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1. FPC de Oostvaarderskliniek 

1.1 Voorwoord 

Het jaar 2020 ligt al weer even achter ons. Het is een bijzonder, bewogen en hectisch jaar geweest 

waarin de coronapandemie ook de Oostvaarderskliniek direct raakte. In de eerste golf van de 

coronapandemie zijn wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van een van onze 

medewerkers aan Covid-19.  

 

Vanaf de start van de coronapandemie hebben wij een crisisorganisatie ingericht. Het Actieteam 

Corona, bestaande uit een vertegenwoordiging van de meest betrokken disciplines, is aan de slag 

gegaan met het vertalen van de landelijke maatregelen naar de kaders die we in de kliniek diende 

te hanteren. Afspraken zijn gemaakt over onder meer het quarantaine beleid voor verblijfsafdelingen, 

de inzet van persoonsbeschermende middelen, het bezoek en verlofbeleid en het test- en 

vaccinatiebeleid. Wekelijks is de situatie door het Actieteam gemonitord en waar nodig bijgesteld.  

 

Als gevolg van de coronapandemie moest een aantal organisatie-ontwikkeltrajecten uitgesteld 

worden. In 2020 was het bijvoorbeeld de bedoeling om in te blijven zetten op organisatiebrede 

dialoogsessies met onze medewerkers om met hen te spreken over, voor ons werk, belangrijke 

onderwerpen. Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om deze sessies doorgang 

te laten vinden. Ook teamsessies over onze nieuwe visie op verzuim konden niet doorgaan.  

 

De personele situatie is net zoals in 2019 sterk verbeterd. Ondanks de gespannen arbeidsmarkt is 

de kliniek in staat gebleken veel nieuwe medewerkers aan zich te binden. Qua personele inzet heeft 

de organisatie last van het hoge verzuimpercentage, die deels veroorzaakt wordt door de 

coronapandemie (post covid-19 klachten, uitval in verband met quarantaine, testen en uitgestelde 

behandelingen).  

 

In september 2020 is de kliniek geconfronteerd met twee ernstige incidenten: een van de patiënten 

heeft een medewerker zwaar verwond en een andere patiënt is niet teruggekeerd van verlof en heeft 

een zeer ernstig strafbaar feit gepleegd. Incidenten waarvan de kliniek enorm geschrokken is. Als 

FPC zijn wij verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Een maatregel gericht 

op het beveiligen van de samenleving door patiënten intensief te behandelen en waar mogelijk 

geleidelijk te laten terugkeren in de samenleving. Het feit dat wij in deze twee specifieke situaties te 

kort zijn geschoten zorgde voor een diepe schok bij ons allemaal. Mijn gedachten gaan dan ook nog 

steeds uit naar de slachtoffers van beide incidenten.  

 

Direct na beide incidenten zijn, conform de daarvoor landelijk geldende procedure twee onderzoeken 

gestart naar de toedracht van deze incidenten. Een van de conclusies is dat het bij de uitvoering van 

het verlof heeft ontbroken aan forensische scherpte bij onze medewerkers. Daarom is een 

verbeterplan opgesteld die zich ondermeer richt op het verbeteren van deze forensische scherpte. In 

2021 wordt middels een kliniekbreed plan van aanpak gekeken hoe de bevindingen uit deze 

rapporten kunnen worden opgepakt. De inspecties zijn door de kliniek geïnformeerd inzake de 



rapportages van de toedrachtsonderzoeken en het door de kliniek opgestelde plan van aanpak. De 

kliniek heeft een actieteam ingericht dat intern alle acties monitort en er mede op toeziet dat alle 

acties worden uitgevoerd. De inspecties zullen het proces van de kliniek volgen. 

 

Ondanks de corona pandemie hebben we over 2020 een positief exploitatieresultaat behaald. 

 

We hebben een bewogen en hectisch jaar achter de rug. Ik besef dat voor veel medewerkers het 

dagelijks werk alsook de privéomstandigheden niet altijd gemakkelijk zijn. Mijn grote dank en 

bewondering gaat uit naar alle medewerkers die zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet om 

de patiëntenzorg tijdens de coronapandemie op een kwalitatief goede wijze te continueren! 

 

Hendrik Jan van der Lugt  

Algemeen directeur FPC de Oostvaarderskliniek  



1.2 Leeswijzer 

In dit jaarverslag legt de OVK verantwoording af van de door haar uitgevoerde activiteiten in 2020. 

In hoofdstuk 2 staat de OVK stil bij de ontwikkelingen in en van de kliniek en meer specifiek de 

resultaten van de aangepakte speerpunten 2020. 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 2020 behaalde scores en toelichtingen ten aanzien van de (personele) organisatie 

opgenomen. Naast de in 2020 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 2020 behaalde scores als aparte bijlage, bijlage 6.3, aan dit jaarverslag 

toegevoegd. 

  



2. Interne speerpunten & ontwikkelingen 

2.1 Inleiding 

Voor het jaar 2020 is gestart met het uitzetten van een meerjaren koers. De koers richt zicht op 

twee belangrijke pijlers die wij hebben samengevat onder 1) het fundament van de OVK is sterk en 

2) de behandeling staat als een huis. Onder deze pijlers zijn enkele verdiepingen uitgewerkt. In dit 

jaarverslag is kort samengevat de uitwerking van de aanpak beschreven. Voor een belangrijk deel 

wordt de aanpak in de komende jaren voortgezet.  

2.2 Thema 1: Het fundament van de OVK is sterk 

Om ons werk goed te kunnen doen en de behandeling van onze patiënten en cliënten zo goed 

mogelijk uit te kunnen voeren, is het nodig dat de basis van de OVK goed op orde is. Het fundament 

moet sterk zijn.  

2.2.1 Medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken 

De voortdurende coronasituatie beginnen absoluut hun tol te eisen van onze medewerkers. Dit 

vertaalt zich naar een hoog opgelopen verzuimpercentage van 8,8% in het afgelopen jaar – met 

pieken boven de 10% per maand. Door middel van het opzetten van een eigen coronateststraat 

vanuit de medische dienst, is gepoogd het afwezigheidspercentage t.g.v. testen zo laag mogelijk te 

houden. Helaas kon dit niet voorkomen dat het verzuim alsnog hoog opliep. Desalniettemin blijven 

onze medewerkers de schouders eronder zetten. Motivatie en betrokkenheid is zichtbaar. Met name 

het verzuim binnen de sociotherapie is fors. Daarom heeft de kliniek in de het najaar moeten 

besluiten om op een van de doordeweekse dagen geen avondprogramma aan te bieden. Daarmee 

ontstaan minder bezettingsvraagstukken wat een positief effect heeft op de motivatie en 

betrokkenheid. In het Actieteam Corona, het afdelingshoofden overleg en in het kliniekberaad blijft 

aandacht voor de zorgen omtrent de bezetting en de druk die ligt op onze medewerkers. Daarnaast 

is door de projectgroep #samenopreis, ingezet op een laagdrempelige manier om de draad ook 

hiervoor weer op te pakken. Een digitale vorm, die geen verdere druk uitoefent op medewerkers, 

maar juist een stukje luchtigheid/verlichting brengt. Zo is er o.a. een “geef-het-stokje-door”- 

beweging aangezwengeld, waarmee een team een ander team complimenteert in de creatieve en 

vooral digitale vorm van een video, foto of PowerPoint. Daarnaast heeft er een terugblik op 2019-

2020 plaatsgevonden.  

2.2.2 Medewerkers tonen eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid voor 

gezamenlijk resultaat 

In 2020 zijn we gestart met het meer betrekken van medewerkers bij de doelstellingen van de OVK 

om deze ook te bereiken. Beslissingen tijdens de coronapandemie zijn gezamenlijk genomen. Een 

actieteam, geleid door medewerkers, heeft in deze periode een sleutelrol gespeeld door mee te 

denken en verantwoordelijkheid te nemen in het uitwerken van (de consequenties) van de 

coronamaatregelen en daarover consequent te communiceren richting alle medewerkers. Daarnaast 

hebben alle medewerkers input gegeven voor de vertaalslag van algemene maatregelen naar hun 

afdeling, maar ook kliniekbrede ideeën aangedragen. 

 



Het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk resultaat is o.a. terug 

te zien in de input die geleverd wordt aan het jaarplan. Daarnaast is eigenaarschap zichtbaar in de 

flexibiliteit binnen teams en bereidheid om elkaar op te vangen en te ondersteunen bij tekorten, ook 

op andere afdelingen. Daarnaast sluiten verschillende medewerkers van de werkvloer zich aan bij 

projectgroepen die zich richten op kliniekbrede onderwerpen (zoals #samenopreis). Ondanks dat een 

projectrol soms moeilijk is te combineren met dienstroosters en niet alle medewerkers beschikken 

over een tablet of ander digitaal communicatiemiddel, levert men een bijdrage.    

2.2.3 De organisatie en aansturing is helder 

De duale aansturing op de leefafdelingen blijft onderwerp van gesprek. De eerste ideeën over een 

nieuwe organisatiestructuur zijn in september met het middenkader besproken en in de maanden 

daarna zijn daarover verdere gesprekken gevoerd met de OR en de medewerkers zelf. Een voorstel 

vanuit het MT is medio december bij de OR voor advies voorgelegd.  

2.2.4 Het huishoudboekje is op orde 

Een goede financiële basis is voor de kliniek essentieel. Daarvoor is gestuurd op een goede productie 

(patiëntenbezetting en behandelprogramma) om inkomsten te garanderen. Hier zal in hoofdstuk 3 

stilgestaan worden bij de productie en in hoofdstuk 5 het financiële jaarverslag. 

2.2.5 Transparante informatievoorziening aan de samenleving 

De coronapandemie en het overlijden van een medewerker, een rechtszaak tegen een patiënt van 

de OVK en twee ernstige incidenten in korte tijd zorgden in 2020 voor de nodige media-aandacht. 

Tegelijkertijd gaf het ons de mogelijkheid om op een transparante manier ons werk te laten zien en 

uit te leggen, ook bij een crisissituatie of incident.  

 

In verschillende persberichten op de website van de kliniek verstrekten we communicatieberichten 

en gingen we in op de onderzoeken die plaatsvonden naar aanleiding van de incidenten. In oktober 

gingen we, via onze website en een persbericht van TBS Nederland, uitgebreid in op de publicatie 

van twee rapporten van de Inspectie J&V. Eén rapport betrof het onderzoek naar het incident in 

Lelystad in 2019. Voor het andere rapport is onderzoek gedaan in alle klinieken naar de resocialisatie 

van tbs-patiënten. Zowel over de incidenten als de inspectierapporten hebben we uitvoerig 

gesproken met de omwonendencommissie en de gemeente Almere. Ook spraken we hen dit najaar 

over de nieuwbouwplannen van de kliniek. Samen met de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf 

wordt in 2021 gekeken hoe we de omwonenden gaan informeren over en betrekken bij deze plannen.  

 

Over corona en tbs werkten we afgelopen jaar mee aan een reportage serie van de Nederlandse GGZ 

en werden in december twee collega’s en een patiënt van de Oostvaarderskliniek geïnterviewd voor 

een groot achtergrondverhaal van tijdschrift De Groene Amsterdammer. Zowel de medewerkers als 

de patiënt gaven een uitgebreid beeld van en inkijk in het afgelopen jaar. Publicatie van dit artikel 

wordt medio januari 2021 verwacht. 

2.3 Thema 2: De behandeling staat als een huis 

De Behandelvisie van de OVK beschrijft een forensische behandeling die recht doet aan onze 

patiënten en cliënten en die volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is vormgegeven. Onze 



behandeling moet goed georganiseerd zijn, programmaonderdelen moeten goed gevuld en effectief 

zijn en het RNR-principe moet goed toegepast worden.  

2.3.1 Onze behandeling is samenhangend en goed geregeld 

Er is, mede door de coronapandemie, geïnvesteerd en doorontwikkeld op het gebied van digitale 

communicatiemogelijkheden om overlegvormen, noodzakelijk voor het primaire proces, doorgang te 

laten vinden. Medewerkers worden hierin steeds behendiger. Op het gebied van het verbeteren van 

het resocialisatieproces zijn laatste stappen gezet door de projectgroep die zich hiermee al enige tijd 

bezighoudt. Een advies wordt aan het begin van het nieuwe jaar opgeleverd. Ten aanzien van het 

intramurale behandelproces vinden nog steeds ontwikkelingen plaats op het gebied van het 

versterken van de afdelingsmilieus, maar ook het sterk neerzetten van clusters (op basis van 

problematiek). Tot slot kan genoemd worden dat ook de rol van de mentor sociotherapeut 

prominenter is geworden. De mentor wordt gezien als spin in het web en draagt zorg voor het 

aanleveren van WA/Behandelevaluatie voor zijn/haar mentorpatiënt(en). Hierdoor ontstaat meer 

samenhang tussen verschillende behandelonderdelen in het traject. 

2.3.2 Onze behandeling is effectief 

Zoals eerder beschreven hebben in september 2020 twee ernstige incidenten plaatsgevonden. Twee 

ernstige incidenten waarvan de kliniek erg is geschrokken. Naar beide incidenten is een SIRE-

onderzoek ingesteld. Forensische scherpte staat daarom nog nadrukkelijker op de agenda, binnen 

teams maar ook bij afdelingsoverstijgende overleggen als het kliniekberaad. Daarnaast zijn er 

verschillende projecten in de opstart die hierop (gaan) inspelen. Een van de projectgroepen is aan 

het onderzoeken hoe het nieuwe vroegsignalerings(plan) het beste kan worden geïmplementeerd, 

waarbij de risicofactoren (nog) meer centraal komen te staan in de behandeling. Daarnaast wordt 

met het ontwikkelen van een nieuw bijdrageformat voor de behandelplannen aangesloten bij het 

RNR1-denken en vanuit de sociotherapie is aandacht voor het verduidelijking van de rol van de 

mentor.  

 

Het werk- en leefklimaatonderzoek is in het najaar gepresenteerd tijdens een kliniekberaad dat 

toegankelijk is voor alle medewerkers. De terugkoppeling op afdelingsniveau, zowel richting 

medewerkers als patiënten wordt in 2021 verder vormgegeven. In het kort komen de resultaten erop 

neer dat het werkklimaat binnen de OVK als positief wordt ervaren (score: 7,1). Het leefklimaat 

wordt als overwegend positief ervaren, waarbij medewerkers positiever zijn over het leefklimaat dan 

patiënten. Aandacht dient uit te gaan naar de (hoge) mate van repressie die ervaren wordt door 

patiënten. De OVK scoort op leefklimaat niet significant anders t.o.v. de referentiegroep. De kwaliteit 

van het leef- en werkklimaat in de OVK dient te worden afgezet tegen de instellingsgerichte 

ontwikkelingen zoals verandertraject #samenopreis met de 5B’s en implementatie van het Risk Need 

Responsivity model. Daarnaast geeft deze rapportage alleen een beeld over de OVK als geheel: 

binnen de afzonderlijke leefgroepen zijn de verschillen in leef- en werkklimaat groter. 

                                                 
1 Risk, Need, Responsivity 



2.3.3 Kennisuitwisseling en samenwerking met ketenpartners 

De OVK is blijvend op zoek naar ketenpartners die mogelijkheden bieden om de trajecten van 

patiënten een passend gevolg te geven. Hiermee leren wij ook van ketenpartners en proberen wij 

samen met hen te kijken naar kwalitatieve zorg en verbinding in het forensische veld. 

 

De Outreach sociotherapeut heeft een inhoudelijke sleutelrol in de samenwerking met ketenpartners, 

vanuit het begeleiden van de doorstroom van patiënten. De Outreach is zich actief blijven inzetten 

op een goede afstemming (bv. over de risico inschatting) met de ketenpartners, o.a. door de inzet 

op een evaluatie van de samenwerking met ketenpartners (waaronder Forence). De uitkomsten zijn 

positief. Vanuit de patiëntenlogistiek is ingezet op een herstart van de samenwerking met FPA Heiloo, 

waarbij gezamenlijk is stilgestaan bij de samenwerkingsproblemen in 2019 en de huidige stand van 

zaken bij beide organisaties. In de komende periode zullen hierin verdere ontwikkelingen 

plaatsvinden.  

  

Op het gebied van samenwerking met ketenpartners in de vorm van werkgevers waar onze doelgroep 

een dagbesteding of werk kan verrichten, kan worden vermeld dat er sprake is van een afname in 

het aantal beschikbare plekken n.a.v. de voortdurende coronapandemie. We verliezen in het eerste 

kwartaal 2021 drie werkplekken door sluiting van een van de ketenpartners. Daarnaast zorgen 

coronamaatregelen (besmettingen, preventieve quarantaines, zowel bij ons als bij de ketenpartners) 

voor een traag intakeproces. In tegenstelling tot de eerste coronagolf hebben patiënten, die al een 

werkplek hadden, de werkzaamheden tijdens de tweede coronagolf wel kunnen voortzetten. 

Daarnaast valt op dat ketenpartners het afgelopen jaar minder open lijken te staan voor onze 

doelgroep, ten opzichte van het jaar hiervoor. Of naast corona, daarin ook andere oorzaken een rol 

spelen, is onduidelijk.  

 

Op het gebied van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties (Humanitas en GevangenenZorg 

Nederland) kan worden gesproken over positieve ontwikkelingen. Het maatschappelijk werk 

onderhoudt intensief contact met deze organisaties, waarbij gezocht is naar mogelijkheden om de 

bezoektrajecten van de vrijwilligers voort te zetten. Dit is gelukt met inachtneming van de 

maatregelen (van briefcontact tot fysiek contact). Er is kennis gemaakt met nieuwe vrijwilligers en 

er zijn zelfs nieuwe trajecten gestart. 

 

T.a.v. ontwikkelingen op het gebied van kennisuitwisseling kan nog worden vermeld dat op 24 

september de reviewdag van Kwaliteitsnetwerk FPC/K heeft plaatsgevonden binnen de OVK. Op deze 

dag is aan het reviewteam een inkijk gegeven in het reilen en zeilen van onze kliniek. Het reviewteam 

heeft een aantal “parels en oesters” (ofwel, waar we in uitblinken en waar we nog kunnen verbeteren) 

voor ons geformuleerd. Deze uitkomsten zijn in het afgelopen tertaal kliniekbreed besproken en 

besloten is om in ieder geval in te zetten op het (door patiënten genoemde) gemis van een 

patiëntvertrouwenspersoon/ervaringsdeskundige binnen de kliniek, waarbij we contact zullen 

opnemen met collega-klinieken. Een kleine projectgroep hiervoor is al samengesteld, de uitvoering 

(onderzoek en eventuele vormgeving) zal in 2021 plaatsvinden. Daarnaast hebben we zelf één parel 

gekozen die we actief gaan promoten, om andere klinieken te inspireren: ons uitgebreide 

programma-aanbod. Met het maken van een promofilmpje, dat digitaal op het Festival Forensische 



Zorg en onze eigen site zal worden gepubliceerd, is de eerste stap gezet. We hebben alle 

medewerkers uitgenodigd om verder na te denken over manieren om successen intern te vieren, 

maar ook om onze successen naar buiten toe te promoten. Op die manier hopen we ook actiever 

andere klinieken te inspireren en in contact te komen.  

2.4 Overige ontwikkelingen 

Hoewel in 2020 veel aandacht is gegaan naar de voorgaande onderwerpen en de coronapandemie 

heeft de OVK op tal van andere onderwerpen actie ondernomen. Hieronder treft u als lezer een 

bloemlezing aan van de belangrijkste activiteiten. 

2.4.1 Ontwikkeling en innovatie 

Op het gebied van onderzoek hebben een aantal ontwikkelingen in het kader van de KFZ 

plaatsgevonden. Zeer recent is de KFZ Call Doorontwikkeling Handreiking Problematisch 

middelengebruik opgeleverd, bestaande uit drie producten: 1) een handreiking, 2) een toolbox met 

oefeningen, psycho-educatie en middeleninformatie en 3) een poster. Daarnaast zijn er twee KFZ 

voorstellen ingediend. Een die ziet op het opstellen van een richtlijn voor de behandeling van vrouwen 

in de Forensische Zorg, in samenwerking met de Forensische zorgspecialisten, de Rooyse Wissel, 

FPK Assen, GGZ Drenthe en de Woenselse Poort. Het andere voorstel ziet op integratie seksualiteit 

in de behandeling, in samenwerking met de Forensische Zorgspecialisten en de Rooyse Wissel. 

Verder is er een laatste versie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg opgeleverd voor de 

stuurgroep, onder leiding van Q-consult.  

 

Op het gebied van innovatie kan gemeld worden dat de eerste bijeenkomst van het Dutch Robotics 

Innovation Network (DRIN) digitaal heeft plaats gevonden en goed bezocht is met ruim 40 bezoekers. 

Het onderzoeksprotocol voor het wetenschappelijk onderzoek met sociale robot Maatje, dat in 

samenwerking met FPC van der Hoeven Kliniek wordt vormgegeven, is grotendeels afgerond en het 

onderzoek zal 2021 officieel starten. 

 

De pilot met GPAL is positief afgerond en de wens is om dit systeem verder te implementeren in de 

kliniek in 2021. 

2.4.2 Nieuwbouwplannen 

In november heeft de directie ForZo/JJI besloten dat capaciteitsuitbreiding van FPC de 

Oostvaarderskliniek met 46 tbs-behandelplaatsen opportuun is. Omdat er binnen het bestaande 

complex onvoldoende mogelijkheid bestaat bouwkundige uitbreiding (architectonisch) verantwoord 

en naar volume te realiseren, zal nader worden onderzocht of het vergroten van de oppervlakte van 

het complex door het verplaatsen van de ringmuur een reële optie is. Verplaatsing van de ringmuur 

betekent concreet dat een ‘vierde kwadrant’ aan de kliniek zal worden toegevoegd. Dit ‘vierde 

kwadrant’ ziet een op een deel van het bosperceel achter de kliniek. 

 

In verband met noodzakelijk, groot onderhoud aan alle woonafdelingen is onderzocht of 

wisselcapaciteit in de vorm van zelfstandige wooneenheden binnen de muren van het complex een 

optie zou zijn. Besloten is om 12 van dergelijke wooneenheden in te zetten om het onderhoud aan 



de woonafdelingen daadwerkelijk mogelijk te maken. Specificaties van deze wooneenheden, zoals 

oppervlakte, inrichting en plaatsing, zullen nader worden uitgewerkt in de loop van 2021. 

 

Vastgesteld is dat de bestaande installatie voor de stroomvoorziening van het complex aan de 

grenzen van haar mogelijkheden is gekomen. De bestaande installatie zal ondermeer eventuele extra 

belasting ten behoeve van duurzaamheids- en/of klimaatmaatregelen niet kunnen verwerken. Er is 

dan ook besloten om het plan voor een nieuwe, toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening verder 

uit te werken in de loop van 2021. 

 

Gegeven de impact van de voorgenomen uitbreiding van de kliniek is er per eind 2020/begin 2021 

een initiële programma-/projectstructuur ingericht, die in de loop van 2021 nadere uitwerking zal 

dienen te geven aan de verschillende onderdelen van de voorgenomen uitbreiding. Een belangrijk 

onderdeel van deze programmastructuur zal uiteraard gericht zijn op de communicatie met en 

informatievoorziening aan de bewoners van de Stripheldenbuurt, als ook op de nadere (bestuurlijk-

administratieve) afstemming met de gemeente Almere, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het 

Rijksvastgoedbedrijf. 

  



3. Patiënten informatie 

3.1 Inleiding 

De Oostvaarderskliniek (OVK) is een forensisch psychiatrisch centrum. Gericht op de veiligheid van 

de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek 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 2020 is, gelet op de van toepassing zijnde prestatiebekostiging, geen volumeafspraak gemaakt 

met het hoofdkantoor DJI, divisie Forzo/JJI 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. 

 

Tabel 3.1:  overzicht verwachte productie- en plaatsingen 2020 

Parameters Aantal 

Aantal productieplaatsen  (DBBC) 122 

Aantal productieplaatsen (ZZP) 12 

Totaal aantal plaatsen TBS 132 

Aantal eerste opnames 25 

Productieplaatsen OFZ (klinisch - FVK) 24 

Productieplaatsen OFZ (klinisch – algemeen) 2 

Productieplaatsen OFZ (ambulante zorg) 120 

Extramurale parameters TBS (in uren) 4.000 

Aantal uren dagbesteding TBS 75.000 

Aantal uren dagbesteding OFZ 6.000 

Aantal dagen FPT  20.000 

 

De in paragraaf 3.2 vermelde scores zijn afgezet tegen deze met de divisie 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 de divisie Forzo/JJI 

voorgeschreven prestatie-indicatoren weergegeven. De PI-nummers corresponderen met de door de 

DJI en de divisie Forzo/JJI gehanteerde nummering. 

 

  



3.2.1 Bezettingsgraad, ontvluchtingen en onttrekkingen 

Tabel 3.2:  overzicht bezettingsgraad, ontvluchtingen en onttrekkingen 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-1 bezettingsgraad 100% 86,70% 92,90% 99,75% 89,40% 95,43% 

PI-2 Aantal ontvluchtingen 0 0 0 0 0 0 

PI-3 Aantal onttrekkingen buiten de 
OVK (transmuraal) 

0 0 0 0 0 0 

PI-3 Aantal onttrekkingen uit de OVK 0 4 5 0 0 1 

 

Omgerekend op jaarbasis komt de OVK in 2020 uit op een gemiddelde bezettingsgraad van 95,43% 

(Bron: USER-BI bezettingsgraad 2020). 

De gemiddelde bezettingsgraad is aanzienlijk “hoger” ten opzichte van het jaar 2019. Deze hogere 

bezettingsgraad vindt zijn veroorzaak in de tijdelijke opnamestop (eind 2018), die in het begin van 

2019 heeft doorgewerkt. Daarnaast zien we dat het aantal transmurale trajecten laag blijft.  

De gerealiseerde bezettingsgraad 2020 moet nog worden gecorrigeerd met het aantal 

verzorgingsdagen van op verzoek van het plaatsingsbureau van de divisie Forzo/JJI geplaatste 

(crisis) patiënten. Patiënten met een andere strafrechtelijke titel dan tbs met dwangverpleging. In 

2020 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 97,66% voor 2020. 

 

De OVK is in 2020, zoals ook de voorgaande jaren, niet geconfronteerd met ontvluchtingen. Wel 

heeft er één onttrekking vanuit de kliniek plaatsgevonden. Een patiënt is niet teruggekeerd van 

onbegeleid verlof en wordt verdacht van een strafbaar feit waarbij sprake is van een zeer ernstige 

recidive.  

3.2.2 Gegronde klachten 

Tabel 3.3:  overzicht gegronde klachten 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-6 aantal gegronde 
klachten van 

patiënten 

≤ 10 18 8 14 12 2 

 

Het aantal (gegronde) klachten is in 2020 fors gedaald ten opzichte van 2018 & 2019.  

3.2.3 Instroom, doorstroom en uitstroom 

Tabel 3.4:  overzicht in-, door-, en uitstroom 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-13 Instroom; aantal 1e opnames 25 14 21 14 12 16 

PI-14 Doorstroom Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

In "eigen beheer" 5 8 2 10 4 4 

Geplaatst in andere voorziening 
FPA/RIBW 

15 20 11 13 9 10 

Overige transmurale plaatsingen 0 0 0 0 0 0 

PI-15 Uitstroom Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

A - Alle beëindigingen conform TBS 
advies 

15 14 14 21 13 11 

B - Alle beëindigingen contrair TBS 
advies 

0 0 0 0 0 0 



C - Alle voorwaardelijke 

beëindigingen 
10 9 11 5 11 3 

D - Aantal proefverloven dat heeft 
geleid tot beëindiging TBS 

10 9 11 8 8 2 

Saldo A+B+C minus D = E 15 14 14 18 16 12 

F - Wederzijdse overplaatsingen 5 19 7 10 14 12 

G - Overplaatsing naar andere 
voorziening buiten TBS 

0 0 1 5 1 0 

H - Aantal gestarte proefverloven 5 9 15 12 6 2 
I - Aantal ingetrokken 

proefverloven 
0 0 2 1 0 0 

Saldo F+G+H minus I = J 10 28 21 26 21 14 

Totale jaarlijkse uitstroom 25 42 35 44 37 26 

 

De OVK heeft in 2020 het aantal van 16 1e opnames gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat de OVK in 

2020 in totaal 22 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 2020 zijn totaal 26 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. In 

2020 daalt de uitstroom aanzienlijk. Het is thans nog onduidelijk waar dit door veroorzaakt wordt.  

3.2.4 Bijzondere voorvallen en recidive 

Tabel 3.5:  overzicht bijzondere voorvallen en recidive 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-16 Bijzondere voorvallen 
            

Natuurlijke dood 0 1 0 0 0 1 

Suïcide 0 0 1 1 0 0 

onnatuurlijke dood 0 0 0 0 0 0 

geweldsincidenten 5 2 0 11 1 0 

Elk ander incident van ernstige politiek 
gevoelige of publiciteitsgevoelige aard 

5 5 15 4 15 29 

PI-17 Recidive Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal recidive tijdens de uitvoering 
van de TBS maatregel 

0 0 1 0 0 1 

 

In 2020 hebben zich 30 bijzondere voorvallen voorgedaan. In de meeste gevallen, 29 situaties, was 

sprake van een incident van ernstige politiek gevoelige of publiciteitsgevoelige aard. Het betrof hier 

kwesties waarin de betrokken patiënt bijvoorbeeld besmet waren met corona, Het aantreffen van 

(bij kamerinspecties) contrabande en middelenproblematiek, specifiek de handel in drugs.  

 

Twee patiënten zijn in 2020 aangehouden in verband met verdenking van een zeer ernstig strafbaar 

feit. Een van de betrokkene heeft een rol hebben gespeeld bij het steekincident in de kliniek waarbij 

een medewerker ernstig gewond is geraakt. De andere betrokkene wordt verdacht van een strafbaar 

feit waarbij sprake is van een zeer ernstige recidive. De kliniek heeft direct opdracht gegeven tot het 

laten uitvoeren van twee toedrachtsonderzoeken. Deze onderzoeken zijn geleid door twee externe 

voorzitters en door medewerkers die niet bij de behandeling zijn betrokken.  



 

3.2.5 Behandelduur 

In de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-20182 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.  

 

Tabel 3.5:  overzicht behandelduur tbs-patiënten per jaar 

Omschrijving PI 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-8 behandelduur 20 25 25 19 12 

PI-1 uitstroomcohort 

patiënten 
10 jaar en 
172 
dagen 

patiënten 

8 jaar en 
89 dagen 

patiënten 
8 jaar en 
146 
dagen 

patiënten 
9 jaar en 
347 
dagen 

patiënten 

9 jaar en 
93 dagen 

PI-2 < 6 jaar 

67 
patiënten 
3 jaar en 
27 dagen 

66 
patiënten 
3 jaar en 
91 dagen 

82 

patiënten 
2 jaar en 
253 

dagen 

81 

patiënten 
2 jaar en 
204 

dagen 

68 

patiënten 
2 jaar en 
248 

dagen 

PI-2 > 6 jaar 

92 

patiënten 
12 jaar en 
179 
dagen 

72 
patiënten 
12 jaar en 
81 dagen 

53 

patiënten 
12 jaar en 
301 
dagen 

46 

patiënten 
11 jaar en 
329 
dagen 

41 

patiënten 
12 jaar en 
360 
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-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.  

                                                 
2 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. 



PI-2 behandelduur 

Voor de resultaten genoemd onder PI-2 ziet de OVK een daling 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 stijging 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 niet 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 2009-2011 is ingestroomd in de OVK stroomt 68,4% 

binnen 8 jaar uit via proefverlof danwel een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel. In 

de gehele lijn ziet de OVK een lichte daling van de resultaten t.o.v. het voorgaande cohort.  

Tabel 3.6:  overzicht doelmatigheidsindicatoren3. 

Omschrijving PI 2016 2017 2018 2019 

Begeleid verlof binnen 2 jaar 66,7% 66,7% 65,9% 55,9% 

Onbegeleid verlof binnen 4 jaar 75,6% 78,9% 72,1% 63,9% 

Transmuraal verlof binnen 6 jaar 66,7% 68,4% 81,0% 80,6% 

Proefverlof, (voorwaardelijke) beëindiging 
TBS binnen 8 jaar 

70,1% 71,4% 70,0% 68,4% 

Proefverlof, (voorwaardelijke) beëindiging 
TBS binnen 10 jaar 

74,4% 78,7% 83,3% 80,0% 

 

 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. 

 

                                                 
3 De genoemde resultaten hebben betrekking op verslagjaar 2019. DJI verstrekt de gegevens over 2020 medio 
2021, nadat het jaarverslag 2020 is opgesteld.  

 



Zoals eerder aangegeven heeft de divisie Forzo/JJI voor het jaar 2020 geen productieafspraken 

gemaakt met de OVK. De OVK heeft voor deze deelprestatie qua aantal uren dagbesteding 2019 wel 

wel een verwachting gesteld. Voor TBS is dit 75.000 en voor OFZ (FVK) 6.000 uren. 

 

Over het jaar 2020 heeft de OVK totaal 63.137 uren dagbesteding tbs en 3.623 uren dagbesteding 

OFZ gerealiseerd. Door de coronapandemie blijft het totaal aantal achter bij de verwachting van het 

dagbestedingsuren.  

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 

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 (oud) 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 2020 verwachtte de OVK 20.000 FPT-dagen te realiseren. Over het jaar 2020 heeft de 

OVK 11.564 FPT dagen geleverd. De afgelopen jaren is al een daling te zien in de gerealiseerde FPT-

dagen. Terugkijkend is de geschetste verwachting net als in 2019 te hoog geweest. Een oorzaak voor 

deze daling t.o.v. 2019 wordt vooralsnog gevonden in een groter aantal situaties waarbij de tbs-

maatregel is opgeheven. Dat leidt tot het afsluiten van het FPT. 

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 2020 is lager uitgevallen dan werd verwacht. Een 

reden hiervoor is te vinden in het werven en behouden van personeel. Hierdoor is er terughoudend 

omgegaan met het verhogen/op peil houden van de caseload. Daarnaast ook het effect van de 

coronapandemie, waarbij het realiseren van een omschakeling – van het in de thuisomgeving 

behandelen naar digitaal – veel inspanningen heeft gekost. 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 2020 op dit perceel een productie heeft gedraaid van € 875.437,-.   

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 2020 ontvangt de OVK van de 

gemeente Almere een subsidie van € 62.500,-. Ook is er €136.024,- gedeclareerd bij de 

zorgverzekeraars (2017 t/m 2020). 



 

Met betrekking tot de productie in 2020 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt. De 

caseload van het ForFact-team omvatte aan het einde van 2020 117 trajecten waarvan: 

-  Actieve caseload: 93 trajecten; 

-  Van de 117 trajecten bevinden zich 24 trajecten in de intake/aanmeldfase en staan er geen 

trajecten op de wachtlijst van het ForFact-team; 

-  In 47 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 12 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.  

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).  

 

Tijdens het jaar 2020 laat de FVK een lichte daling zien t.o.v. 2019, 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 2020 kunnen de volgende gegevens worden verstrekt: 

- Aantal aangemelde verslavingspatiënten in 2020: 64; 

- De bezettingsgraad van FVK Basalt is uitgekomen op: 90,6% (7.957 verblijfsdagen); 

- De ingezette behandeltijd is uitgekomen op 394.071 minuten;  

- De geleverde uren dagbesteding zijn uitgekomen op 3.623. 

 

  



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 Basalt het jaar 2020 met klein positief exploitatieresultaat kunnen afsluiten4. 

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. 

  

                                                 
4 Voor de financiële gegevens van FVK Basalt wordt verwezen naar hoofdstuk 5: financieel jaarverslag 2020 en 
bijlage 6.4 van dit jaarverslag. 
 
 



4. Personeel & Organisatie 

4.1 Inleiding 

Goede arbeidsomstandigheden in de organisatie zorgen voor een veilig, gezond en motiverend 

werkklimaat. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers onnodig arbeidsongeschikt worden.  

 

In 2020 heeft de coronapandemie een forse impact gehad op de organisatie. Het grootste deel van 

het jaar stond in het teken van de best mogelijke zorg en veiligheid voor medewerkers binnen de 

opgelegde maatregelen door de regering. De afwezigheid i.v.m. testen en quarantaine hebben ervoor 

gezorgd dat medewerkers minder uren inzetbaar zijn dan vooraf verwacht. Ondanks deze impact is 

de formatie op peil gebleven. 

 

Met het oog op de toekomst heeft de OVK aan een vernieuwde versie van het voor de organisatie 

geldende Organisatie & Formatierapport (O&F) opgeleverd. Hierin is inzicht 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. Eind 2020 is het nieuw 

O&F rapport vastgesteld en verwerkt. 

 

De directie, het management en de OR hebben het afgelopen jaar in nauwe samenwerking de 

vraagstukken waar de OVK voor stond en staat aangepakt. Ten tijde van de eerste coronagolven is 

door alle partijen flexibel gekeken hoe de organisatie tot snelle aanpassingen kon komen om zo de 

coronapandemie aan te kunnen 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 een 

daling van het verzuimcijfer wordt regelmatig in de kliniek besproken. In 2019 is samen met Falke 

& Verbaan5 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. Helaas is door de coronapandemie het niet gelukt om het traject verder uit te rollen en zijn 

de verzuimcijfers in 2020 gestegen. 

 

  

                                                 
5 Zie ook paragraaf 2.3.1 



Tabel 4.1:  overzicht (voortschrijdend) jaargemiddelde verzuimcijfers per jaar. 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-7 arbeidsverzuim ≤ 5 % 5,84% 6,80% 6,60% 6,40% 8,70%6 
 

Tabel 4.2:  overzicht verzuimcijfers per maand. 

Maand 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Maart 4,7% 5,9% 8,5% 6,9% 10,2% 

April 5,1% 5,6% 7,8% 6,0% 10,7% 

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

Juni 5,6% 6,1% 6,8% 6,3% 7,4% 

Juli 5,3% 6,9% 7,3% 5,6% 7,8% 

Augustus 4,9% 7,4% 6,2% 6,0% 8,2% 

September 5,8% 7,5% 6,8% 4,2% 8,4% 

Oktober 6,7% 8,8% 5,8% 5,2% 9,7% 

November 7,1% 7,7% 6,4% 5,5% 10,0% 

December 7,3% 8,1% 5,9% 5,7% 9,2% 

Gemiddeld 5,84% 6,83% 7,16% 5,90% 8,67% 

 

Als belangrijkste oorzaak voor dit stijgende verzuim komt voort uit de coronapandemie, dit betekent 

niet dat het volledig coronagerelateerd verzuim is. In bovenstaand overzicht zijn de eerste golf 

(maart en april) en de tweede golf (oktober en november) duidelijk te herkennen. 

4.3 Functioneringsgesprekken 

Het onderwerp personeelsgesprekken heeft in 2020 meer aandacht gekregen, in september 2020 is 

dit tijdens een overleg met HR-adviseurs en de leidinggevende als onderwerp aangestipt. Volgens 

het systeem P-Direkt heeft de OVK in 2020 met 49,9%7 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 2020 toegevoegd. Ook zijn er in 2020 

36 nieuwe medewerkers gestart die pas in 2021 hun eerste gesprek zullen hebben. Volgens het 

onderzoek van de OVK is met tenminste 60,1% van het medewerkersbestand een personeelsgesprek 

gehouden8.  

 

Tabel 4.3:  overzicht functioneringsgesprekken per jaar. 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-10 
Functionering-
gesprekken 

80% 73% 68% 70% 61% 60,1% 

                                                 
6 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 8,70%. 
 
7 Bron van dit cijfer is de managementinformatie die centraal door DJI wordt samengesteld “Prestatie 
indicatoren P&C-cyclus 2020”. 
 
8 Bron van dit cijfer is systeem P-Direkt, rapport: dashboard, onderwerp: personeel gesprekken, datum 18 
oktober 2021. 



 

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.  

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 de afgelopen jaren 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.  

 

Tabel 4.4:  overzicht uitgaven scholingsbeleid 2020. 

Omschrijving Uitgaven 

Uitgaven met betrekking tot budget "vakmanschap" €383.947 

 

Ook in 2020 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 2020 is €553.761,- als budget “vakmanschap” aan de OVK 

toegekend. Ten gevolge van de coronapandemie is gebleken dat het volledige budget niet is uitgenut. 

Het restant bedrag kan worden meegenomen naar 2021 i.c.m. de bijbehorende opleidingsfaciliteiten 

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 voorvallen9.  

 

  

                                                 
9 Zie de informatie bij PI -16 in hoofdstuk 3, paragraaf 2 van dit jaarverslag. 



Tabel 4.5:  overzicht MIP Fona cijfers 2020. 

In welke 
categorie valt het 

(bijna) incident? 2016 2017 2018 2019 2020 

Agressie 144 150 197 145 242 

Veiligheid 19 41 63 53 95 

Medicatie 84 47 68 84 132 

Ongeval patiënt 1 4 0 2 7 

Onvoldoende/ 
onjuiste zorg 6 16 9 15 12 

Patiëntenlogistiek/ 
Behandelrapportage 

1 3 0 0 0 

Overige 22 20 58 29 54 

Totaal 277 281 395 328 542 

 

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 2020 heeft de OVK 2 Prisma onderzoeken en 2 SIRE onderzoeken 

uitgevoerd.  

 

Over het hele jaar genomen is het aantal meldingen ten opzichte van 2019 toegenomen met 65% 

(542 versus 328).  Voor deze toename geldt dat meer aandacht is voor het belang van melden die 

leiden tot een hogere meldingsbereidheid. Ook zien we een verandering van de doelgroep en een 

groot aantal meldingen dat is toe te schrijven aan een kleine groep vrouwelijke patiënten en 

gewoonweg meer meldingen. In het aantal meldingen is geen direct verband vast te stellen met de 

coronapandemie. 

 

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. 

 



Tabel 4.6:  overzicht aantal geweldplegingen tussen patiënten 2020. 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-4 Aantal 
geweldplegingen 
tussen patiënten 

≤ 2 1 2 4 3 4 

 

Er hebben zich in 2020 een viertal van dit type incidenten voorgedaan tussen patiënten. Het aantal 

fysieke incidenten tussen patiënten in de OVK is laag.  

4.6 Ongevallen 

Er zijn in 2020 een zestal ongevallen gemeld. De ongevallen zijn redelijk divers van aard.  Een 

medewerker is uitgegleden tijdens het rennen naar een calamiteit en op een ander moment gleed 

een collega uit toen hij niet oplette en op een net gedweilde vloer stapte. Beiden hebben hand-

armletsel. 

 

Twee medewerkers zijn geblesseerd geraakt naar aanleiding van een agressie-incident met een 

patiënt: een boze patiënt heeft een tafel op de knie van een medewerker ‘gegooid’ en een andere 

collega werd onverwacht van achteren aangevallen en op het hoofd geslagen. Daarnaast is tijdens 

een calamiteitentraining een medewerker ongelukkig op zijn schouder terecht gekomen. 

 

Het incident met het meeste impact was het steekincident in september, waarbij een medewerker 

diverse steekwonden en ernstig geestelijk letsel heeft opgelopen en de collega die haar te hulp kwam 

een langdurige handblessure opliep. Naar aanleiding van dit incident heeft de Arbeidsinspectie een 

bezoek aan de Oostvaarderskliniek gebracht en met diverse collega’s gesproken. De Arbeidsinspectie 

heeft de melding daarmee afgesloten.  

 

Ongevallen in de Oostvaarderskliniek worden 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 een twaalftal 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). 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.   

 

  



Tabel 4.7: overzicht TON per jaar 

Periode 

Aantal 
incidenten 

waarbij TON 
benaderd is 

Aantal 
betrokken 

medewerkers 
Aantal gevoerde 

gesprekken 

Aantal 
doorverwijzingen 

naar trauma 
opvang / 

supervisor 

2016 39 207 92 3 

2017 30 247 46 2 

2018 28 103 44 2 

2019 14 81 33 1 

2020 40 184 37 3 

 

Het aantal meldingen is bijna verdrievoudigd t.o.v. het voorgaande jaar, of de coronapandemie hier 

invloed op heeft gehad laat zich moeilijk inschatten. 

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 dezelfde 

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. 

 

Tabel 4.8: overzicht geweld tegen personeel 

Omschrijving 

PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-5 Aantal 

geweldsplegingen 

tegen personeel 

≤ 5 5 3 10 5 11 

 

Er hebben zich in 2020 elf incidenten voorgedaan tussen patiënten en medewerkers. De incidenten 

zijn onderzocht en naar bevind van zaken zijn maatregelen getroffen. Indien dit aan de orde was is 

aangifte gedaan.  

4.8 Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste omgangsvormen 

De kliniek heeft drie vertrouwenspersonen aangesteld. Eind 2020 is aangegeven dat twee van de 

drie leden zullen stoppen als vertrouwenspersoon. Begin 2021 zullen gesprekken worden gevoerd 

met nieuwe kandidaten. Door de coronapandemie heeft de commissie tweemaal een mail gestuurd 

aan alle medewerkers om daarin aan te geven dat zij te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zullen 

zijn. Daarnaast heeft een van de vertrouwenspersonen meegewerkt aan een voorlichtingsfilmpje 

voor de Gpal app, een platform voor kennisdeling voor en door medewerkers.  

 

Tijdens de ‘Week van de integriteit’ van 1 tot en met 9 december heeft de commissie viermaal een 

e-mail verstuurd naar alle medewerkers met diverse links naar informatiebronnen, online workshops 

en seminars rondom het thema integriteit. Ook hebben we bij elk van deze e-mails een poster 

meegestuurd met een opvallende tekst die kan leiden tot bewustwording en motivatie om met elkaar 

in gesprek te gaan. Als laatste hebben we in 2020 een bijdrage geleverd aan de sociale kaart van de 

Oostvaarderskliniek.   



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. 

 

Tabel 4.9: overzicht integriteit personeel 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-9 integriteit personeel         

Vermoeden 0 6 4 6 13 5 

meldingen ≤ 2 2 4 5 5 5 

Getroffen maatregelen 0 0 3 3 2 5 

 

Integriteit is een van de prestatie-indicatoren waarover de OVK verantwoording moet afleggen aan 

ForZo-JJI. In 2020 hebben zich in de OVK vijf vermoedens van integriteitsvoorvallen voorgedaan. 

Het heeft geleid tot vijf meldingen. In alle situaties heeft dit geleid tot het treffen van nadere 

maatregelen richting individuele medewerkers.  

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 2020 zes RI&E’s laten 

toetsen door een arbokerndeskundige van UBR bedrijfszorg. Naar aanleiding van deze RI&E’s is een 

monitorlijst opgesteld. 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 uitvoering hiervan is ter instemming bij de 

ondernemingsraad neergelegd en zij hebben hierop ingestemd. Naast deze RI&E’s is in 2020 ook de 

corona RI&E uitgevoerd en getoetst.  

 

Tabel 4.10: overzicht GVM 

Omschrijving 
PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

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.   

Samen met de preventiemedewerker heeft een arbeidshygiënist van het EC O&P de Corona RI&E 

uitgevoerd. Ook dit jaar De vaccinatietrajecten werden ook dit jaar weer uitgevoerd door MaetisArdyn 

en in goede samenwerking zijn elf nieuwe medewerkers en stagiaires, in de loop van 2020, 

begonnen met een vaccinatietraject tegen Hepatitis A en B.  

 

Naast de inzet van de externe ARBO diensten, heeft de OVK een ARBO team. Dit team bespreekt alle 

ARBO vraagstukken en beheert de monitorlijst vanuit de GVM. Tevens is het Actieteam Corona het 

hele jaar door actief geweest om alle arbeidsprocessen onder deze ingewikkelde omstandigheden zo 

goed mogelijk te laten continueren en alle medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de 

hiermee gepaard gaande afspraken. 

4.12 Bedrijfsfitness 

Om medewerkers te stimuleren en te motiveren om actief sport te beoefenen heeft de OVK zich in 

2012 aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Met deze aansluiting wordt het voor medewerkers 

van de OVK mogelijk om tegen fiscaal gunstige voorwaarden te sporten. In 2020 liep, door de 

sluitingen van de sportscholen i.v.m. Corona het aantal deelnemers terug naar 27.  

4.13 Mobiliteit personeel 

De in-, door- en uitstroom van personeel is een onderwerp waar veel 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 is het goed om zicht houden op de 

mobiliteit van specifiek het executieve personeel van de OVK. 

 

Tabel 4.10: overzicht mobiliteit personeel 

Omschrijving PI Voorstel 2016 2017 2018 2019 2020 

PI-12 Mobiliteit 
personeel 

10% 20,4% 10,4% 14,6% 10,3% 6,3% 

 

De mobiliteit van de medewerkers in 2020 omvatte: 

 Instroom: 36 medewerkers, waarvan 24 executieven; 

 Uitstroom: 27 medewerkers, waarvan 14 executieven; 

 De gemiddelde personele omvang 2020 bedroeg 364,45 medewerkers, waarvan 223,33 

executieven. 

Het mobiliteitspercentage voor executieven in 2020 bedraagt 6,27%. 

De mobiliteit van het voltallige personeel van de OVK over 2020 was 7,41%. 

 
  



5.  Financieel jaarverslag 2020 

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 

concernresultaat 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 2020 heeft de OVK enkele maatregelen getroffen om de coronapandemie aan te pakken. Dit 

heeft geresulteerd in o.a. digitale faciliteiten voor behandelen, wijziging van de blokkenstructuur bij 

dag- en behandelprogramma maar ook het verlagen van de capaciteit op de intensief 

begeleidingsafdeling. Ter compensatie van deze maatregelen heeft de OVK een beroep gedaan op 

de meerkostenregeling en continuïteitsbijdrage vanuit de divisie Forzo/JJI. Met deze compensatie 

heeft de kliniek een sluitend exploitatieresultaat gerealiseerd. Het exploitatieresultaat 2020 is na alle 

correctierondes uitgekomen op € 934K positief.  

 

Tabel 5.1:  overzicht ontwikkeling exploitatieresultaat FPC de Oostvaarderskliniek 

Omschrijving PI Voorstel Financieel 

PI-19 
Exploitatieresultaat 

  
resultaat 

2016 > € 0,-  €  1.193.230  

2017    €  3.074.853  

2018    €  3.303.882- 

2019    €     502.983- 

2020    €     934.204  

 

5.3 Toelichting bij begin- en eindbalans 2020 

Het financiële jaarverslag is op de gegevens uit Leonardo COR3-2020 gebaseerd. Voor de 

onderbouwing van sommige geoormerkte bijdragen zijn aanvullende bronnen betrokken. In de 

hieronder gepresenteerde begin- en eindbalans 2020 zijn de bekende gegevens 2020 

(aangekondigde afrekening 2020 door de divisie Forzo/JJI) verwerkt. 

 

  



Tabel 5.2:  begin- en eindbalans FPC de Oostvaarderskliniek 2020 

Begin- & eindbalans 2020 

Activa 31-12-2019 31-12-2020 Passiva 31-12-2019 31-12-2020 

vaste activa     Agentschapsvermogen     

Immateriële vaste activa  €        21.464     €        2.591  exploitatiereserve  €            -     €              -    

Materiële vaste activa  €      141.389  €    107.339        

Totaal  €      162.854   €    109.930        

      

Aflossing- & rente-

dragend vermogen  €            -     €              -    

      Voorzieningen     

            

Vlottende activa     Vlottende passiva     

Voorraden, vooruitbetaalde 

bedragen 
 €          -    €          -     Schulden en verplichtingen  € 16.155.019-   € 21.973.849- 

Vorderingen  €       98.932   €    323.542  Overige vlottende passiva     

Kas/giro  €       16.127   €      12.815  Rekening Courant € 16.894.472   €   18.466.219  

Rekening Courant     Tussenrekeningen €        41.443  €         88.376  

Tussenrekeningen     Totaal  €      780.895  €    3.419.254- 

Totaal  €      115.059   €    336.357        

      Saldo boekjaar €      502.983-  €     3.865.983 

Totaal  €      277.912   €    446.288  Totaal €       277.912   €        446.288  

 

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

op verschillende cijfers, zoals: 

1) Solvabiliteit (eigen vermogen: vreemd vermogen): -0,13.  

(was 0,36 in 2019, 0,24 in 2018, 1,87 in 2017 en 1,68 in 2016); 

2) Werkkapitaal (vlottende activa-vreemd kort vermogen) : € + 3,76 mln.  

(was – 0,66 mln. in 2019, - € 3,5 mln. in 2018, + € 2,7 mln. In 2017, en + € 1,8 mln. in 2016). 

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. 

5.3.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken 

5.3.2 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 Mutoh Valuejet VJ-1324X van Wildfire Innovations, € 19.088 

5.3.3 Veranderingen leenfaciliteiten 

Leningen zijn centraal vastgelegd. 



5.3.4 Veranderingen voorziening 

Er zijn geen veranderingen in de voorziening die uit de balans blijken 

5.3.5 Vorderingen 

Het totaal aan Vorderingen bedraagt € 323.542, waaronder: 

Nog te ontvangen bedragen, € 254.782, dat bestaat uit: 

- ESF, € 165.423 

- Subsidies, € 64.239 

- Personeelslasten, € 25.120 

Vooruitbetalingen, € 33.890 

Vooruitbetaalde voorraden winkel en civiel, € 31.467 

5.3.6  Liquide middelen 

Betreft de interne kas. 

5.3.7  Schulden en verplichtingen 

Onder het totaal Schulden en verplichtingen ad € -21.885.473 vallen: 

- Nog te ontvangen bedragen onderlinge leveringen, € -23.567.161, waaronder: 

o DBBC omzet OHW/ANG, € -21.707.972 

o Samenwerkingsovereenkomst NIFP, € -1.831.464  

- Nog te betalen onderlinge leveringen, € 2.797.337 

- Onderlinge leveringen, € 65.156 

- Handelscrediteuren, € 428.649 

- RC-justitiabelen, € 441.477 

- Nog te betalen personeelskosten, € 488.581 

- Nog te betalen exploitatiekosten, € 168.156 

5.3.8 Rekening courant 

Tegenover de post DBBC omzet OHW/ANG en nog te betalen onderlinge leveringen (onder schulden 

en verplichtingen) staat de Rekening Courant ad € 16.466.219. 

5.3.9 Tussenrekeningen 

- Rekening 213100: € 94.635,- bankbetalingen in behandeling; 

- Rekening 231100: € -6.259,- nog te ontvangen facturen. 

5.3.10 Ontwikkeling exploitatiereserve 

De exploitatiereserve is met ingang van 2017 centraal opgenomen. Voor de OVK wordt deze wel 

apart zichtbaar gehouden  

5.3.11 Toelichting vooruit ontvangen bijdragen Hoofdkantoor 

De OVK heeft geen vooruit ontvangen bijdragen van het Hoofdkantoor. 



5.4 Toelichting bij verlies- en winstrekening 2020 

5.4.1 Kosten 

De totale kosten zijn € 0,05 mln. (0,2%) toegenomen ten opzichte van 2019. De totale 

personeelskosten zijn € 0,15 mln. (0,6%) afgenomen ten opzichte van 2019:  

- Aan intern personeel is € 1,00 mln. extra uitgegeven, veroorzaakt door de cao-

verhogingen. 

- Voor extern personeel is € 1,15 mln. minder uitgegeven. 

 
De overige exploitatiekosten zijn ten opzichte van 2019 met € 0,20 mln. (3,1%) toegenomen. 

Opmerkelijke verschillen op onderdelen zijn: 

- Uitgaven voor vergaderruimte buiten huis zijn met € 0,12 mln. gedaald 

(#gajemeeopreis); 

- Voor de extramurale fase is € 0,42 mln. meer uitgegeven; 

- De uitgaven voor overhead om-niet zijn met € 0,06 mln. licht toegenomen. 

 

Tabel 5.3:  verlies- en winstrekening FPC de Oostvaarderskliniek 2020 

Verlies- & Winstrekening 2020 
Kosten 2018 2019 2020 Opbrengsten 2018 2019 2020 

                

Personeelskosten 25.131.359  26.758.460  26.607.589  
Integrale 
bijdrage HK 3.287.149  3.956.159  3.195.214  

                

Ov. Exploitatie 
kosten 8.204.665  6.451.502  6.652.909  

Overige 
opbrengsten 

1.166.550  1.986.464  2.937.394  

                

Afschrijvingskosten 98.684  72.446  72.011  
DBBC 
opbrengsten 

25.677.127  26.836.803  28.134.105  

                

Rentekosten       ESF-Opbrengst       

                

Incidentele lasten       Incidentele baten       

                

Saldo winst      934.204 Saldo verlies 3.303.882  502.983   

                

Totaal 33.434.708  33.282.409  34.266.713  Totaal 33.434.708  33.282.409  34.266.713  

5.4.2 Opbrengsten 

Opbrengst DBBC 2020 is € 27,13 mln., 1,1% meer dan in 2019. In deze omzet is ook het resultaat 

uit voorgaande boekjaren begrepen. Vanwege de coronapandemie is hiernaast een 

continuïteitsbijdrage ontvangen van € 0,99 mln. inclusief deze bijdrage zijn de DBBC-opbrengsten in 

2020 4,8% gestegen t.o.v. 2019. 

Voor de posten niet-DBBC wordt met het HK apart afgerekend. Over 2020 resulteert daaruit € 

3.195.216  € 0,76 mln. minder dan in 2019. De hoofdoorzaak is dat in tegenstelling tot 2019 

er in 2020 geen compensatie afrekening gemiddelde dagprijs heeft plaats gevonden. 

Hiernaast is er een daling van € 0,3 mln. op de Bono BHV. 



Overige opbrengsten zijn t.o.v. 2019 met € 0,95 mln. (47,9%) gestegen. 

- In tegenstelling tot 2019 hebben in 2020 geen afrekeningen plaatsgevonden 

in loon- en prijsbijstellingen, een daling van € 0,6 mln.; 

- In 2020 zijn de opbrengsten uit overige exploitatie toegenomen door de 

behandeling en dagbesteding van patiënten in extramurale fase, een stijging 

van € 0,3 mln.; 

- De opbrengst arbeid derden is verhoogd met € 0,06 mln. t.o.v. voorgaand 

jaar.  

 

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 2020 opgesteld. Deze is als bijlage 6.4 opgenomen bij dit jaarverslag. 

 

  



5.5 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.  

 

  



Tabel 5.4:  kasstroomoverzicht FPC de Oostvaarderskliniek 2020 

Kasstroomoverzicht 
Liquide middelen per 31-12-2019     

      

Rekening courant    

kas/giro 16.127   

      

    16.127 

Kasstromen     

Operationele kasstromen     

Saldo van baten en lasten 3.865.542   

Afschrijvingskosten 72.011   
Mutatie afroming resultaat voorgaand 
boekjaar 502.983   

Dotatie voorzieningen     

Mutatie voorraden, vooruitbetaalde kosten 0   

Mutatie (kortlopende) vorderingen -224.610   

Mutatie schulden en verplichtingen -5.818.830   

Mutatie overige vlottende passiva 0   

    -1.602.905 

Operationele kasstromen     

Aanschaf waarde investeringen 19.088   

Boekwaarde desinvesteringen 0   

    -19.088 

Financieringskasstromen     

nieuwe leningen     

aflossingen 0   

    0 

      

Mutatie tussenrekeningen   46.933 

Liquide middelen per 31-12-2020     

      

Rekening courant -18.466.219   

kas/giro 12.815   

      

    -1.558.932 

 

  



5.6 Toelichting bij bijdragen Hoofdkantoor en aanwending (geoormerkte) 

bijdragen 

In onderstaand overzicht staan de, met het Hoofdkantoor afgestemde, vergoeding voor 

exceptionele uitgaven 2020. 

 

Tabel 5.5:  overzicht exceptionele uitgaven 2020 

Exceptionele uitgaven realisatie 

    
Zak- & Kleedgeld 87.665 
Commissie van Toezicht 11.311 
Kapitaalslasten (verrekening NHC transmurale plaatsen) 138.043 
Uitgaven aanpassingen OVK complex   

Bouwbegeleiding 418.732 

(Voorbereiding) FHIC 77.988 

BHV Kosten 1.140.000 
Medezeggenschap 31.300 
Webredacteur 25.079 

Opleidingen (niet vakmanschap)   

Opleiding GZ-Psycholoog 224.000 

Opleiding Psychotherapeut 57.000 

Opleiding Kl-Psycholoog 84.100 

Derving transmurale trajecten bij ketenpartners 36.021 
BCT vergoeding 69.389 

Frictiekosten VWNW sluiting PI's 2018 54.252 

Personen met verward en gevaarlijk gedrag 260.364 

Vakmanschap 479.970 

  3.195.216 

 

5.7  Toelichting personele formatie en bezetting 

Per 1 januari 2020 is de formatie van de OVK vastgesteld op 328,87 FTE. Op 1 januari 2020 stond 

daar een personele bezetting tegenover van 336,25. 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 2020 (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.  

  



 

Tabel 5.6:  overzicht ontwikkeling personele formatie en bezetting 2020 

Functiebezettingsoverzicht 202010 

Kosten 
Organieke 
Formatie Bezetting Inhuur11 

Totale 
bezetting12 

Directie en MT 4,0 4,0 - 4,0 

Business Control 1,0 1,0 - 1,0 

Behandelzaken 72,34 60,98 8,43 69,41 

Therapeutisch Milieu 220,78 224,17 3,19 227,33 

Bedrijfsvoering 47,01 47,44 0,0 47,44 

Totaal 345,13 337,59 11,62 349,18 

 

 

 
  

                                                 
10 De opgave van het functiebezettingsoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2021. 
 
11 De aantallen ingehuurde personen zijn een momentopname. En een weergave van de aantallen personen, die 
gedurende kortere of langere tijd zijn ingezet.  
 
12 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. 



6.  Bijlage jaarverslag 2020 

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:  



6.2  “In control” verklaring 2020 van FPC de Oostvaarderskliniek 

 

  



6.3  Overzicht prestatie-indicatoren en scores 2020 

PI Omschrijving Prestatie-Indicator   

Voorstel 

2020 Realisatie 2020 

1 Bezettingsgraad   100% 89,4% 

2 Aantal ontvluchtingen   0 0 

3 Aantal onttrekkingen (a) 0 0 

    (b) 0 0 

4 Aantal geweldplegingen tussen patiënten   ≤ 2 3 

5 Aantal geweldplegingen tegen personeel   ≤ 5 5 

6 Aantal gegronde klachten van patiënten   ≤ 10 11 

7 Arbeidsverzuim personeel (ex. Zwangers.)   ≤ 5% 6,3% 

8 Gemiddelde uitstroom totaal PI-I 
≤ 8 jaar 

19 patiënten      
9 jaar en 347 

dagen 

  Uitstroom patiënten ≤ 6 jaar in behandeling 

PI-

II   

84 patiënten      

2 jaar en 204 

dagen 

  Uitstroom patiënten ≥ 6 jaar in behandeling 

PI-

II   

46 patiënten    
11 jaar en 329 

dagen 

9 Integriteit personeel (a) 0 13 

    (b) ≤ 2 5 

    (c) 0 2 

10 Functioneringsgesprekken   90% 61,2% 

11 GVM (geactualiseerd) naar Forzo-JJI   opgeleverd opgeleverd 

12 Mobiliteit (in- en uitstroom) personeel (a) 10%  10,32% 

13 Aantal 1e opnames   25 12 

14 Doorstroom (a) 5 4 

    (b) 15 9 

    (c) 0 0 

15 Uitstroom (a) 15 13 

    (b) 0 0 

    (c) 10 11 

    (d) 10 8 

    (e) 15 16 

    (f) 5 14 

    (g) 0 1 

    (h) 5 6 

    (i) 0 0 

    (j) 10 21 

16 Bijzonder voorval (a) 0 0 

    (b) 0 0 

    (c) 0 0 

    (d) 5 1 

    (e) 5 15 

17 Aantal recidive tijdens uitvoering TBS maatregel   0 0 

19 Financieel jaarresultaat inrichting   > €   1.000.000   € 934.204 

 

  



6.4  Financieel overzicht FVK de Basalt 2020 

 

Verantwoording 2020 FVK Almere       

            

            

Uitgaven   12 maanden 12 maanden   

            

FVK Almere         

       begroting  
 Realisatie 

2020   

Huisvestingskosten  €      447.616   €          490.469    

Materieel    €                 -   €              1.318    

            

Inzet VOV personeel       

  1) inzet ST 23,6 fte  €   1.700.000   €       1.522.324    

  2) inzet senior ST 1,0 fte  €        92.000   €              90.276    

  
3) inzet activiteitenbegeleider 1,8 
fte  €                 -   €                     -    

  4) inzet SJD 0,89 fte  €        60.000   €            64.472    

  5) inzet ambulante beveiliging 1 fte  €        65.000   €            68.392    

  6) inzet medische dienst 1 fte  €        70.000   €            58.946    

Inzet Programma    €      100.000   €          111.320    

Inzet behandeling    €      400.000   €          530.517    

Inzet beveiliging   €      220.000  €          232.192    

Inzet MD "overig" (w.o. huisarts/tandarts)  €        90.000   €          102.441    

Overhead         

  1) OVK    €      301.504   €          301.504    

  2) Tactus  €        75.528   €            75.528    

Dienstverlening DJI/ForZo  €      486.194   €          470.735    

Kosten patiënten    €        55.000   €            58.842    

Extra inzet arbeidsmarktimpuls vanuit OVK  €                 -   €            71.806    

Winst      €          3.386   €          29.773    

            

Totaal      € 4.166.306   €     4.280.856    

 

  



Verantwoording 2020 FVK Almere     

            

            

Opbrengsten   12 maanden 12 maanden   

            

FVK Almere         

       begroting  
 Realisatie 

2020    

Behandeling DBBC  €          700.000   €          591.572    

Dagbesteding    €          175.000   €          100.746    

Verblijf      €       2.700.000   €       2.954.457    

NHC (kapitaalslasten)  €          447.694   €          490.469   

Subsidie arbeidsmarkt impuls  €          143.612   €          143.612    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Verlies          

            

       €   4.166.306   €   4.280.856    

 

 
 


