzaak voor deze daling t.o.v. 2018 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 is opgeheven. Dat leidt eveneens
tot het afsluiten van het FPT.
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3.5

Realisatie Overige Forensische Zorg

3.5.1 Realisatie Forfact (OFZ Ambulant)
Het ForFact-team zet zich er daarbij in om zoveel mogelijk trajecten een kwalitatief goede ambulante
zorgverlening te leveren. De omzet ForFact over 2019 is lager uitgevallen dan werd verwacht. Een
reden hiervoor is te vinden in het werven en behouden van personeel. Met name het werven van een
nieuwe GZ psycholoog heeft veel tijd gevergd. Hierdoor is er terughoudend omgegaan met het
verhogen/op peil houden van de caseload. 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 2019 op dit perceel een productie heeft gedraaid van € 668.113,-.
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 2019 ontvangt de OVK van de
gemeente Almere een subsidie van € 40.250, -. Ook is de eerste factuur over 2016 gedeclareerd bij
een zorgverzekeraar € 5.391,74 – dit is mogelijk geworden doordat de OVK sinds september 2019 op
VECOZO ia aangesloten.
Met betrekking tot de productie in 2019 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt. De
caseload van het ForFact-team omvatte aan het einde van 2019 110 trajecten waarvan:
Actieve caseload: 86 trajecten;
Van de 125 trajecten bevinden zich 18 trajecten in de intake/aanmeldfase en 6 trajecten staan op
de wachtlijst van het ForFact-team;
In 20 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 8 gemelde 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 OVK heeft ook 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).
De komende jaren zal ontwikkeling van ambulante (forensische) zorg in de regio Flevoland worden
voortgezet.
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3.5.2 Realisatie FVK (OFZ klinisch)
Sinds maart 2017 is een van de afdelingen van de OVK ingericht als forensische
verslavingskliniek. Op deze afdeling wordt in nauwe samenwerking met Tactus Verslavingszorg
behandeling geboden aan patiënten met een andere strafrechtelijke titel (niet zijnde TBS met
dwangverpleging). Deze samenwerking is in 2019 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de FVK
sinds de start twee jaar geleden druk bezig is geweest met het inrichten van het primaire
behandelproces. De doorloopsnelheid van de behandeling van deze doelgroep blijkt hierbij om
aangepaste producten/diensten te vragen. Uit de evaluatie is ook gebleken dat het gezamenlijk
besturingsmodel in de praktijk anders is uitgevoerd, dan in de SLA is afgesproken. Een voorstel
om de behandelinhoudelijke aansturing en verantwoordelijkheden anders te beleggen is, inmiddels
door beide bestuurders onderschreven en in uitvoering genomen.
Tijdens het jaar 2019 laat de FVK een lichte daling zien t.o.v. 2018, zowel wat betreft het aantal
geleverde verzorgingsdagen, als de omvang van de behandelinhoud en de dagbesteding. In 2019
is een stijging te zien van de geïndiceerde zorgzwaarte, voor deze patiënten wordt een hogere
verblijfsintensiteit gedeclareerd. Hierdoor is het financieel resultaat op verblijf in 2019 wel
toegenomen. Vastgesteld wordt dat de FVK ook in 2019 tot een sluitende exploitatie is gekomen.
Met betrekking tot de productie in 2019 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt:
-

Aantal aangemelde verslavingspatiënten in 2019: 49;

-

De bezettingsgraad van FVK de Basalt is uitgekomen op: 87,4% (7.657 verblijfsdagen);

-

De ingezette behandeltijd is uitgekomen op 434.377 minuten;

-

De geleverde uren dagbesteding zijn uitgekomen op 4.464.

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 2019 met klein positief exploitatieresultaat kunnen
afsluiten[1]. 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.
[1] Voor de financiële gegevens van FVK De Basalt wordt verwezen naar hoofdstuk 5: financieel jaarverslag 2019 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 2019 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, onder andere door het versterken van de
ontplooiings- en scholingsmogelijkheden. De aanpak was succesvol. Dat uitte zich onder andere
in een toename van het aantal medewerkers.
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. In het daaraan voorafgaande, in 2018 opgeleverde,
contourenplan is aangegeven wat de gevolgen zijn voor de medewerkers en hoe de
consequenties worden opgevangen. Dit alles binnen de context van de financiële mogelijkheden
die de OVK heeft op grond van de voor de kliniek geldende financieringsstructuur. Eind 2019 is
een nieuw O&F rapport opgeleverd. De directie, het management en de OR hebben het
afgelopen jaar in nauw samenwerking de vraagstukken waar de OVK voor stond en staat
aangepakt.
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.
In 2019 is samen met Falke & Verbaan[1] een traject ingezet gericht op verzuim. Er is gekozen
voor een nieuw verzuimmodel meer gericht op een gedragsmatige visie. 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. In 2019 zijn alle leidinggevende in de
OVK getraind om te werken met dit verzuimmodel. In 2020 zal dit traject verder worden
voortgezet en uitgerold binnen de kliniek. Het jaar 2019 laat een daling van het verzuim zien.
[1] Zie ook paragraaf 2.3.1
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Als belangrijkste oorzaak voor dit dalende verzuim wordt gezien de aanpak van personele situatie en
het visietraject #gajemeeopreis. Doelstelling van de OVK blijft haar streven om te komen tot een
verzuimcijfer van 5% of lager.
4.3

Functioneringsgesprekken

Het onderwerp personeelsgesprekken heeft in 2019 i.v.m. de personele problematiek iets minder
aandacht gekregen. In 2017 is binnen de DJI een nieuwe structuur voor personeelsgesprekken
ingevoerd. Volgens het systeem P-Direkt heeft de OVK in 2019 met 51,5%[8] 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 2019
toegevoegd. Ook zijn er in 2019 60 nieuwe medewerkers gestart die pas in 2020 hun eerste gesprek
zullen hebben. Volgens het onderzoek van de OVK is met tenminste 61,2% van het
medewerkersbestand een personeelsgesprek gehouden[9].

[7] Het hier vermelde verzuimcijfer is het door DJI berekende gemiddelde, voortschrijdende verzuimcijfer. Gebaseerd op
de verwachte ontwikkelingen. Het concrete jaargemiddelde van het verzuimcijfer is uitgekomen op 5,90%.
[8] Bron van dit cijfer is de managementinformatie die centraal door DJI wordt samengesteld “Prestatie indicatoren P&Ccyclus 2019”.
[9] Bron van dit cijfer is systeem P-Direkt, rapport: dashboard, onderwerp: personeel gesprekken, datum 9 maart 2020.
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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.
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 2019 net als 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.

Ook in 2019 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. Voor 2019 is €491.610,- als budget
“vakmanschap” aan de OVK toegekend.
Ten gevolge van de instroom van nieuw personeel vanaf begin 2019 is gebleken dat toch meer
budget nodig is in het kader van Vakmanschap, dan eerder door de OVK is voorgesteld en door
DJI is toegekend. Naast het inwerken van alle nieuwe medewerkers is veel aandacht nodig voor
de opbouw van nieuwe teams. Basisvaardigheden en basiscompetenties (waaronder een
duidelijke basis grondhouding) is voor alle medewerkers cruciaal. Deze investering kon niet
voorzien worden toen de aanvraag medio 2018 diende te worden ingediend (destijds was de
omvang van de uitstroom en dientengevolge de instroom nog niet bekend). Dit heeft tot een
overuitnutting van € 147.444,- van het “vakmanschap” budget geleidt. Door onderuitnutting bij
de andere geledingen van de divisie Forzo-JJI heeft de OVK deze overschrijding als extra
budget toegekend gekregen.
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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 voorvallen[1].

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
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 2019 heeft de OVK 3
Prisma onderzoeken en 2 SIRE onderzoek uitgevoerd.
Over het hele jaar genomen is het aantal meldingen ten opzichte van 2018 afgenomen met 17
% (395 versus 328). In 2019 is er volop ingezet op een gedegen inwerkprogramma voor nieuwe
medewerkers. Mogelijk zal het effect hiervan in 2020 merkbaar worden in een stijging van het
aantal meldingen omdat de nieuwe medewerkers dan voldoende zullen zijn ingewerkt. Het blijft
echter een vermoeden en voorspelling zonder nader onderzoek.
[1] Zie de informatie bij PI -16 in hoofdstuk 3, paragraaf 2 van dit jaarverslag.

25

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.

Er hebben zich in 2019 een drietal van dit type incidenten voorgedaan tussen patiënten. Het
aantal fysieke incidenten tussen patiënten in de OVK is laag.
4.6 Ongevallen
Er zijn in 2019 een vijftal ongevallen gemeld. De ongevallen zijn redelijk divers van aard.
Eén van de ongevallen heeft zicht voorgedaan tijdens een training fysieke weerbaarheid. Tijdens
het oefenen met afweren van een stoot is de kaak van een medewerker geraakt, met als gevolg
dat een tand af is gebroken.
Vier meldingen hebben plaatsgevonden op de woonafdelingen. Twee meldingen zijn gelijktijdig
tijdens een incident gebeurd. Een patiënt stormt de stafkamer van een woonafdeling binnen en
verwond hier meerdere collega’s. Een andere melding betreft klachten die voort zijn gekomen
tijdens het fysiek onder controle brengen van een patiënt. De laatste melding betreft klachten die
zijn ontstaan na het voorkomen van een suïcide poging van een patiënt. In de regel worden
ongevallen onderzocht en daar waar nodig opgevolgd door gerichte acties met als doel dergelijke
ongevallen in de toekomst te voorkomen.
4.7 Team Opvang & Nazorg
Het team opvang en nazorg van de OVK telt gemiddeld een elftal 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.
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Tabel 4.7: overzicht TON per jaar

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.

Er hebben zich in 2019 een drietal van dit type incidenten voorgedaan tussen patiënten. Het
aantal fysieke incidenten tussen patiënten in de OVK is laag.
4.8 Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste omgangsvormen
De

kliniek

heeft

3

vertrouwenspersonen

aangesteld.

Aangezien

in

2019

een

nieuwe

vertrouwenspersoon is gestart is aandacht besteed aan wie de vertrouwenspersonen zijn en hoe
zij te werk gaan. Daarnaast zijn er meerdere bijeenkomsten geweest voor nieuwe medewerkers
waar de vertrouwenscommissie zich heeft voorgesteld. Tijdens deze bijeenkomsten is de rol van
de vertrouwenscommissie toegelicht en is er in beeld gebracht welke dilemma’s je zoal tegen kunt
komen op het werk. De commissie heeft gesproken met de vertrouwenspersoon van het NIFP, de
vertrouwenscommissie van Veldzicht, de Bedrijfsmaatschappelijk werker(s), de OR en HR
medewerkers van de OVK in het kader van professionalisering en rolverduidelijking.
Verder heeft de commissie samen met de Algemeen Directeur een theatervoorstelling over
dillema’s omtrent integriteit (Café Integrité) georganiseerd voor alle medewerkers van de
Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum. Daarnaast zijn twee sessies verzorgd voor alle
leidinggevenden. Tijdens de sessie Moreel Beraad is een integriteitscasus voorgelegd en bij een
tweede sessie zijn leidinggevenden gevraagd thema’s te benoemen die aandacht zouden
behoeven voor henzelf en in de teams, met als achterliggende gedachte hiermee ook zelf aan de
slag te gaan binnen de teams.
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De commissie heeft in 2019 verschillende keren overleg gehad met de directie en wel op 7
februari, 13 maart, 3 april, 7 mei, 10 juli, 8 oktober, 12 november, 18 december.
4.9 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. Bij ongewenst gedrag kan gedacht
worden aan het aannemen van geschenken, contrabande, ongeoorloofd contact met (ex)
justitiabelen en het lekken van informatie.

Er hebben zich in 2019 een drietal van dit type incidenten voorgedaan tussen patiënten. Het
aantal fysieke incidenten tussen patiënten in de OVK is laag.
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. Helaas heeft er in 2019 een vertraging plaatsgevonden
waardoor de uiteindelijke toetsing en het plan van aanpak naar aanleiding van deze RI&E’s in
2020 wordt opgepakt. De RI&E’s hadden in hoofdlijn als onderwerp; arbeidsomstandigheden
kliniekbreed, techniek en onderhoud, Bedrijfshulpverlening, arbeid bij werken en leren en risico’s
met betrekking tot ambulant of solistisch werk.

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.
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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 vaccinatietrajecten werden ook dit jaar weer uitgevoerd door
MaetisArdyn en zijn in goede samenwerking 6 nieuwe medewerkers en stagiaires, in de loop van
2019, begonnen met een vaccinatietraject tegen Hepatitis A en B.
Naast de inzet van de externe ARBO diensten, heeft de OVK sinds 2019 weer een eigen ARBO
team opgericht. Dit team bespreekt alle ARBO vraagstukken en beheert de monitorlijst vanuit de
GVM.
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 2019 maakten 56
medewerkers gebruik van een Bedrijfsfitnessabonnement. Dat is ongeveer 16% 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.
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 ForZo-JJI
weten wat de mobiliteit, lees de uitstroom is van specifiek het executieve personeel van de OVK.

De mobiliteit van de medewerkers in 2019 omvatte:
Instroom: 60 medewerkers, waarvan 44 executieven;
Uitstroom: 38 medewerkers, waarvan 22 executieven;
De gemiddelde personele omvang 2019 bedroeg 354,54 medewerkers, waarvan 213,01
executieven.
Het mobiliteitspercentage voor executieven in 2019 bedraagt 10,32%.
De mobiliteit van het voltallige personeel van de OVK over 2019 was 10,72%.
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5. Financieel
jaarverslag
2019
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.
5.2 Algemene toelichting
Eind 2018 heeft de OVK enkele maatregelen getroffen om de personeelsproblematiek aan te
pakken. Dit heeft geresulteerd in o.a. een opname stop, het tijdelijk vrijhouden van capaciteit voor
time-out patiënten maar ook meer intensief inwerken van nieuwe medewerkers (boven de sterkte
houden) – waardoor ook extra inhuur nodig was – om ze daarna goed ingewerkt op de afdelingen
te laten werken. Toen deze maatregelen waren afgekondigd is gelijktijdig aangegeven dat dit ook
invloed zal hebben op het resultaat van 2019 – mede omdat de DBBC-systematiek over de
jaargrens gaat. De OVK heeft aangegeven dat zij graag een beroep wil doen op de vanuit de
kliniek opgebouwde geoormerkte egalisatiereserve bij de divisie Forzo-JJI. Laatstgenoemde
directie heeft hiervoor goedkeuring gegeven met de kanttekening dat de OVK er wel alles aan zou
doen dit tot een minimum te beperken.
Het was dus bekend dat er in 2019 geen sluitende begroting en exploitatieresultaat zou worden
gerealiseerd. Het exploitatieresultaat 2019 is na alle correctierondes uitgekomen op € 503K
negatief.
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In 2019 is er onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het negatieve resultaat van 2018. Uit
dit onderzoek is naar voren gekomen dat het verschil te verklaren is. In 2017 waren de
opbrengsten voor € 2,2 mln. te hoog in de boeken gezet. Dit kwam omdat in het boekjaar 2017 de
OHW en ANG standen per 31-12-2016, tussentijds, zijn aangepast. Daarnaast zijn enkele
onvoorziene kostenposten (bv. Afrekening overschrijding gemiddelde dagprijs 2017) in de
correctierondes verrekend. Hier had de OVK geen invloed op.
5.3 Analyse en onderbouwing exploitatieresultaat 2019
In 2019 is intensief samengewerkt met Concern Control, het SSC-DJI en Forzo-JJI om grip te
krijgen op het exploitatieresultaat. In september 2019 heeft o.b.v. het tweede tertaal een
proefafsluiting plaatsgevonden om te kijken hoe het resultaat zich zou ontwikkelen. In de 3e
viermaandrapportage was de verwachting dat het exploitatieresultaat tussen de € 1,0 en € 1,5 mln.
negatief uit zou komen. Uit het onderzoek naar het exploitatieresultaat 2018 zijn enkele posten
naar voren gekomen waar Forzo-JJI uiteindelijk de OVK heeft gecompenseerd. Hierdoor is de
vergoeding voor exceptionele kosten 2019 hoger uitgevallen dan in de 3e viermaandrapportage
bekend of meegenomen was. Het gaat om de volgende posten:
-

€ 503K: verrekening afrekening gemiddelde dagprijs 2017;

-

€ 264K: vergoeding voor “niet vergoede “ personen met verward en gevaarlijk gedrag;

-

€ 141K: Toekenning overuitputting budget Vakmanschap.

Wanneer deze posten opgeteld worden bij het gerealiseerde resultaat komt dit overeen met de,
door de OVK, verwachting (€ 1,4 mln. negatief).
5.4 Toelichting bij begin- en eindbalans 2019
Het financiële jaarverslag is op de gegevens uit Leonardo COR3-2019 gebaseerd. Voor de
onderbouwing van sommige geoormerkte bijdragen zijn aanvullende bronnen betrokken. In de
hieronder gepresenteerde begin- en eindbalans 2019 zijn de bekende gegevens 2019
(aangekondigde afrekening 2019 door de Forzo-JJI) verwerkt.
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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): 0,36.
(was 0,24 in 2018, 1,87 in 2017, 1,68 in 2016 en 1,64 in 2015);
2) Werkkapitaal (vlottende activa-vreemd kort vermogen) : € - 0,66 mln.
(was - € 3,5 mln. in 2018, + € 2,7 mln. In 2017, + € 1,8 mln. in 2016 en + € 1,8 mln. in 2015).
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.
5.4.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken
5.4.2 Veranderingen materiële vaste activa
Activa wordt sinds 2017 centraal onder het Facilitaire Bedrijf geregistreerd. Uitzondering daarop
zijn specifieke locatiegebonden investeringen. Aankopen (kantoormeubilair, inventaris, etc.) die
onder de activeringsgrens van € 10k per stuk vallen worden in de kosten genomen.
Oostvaarderskliniek heeft specifieke locatiegebonden investeringen.
-

Toegevoegd is Softwarelicenties Basis VR Framework, € 36.000.

5.4.3 Veranderingen leenfaciliteiten
Leningen zijn centraal vastgelegd.
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5.4.4 Veranderingen voorziening
Het faillissement van Victas is nog niet afgerond. Boekhoudkundig blijft dit op de balans van
Oostvaarderskliniek staan. Afgesproken is dat de financiële afhandeling voor rekening is van het
Hoofdkantoor.
5.4.5 Vorderingen
Op de vorderingen is door wijziging in de balansindeling t.o.v. 2018 een trendbreuk ontstaan. De
Rekening-Courant is van Liquide Middelen naar Kortlopende schulden verschoven. Dit betreft de
post van DBBC Omzet OHW/ANG. Van het totaal aan Vorderingen ad € 98.932:
o

ESF 2019, € 33.000;

o

Creditnota Apotheek, € 20.600;

o

Vooruitbetaalde (voorraden winkel en civiel), € 34.900.

5.4.6 Liquide middelen
Betreft de interne kas.
5.4.7 Schulden en verplichtingen
Onder het totaal Schulden en verplichtingen ad € 16.113.576 vallen:
-

DBBC omzet OHW/ANG, € -21.328.400;

-

nog te betalen onderlinge leveringen, € 2.886.900;

-

vakantiegeld, € 677.700;

-

eindejaarsuitkering, € 98.500;

-

onderlinge leveringen, € 42.500;

-

handelscrediteuren, € 269.500;

-

RC-justitiabelen, € 331.000;

-

nog te betalen personeelskosten, € 599.600;

-

nog te betalen exploitatiekosten, € 185.400;

-

vooruit ontvangen, € 82.500.

5.4.8 Rekening courant
Tegenover de post DBBC omzet OHW/ANG en nog te betalen onderlinge leveringen (onder
schulden en verplichtingen) staat de Rekening Courant ad € 16.894.500.
5.4.8 Tussenrekeningen
-

rekening 213100: € 67.600,- bankbetalingen in behandeling;

-

rekening 231100: € -26.200,- nog te ontvangen facturen.

5.4.9 Ontwikkeling exploitatiereserve
De exploitatiereserve is met ingang van 2017 centraal opgenomen. Voor de OVK wordt deze wel
apart zichtbaar gehouden.
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5.4.10 Toelichting vooruit ontvangen bijdragen Hoofdkantoor
De OVK heeft geen vooruit ontvangen bijdragen van het Hoofdkantoor.
5.5.5 Toelichting bij verlies- en winstrekening 2019
5.5.1 Kosten
De totale kosten zijn € 0,15 mln. (0,5%) afgenomen ten opzichte van 2018. De totale
personeelskosten zijn € 1,63 mln. (6,5%) toegenomen ten opzichte van 2018:
De stijging is voor € 3,35 mln. toe te schrijven aan intern personeel, CAO stijging;
Voor extern personeel is € 1,85 mln. minder uitgegeven.
De overige exploitatiekosten zijn ten opzichte van 2018 met € 1,75 mln. (21,4%) afgenomen.
Opmerkelijke verschillen op onderdelen zijn:
Uitgaven voor vergaderruimte buiten huis zijn met € 0,12 mln. gestegen (#gajemeeopreis);
Voor de extramurale fase is € 1,58 mln. minder uitgegeven (daling aantal transmurale
behandeltrajecten);
De uitgaven voor overhead om-niet zijn met € 0,25 mln. afgenomen;
Voor boetes prestatie-indicatoren is over 2019 geen rekening gehouden. In vergelijking met
2018 betekent dit € 0,15 mln. minder kosten;

5.5.2 Opbrengsten
De opbrengsten zijn met ingang van 2015 significant gewijzigd. Facturatie van DBBC is daarvan
de oorzaak. Opbrengst DBBC 2019 is € 26,84 mln., 4,5% meer dan in 2018. In deze omzet is ook
het resultaat uit voorgaande boekjaren begrepen.
Voor de posten niet-DBBC wordt met het HK apart afgerekend. Over 2019 resulteert daaruit €
3.956.159, € 0,7 mln. meer dan in 2018.
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Overige opbrengsten zijn t.o.v. 2018 met € 0,82 mln. (70,3%) gestegen.
Het gebruik van ruimte door NIFP heeft in 2019 een volledig jaar gedraaid en is daarom € 0,6
mln. hoger dan het jaar ervoor;
Ontvangen subsidie is anders dan in 2018 in de opbrengsten geboekt, een stijging van € 0,2 mln.
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 2019 opgesteld. Deze is als bijlage 6.4 opgenomen bij dit jaarverslag.
5.6 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 2019 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.
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5.7 Toelichting personele formatie en bezetting
Per 1 januari 2019 is de formatie van de OVK vastgesteld op 311,8 FTE. Op 1 januari 2019 stond
daar een personele bezetting tegenover van 314,6. Opgemerkt wordt dat de OVK een groot aantal
medewerkers kent met een tijdelijk dienstverband.
Naast de medewerkers waarmee de OVK een arbeidsverhouding is aangegaan zijn in 2019
(tijdelijk) externe medewerkers en uitzendkrachten in de OVK ingezet.

Het betreft hier onder

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 die tijdelijk worden ingehuurd om per
direct de openvallende arbeidsplaatsen van vertrekkende medewerkers in te vullen en/of de
postenbezetting zo goed mogelijk op peil te houden. Daarnaast wordt afhankelijk van de
omstandigheden tijdelijk personeel ingehuurd voor de uitvoering van bepaalde activiteiten zoals
bouwbegeleiding. Verder wordt opgemerkt dat verschillende OVK medewerkers buiten de OVK
werkzaam zijn. De kosten van deze medewerkers worden vergoed door de “inlenende”
organisatie.

[11] De opgave van het functiebezettingsoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2020.
[12] De aantallen ingehuurde personen zijn een momentopname. En een weergave van de aantallen personen, die
gedurende kortere of langere tijd zijn ingezet.
[13] Opvallend is de relatief “hoge” concrete bezetting bij Bedrijfsvoering. Dit wordt mede veroorzaakt door de te
hanteren spelregels. Zo staan onder Bedrijfsvoering bijvoorbeeld de personen, die zijn afgevloeid onder de noemer
sociaal bezwarende functies, maar bijvoorbeeld ook de participanten.
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6. bijlage
jaarverslag
2019

6.1 Basisfilosofie van FPC de Oostvaarderskliniek
Missie en mensbeeld
Het is de missie van de OVK om bij te dragen aan een veilige maatschappij. Dit doen wij door te
werken met mensen die delicten hebben gepleegd. Onze behandeling is gericht op het verminderen
van de risicofactoren voor agressief en onveilig gedrag. Daarnaast bieden wij zorg, begeleiding en
toezicht.
Wij zien onze patiënten in de eerste plaats als mensen. Mensen met bagage, die door hun aanleg en
hun levensgeschiedenis in aanraking zijn gekomen met Justitie. Onze patiënten krijgen bij ons een
kans om op een veilige manier terug te keren naar de samenleving. Onze behandeling duurt zo kort
als mogelijk, en zo lang als nodig. Waar mogelijk betrekken wij familie en andere bekenden.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het niet voor iedereen mogelijk is om volledig te resocialiseren. In
dat geval zoeken wij naar een passende vervolgvoorziening, met aandacht voor kwaliteit van leven.
Veel van onze patiënten verblijven langere tijd bij ons, van enkele maanden tot vele jaren. Wij streven
er dan ook naar om binnen onze muren een zo veilig mogelijk leefklimaat te creëren. Wij willen
persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren. Onze behandelprogramma's zijn waar mogelijk
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij maken gebruik van nieuwe inzichten, en willen zelf ook
een bijdrage leveren aan innovatieve instrumenten en methoden.
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten! Wij
zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. Er zijn stages en
opleidingsplaatsen voor een brede range opleidingen. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om
zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen.
Tenslotte ziet de OVK het ook als haar rol om de samenleving te informeren over ons werk. Zo
onderhouden we goed contact met onze buren en organiseren we open dagen. We zetten ons in voor
constructieve berichtgeving in de media. Ons werk is waardevol voor de maatschappij en dat willen we
graag uitleggen en laten zien!
Grondhouding
We werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van ons zelf. De volgende
eigenschappen vinden wij daarbij in ieder geval van belang:
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6.2 'In control' verklaring 2019 van FPC de Oostvaarderskliniek
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6.3 Overzicht prestatie-indicatoren en scores 2019
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