Werken bij FPC de
Oostvaarderskliniek

Welkom bij Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek!
Hier lees je in het kort wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van
jou verwachten.
De werkplek
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Er verblijven
patiënten met een tbs-maatregel maar ook patiënten met een andere juridische titel.
Tbs-patiënten verblijven hier vanwege een ernstig misdrijf, bijvoorbeeld een levens-,
zeden- of geweldsdelict en worden behandeld in een gesloten en beveiligde omgeving.
Werken bij FPC de Oostvaarderskliniek vraagt om alertheid, samenwerking en afstem
ming. Het is voor jou en je collega’s van belang om van elkaar te weten waar je bent en
wat je doet. Dit is in het belang van de veiligheid van jou en de patiënten maar ook in
het belang van de behandeling van de patiënten.
De kliniek bestaat uit verschillende afdelingen met daaraan gekoppeld een behandel
milieu, gericht op uiteenlopende psychiatrische stoornissen zoals anti-sociale persoon
lijkheidsstoornissen en schizofrenie. Elke afdeling heeft specifieke regels, afspraken en uitleg
voor uitzendkrachten,*laat je hierover goed informeren op je eerste dag.

Verwachtingen
• Als uitzendkracht ben je nieuw in de organisatie. Dus stel je nieuwsgierig op,
stel vragen en geef aan wanneer je iets niet weet, kunt of lastig vindt.
• Als uitzendkracht heb je in eerste instantie vooral een signalerende en observerende
rol. We verwachten echter wel een proactieve houding. Er zijn veel taken die bij het
vaste personeel horen, zoals medicatie uitdelen, rapporteren e.d. maar je wordt
uitgenodigd om gezamenlijk met de collega’s op zoek te gaan naar hoe je optimaal
inzetbaar kunt zijn.
• Het gedrag van de patiënten kan een impact op je hebben. Let goed op je eigen
grenzen. Je kunt altijd terecht bij je collega’s om observaties, gevoel, etc. te bespreken.
• Het is belangrijk niet te veel persoonlijke informatie te geven aan patiënten om een
gezonde ‘afstand en nabijheid’ te behouden.
• We halen onze veiligheid uit elkaars aanwezigheid. We verwachten dat je collega’s
bijstaat, werkzaamheden ter ondersteuning overneemt of verbaal steun biedt.
Schakel de hulp in van een vaste collega als je zelf in een spannende situatie komt of
het lastig vindt om bij te staan.
*Is ook van toepassing op nieuwe medewerkers, stagiairs en interim personeel.

Veiligheid
• Veiligheid is een belangrijk thema en begint al bij de ingang van de Oostvaarderskliniek.
Je wordt gecontroleerd (detectiepoort) en eventuele bagage wordt gescand.
Opnameapparatuur zoals een mobiele telefoon, IPad etc. mogen niet mee naar binnen.
• Binnen de kliniek is er ook veel aandacht voor veiligheid. De deuren kunnen bijvoorbeeld alleen worden geopend met een pasje, er hangen veel camera’s en je dient te
allen tijde een zogenaamde DECT-telefoon te dragen. Vraag op je eerste werkdag uitleg
over de werking van deze DECT-telefoon en de alarmknop die zich hierop bevindt.
• Medewerkers (uitgezonderd de beveiliging) dragen geen uniform. Het verschil tussen
medewerker en patiënt is daardoor niet altijd direct zichtbaar. Vaak kun je mede
werkers herkennen aan hun DECT-telefoon.
• Laat patiënten niet meelopen door de deuren naar de receptie / het beveiligde gedeelte.
• Ga nooit zomaar een kamer op van een patiënt. Draai nooit zomaar een kamerdeur
open en let op waar je gaat zitten (zorg dat je tussen de patiënt en de deur zit en niet
andersom).

Kledingvoorschriften
Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en moeten zich kunnen verweren of snel weg
kunnen komen in een onveilige situatie. Kleding moet dus in eerste instantie functioneel
zijn. Duidelijke decolletés, doorzichtige stoffen, zichtbare bh-bandjes, blote schouders/
knieën/buiken of ruggen zijn niet toegestaan. Draag daarnaast functioneel schoeisel
(geen slippers, hakken, open schoenen).
Wij wensen jou veel succes en plezier toe bij het werken in FPC de Oostvaarderskliniek.
Wil je voordat je aan de slag gaat meer weten over de kliniek? Bezoek dan de website:
www.oostvaarderskliniek.nl

bezoekadres
Carl Barksweg 3
1336 ZL Almere

postadres
Postbus 30178
1303 AD Almere
www.oostvaarderskliniek.nl
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