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Datum 16 augustus 2017 

Onderwerp Terugkoppeling derde bezoek 

 

 

 

Geachte heer , 

 

Op 22 juni jl. brachten de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie 

Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspecties) een derde bezoek aan De Woenselse 

Poort. Dit bezoek vond plaats in het kader van het gezamenlijke 

vervolgonderzoek van de Inspecties. In dit vervolgonderzoek toetsen de 

Inspecties in hoeverre de verbeteracties uit het integraal actieplan worden 

doorgevoerd en of deze leiden tot een verbetering van het leef- en werkklimaat 

binnen De Woenselse Poort.  

  

Op deze derde bezoekdag spraken de Inspecties met een afvaardiging van de 

Raad van Toezicht van de GGzE, waar De Woenselse Poort onderdeel van 

uitmaakt. Daarnaast spraken de Inspecties met enkele regiebehandelaren, 

medewerkers Toezicht en Veiligheid en met de leidinggevende en medewerkers 

van het team dagbesteding/vaktherapie. Evenals bij de twee voorgaande 

bezoeken, spraken de Inspecties ook nu weer met de duale directie van De 

Woenselse Poort. De Inspecties ontvingen ter voorbereiding op hun bezoek van 

de directie van De Woenselse Poort een tussentijds verslag en ondersteunende 

documentatie over de voortgang van het integraal actieplan.  

 

In deze brief geven de Inspecties hun bevindingen weer. Dit doen zij aan de hand 

van de vier thema’s waaruit het integraal actieplan is opgebouwd, te weten: 

organisatie en structuur, personeel, kwaliteit en veiligheid. 

 

Op het thema Organisatie en structuur constateren de Inspecties dat de in het 

integraal actieplan genoemde verbetermaatregelen rondom de organisatie van het 

leidinggevend kader zijn uitgevoerd. De Woenselse Poort acteert nu op het verder 

bestendigen en borgen van het leidinggevend kader. Deze acties hebben 

betrekking op thema’s zoals positionering van leidinggevenden, onderlinge 

samenwerking en de overlegstructuur en kennen daarmee een zowel 

organisatorisch als een inhoudelijk karakter. De Inspecties vragen met name 

aandacht voor de managers binnen De Woenselse Poort. Met de komst van de 

veranderdirecteur en de teamleiders zullen juist zij zich moeten herpositioneren. 

In een volgend bezoek zullen de Inspecties uitgebreid met deze discipline 

spreken.  
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De Inspecties constateren dat de afdelingsgebonden teams bestaan uit een mix 

van verpleegkundig en agogisch geschoolde medewerkers, medewerkers toezicht 

en veiligheid en, wegens een onderbezetting in die eerste groep, ook uit 

uitzendkrachten. De door De Woenselse Poort gewenste mix is nog niet behaald. 

Bij het thema Personeel gaan de Inspecties nader in op dit onderwerp.  

 

Zoals in het integraal actieplan beschreven staat, is er inmiddels een manager 

aangesteld die sturing geeft aan het project om de samenwerking en onderlinge 

afstemming tussen activiteitenbegeleiding, vaktherapeuten en zorgteams te 

bevorderen. De gesprekspartners zijn van mening dat dagbesteding/therapie bij 

sommige cliënten nog onvoldoende bijdraagt aan het behandelresultaat. Uit de 

gesprekken blijken hier meerdere oorzaken aan ten grondslag te liggen. 

Activiteiten vallen met regelmaat uit en er is nog te weinig aansluiting en 

verbinding tussen de leefafdelingen en het team van dagbesteding/therapie. Ook 

vindt er niet altijd voldoende sturing plaats vanuit de regiebehandelaar op de 

inzet van dagbesteding/therapie bij een cliënt. Uit gesprekken blijkt tevens dat er 

niet altijd voldoende bezetting is op de leefafdelingen om cliënten naar een 

activiteit en/of therapie te begeleiden. Het kan dan voorkomen dat de therapie op 

de afdeling plaatsvindt, wat niet bijdraagt aan de behandeling omdat het voor 

sommige cliënten juist beter is wanneer zij in een andere omgeving zijn. Uit 

documentatie en gesprekken maken de Inspecties op dat de onderlinge 

samenwerking en afstemming tussen activiteitenbegeleiding, vaktherapeuten en 

zorgteams –langzaam aan- op gang komt, maar behoeft de organisatie van de 

dagbesteding/therapie nog verdere aandacht. 

 

De Inspecties constateren dat het afzonderlijk invullen van de opnamefunctie 

gerealiseerd is. Binnen het gebouw op beveiligingsniveau 3 is één opnameafdeling 

bestemd voor cliënten van het zorgpad psychose, autisme en verstandelijke 

beperking met een indicatie voor beveiligingsniveau 3. In dit gebouw is ook één 

opnameafdeling bestemd voor cliënten van het zorgpad persoonlijkheidsstoornis, 

met een indicatie voor zowel beveiligingsniveau 2 als voor beveiligingsniveau 3. 

Cliënten van het zorgpad psychose, autisme en verstandelijke beperking met een 

indicatie voor beveiligingsniveau 2, worden direct op de afdelingen op dit 

beveiligingsniveau opgenomen. Enkele gesprekspartners geven aan dat het doel 

van de opnameafdelingen, namelijk om meer rust te creëren op de 

behandelafdelingen, naar hun oordeel deels is behaald. Een aandachtspunt is het 

opstellen van een opnameprogramma en een vervolgprogramma voor nieuwe 

cliënten binnen beide beveiligingsniveaus.  

 

De Inspecties constateren dat De Woenselse Poort aangepaste forensische 

huisregels heeft opgesteld en in afwachting is van een akkoord van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, voor het mogen invoeren van deze huisregels. Hiervoor is een wijziging 

nodig van artikel 3 Besluit rechtspositieregelen Bopz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 Pagina 3 van 6 

   

 

 

 

Datum 

16 augustus 2017 
 

Ons kenmerk 

2117089 

 

 

 

Met betrekking tot het thema Personeel constateren de Inspecties dat, door 

verschillende oorzaken, het aantal openstaande vacatures weer is opgelopen. De 

Woenselse Poort heeft, even als andere instellingen, moeite de vacatures 

opgevuld te krijgen. Het betreffen voornamelijk vacatures onder de 

verpleegkundigen werkzaam op de leefafdelingen en bij de GZ-psychologen. De 

GGZ gespecialiseerde uitzendbureaus zijn ook niet in staat om aan de vraag te 

voldoen. De verschillende gesprekspartners ervaren dat dit zijn weerslag heeft op 

de bezetting van personeel op de afdelingen. Er is soms sprake van een wankel 

evenwicht in de bezetting.  

 

De Woenselse Poort heeft naast de reguliere en aanvullende wervingsprocedure 

een aantal maatregelen genomen om de bezetting te waarborgen. Zo worden 

contracturen van medewerkers tijdelijk opgehoogd wanneer zij hier interesse in 

hebben en worden op de afdelingen waar de bezetting het meest kwetsbaar is 

minder cliënten opgenomen. Ook start er in het najaar een MBO-V 

(Verpleegkundige) opleiding voor een aantal interne ervaren medewerkers 

toezicht en veiligheid. Tevens wordt gekeken of voor enkele functies de 

forensische kwalificatie beter kan worden meegenomen in de functiewaardering 

waardoor deze functies ook financieel aantrekkelijker worden. Om de huidige GZ 

psychologen te ondersteunen zijn er een aantal basispsychologen aangenomen. 

 

Het verzuim binnen De Woenselse Poort is niet verder gedaald en is gelijk aan de 

landelijke trend binnen de gezondheidszorg. In het kader van het verzuimbeleid 

hebben de teamleiders nog nadrukkelijker de rol en verantwoordelijkheid 

gekregen om te sturen en regie te houden op verzuim. De gesprekspartners 

ervaren dat er actief gestuurd wordt op het voorkomen van verzuim en het 

begeleiden van de verzuimers. 

 

De invulling van de permanente aanwezigheid van medewerkers op de 

leefafdelingen krijgt meer structuur. Zo zijn er op enkele groepen duidelijke 

afspraken gemaakt over de aanwezigheid van personeel tijdens de gezamenlijke 

maaltijden en het minder verblijven in de verpleegpost. Door het fouilleren van 

cliënten procesmatig anders in te richten, worden medewerkers minder vaak van 

de leefafdeling geroepen waardoor er meer rust en balans op de leefafdeling 

komt. Enkele gesprekspartners geven aan dat een matige personeelsbezetting op 

de leefafdeling er soms voor zorgt dat medewerkers zich weer terugtrekken in de 

verpleegpost.   

 

Uit documentatie blijkt dat het project met betrekking tot het terugdringen van de 

administratieve lasten op schema ligt. Uit het gesprek met de regiebehandelaren 

maken de Inspecties op dat zij (te)teveel administratieve druk ervaren en hierbij 

onvoldoende ondersteund worden door gekwalificeerd secretarieel personeel. 

Volgens hen is de blauwdruk van GGzE bepalend voor de werkwijze en wordt er 

onvoldoende rekening gehouden met de context en werkwijze van de Woenselse 

Poort. 
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Met betrekking tot het thema Kwaliteit constateren de Inspecties dat binnen de 

Raad van Toezicht discussie wordt gevoerd over de (volledige) haalbaarheid in de 

toekomst van concepten als Planetree en zelforganisatie voor de Woenselse Poort. 

Daarnaast kijken zij ook naar het hier en nu, de rol die zij hebben als intern 

toezichtsorgaan binnen GGzE en de wijze waarop zij deze vormgeven. De 

Inspecties vinden het een positieve ontwikkeling dat er een kritische reflectie 

plaatsvindt op de wijze waarop Planetree en zelforganisatie binnen De Woenselse 

Poort vorm krijgen.  

 

In het laatst bezoek benadrukten de Inspecties het belang van een kliniekbreed 

gedragen visie op cultuur. Hierop heeft de duale directie, samen met een 

afvaardiging van het management en de klankbordgroep, en onder begeleiding 

van een externe coach een bijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst 

hebben zij stilgestaan bij de vraag wat hen drijft en hoe ze dat willen vormgeven 

en uitdragen. Dit heeft geleid tot een omschrijving van hun mensvisie en de 

daarbij passende grondhouding. Met de elementen uit de functieomschrijvingen 

van De Woenselse Poort die een relatie hebben met de forensische context, moet 

dit ertoe leiden dat het begrip ‘aanspreekcultuur’ in de forensische setting 

daadwerkelijk inhoud krijgt. De Inspecties vinden het belangrijk dat de 

leidinggevenden op eenduidige wijze sturen op het uitdragen van deze specifiek 

aan het werken in De Woenselse Poort gerelateerde mensvisie en grondhouding. 

Zij dienen er namelijk voor zorg te dragen dat het primair proces dusdanig 

gefaciliteerd wordt dat de aanspreekcultuur op een transparante en voorspelbare 

manier uitgevoerd kan worden door alle medewerkers. Voorwaarde is dat het voor 

de leidinggevenden duidelijk is wat zij vanuit hun specifieke functie moeten 

bijdragen en uitdragen.   

Uit de gesprekken en documentatie maken de Inspecties op dat op dit moment de 

teammiddagen worden gebruikt om de visie en werkwijze op elkaar af te 

stemmen. Er wordt een basis neergezet waarin ook de aanspreekcultuur een plek 

krijgt. De Inspecties vinden dit een goede ontwikkeling en adviseren om dit 

samen te laten lopen met de hierboven beschreven ontwikkeling waarbij het 

duidelijk is voor alle leidinggevenden binnen De Woenselse Poort wat er van hen 

verwacht wordt.   

 

De deskundigheidsbevordering van de medewerkers verloopt conform het 

integraal actieplan. Bijna alle duale koppels, bestaande uit regiebehandelaren en 

teamleiders, zijn gestart met coachingsgesprekken. De ervaringen hiermee zijn 

goed. Er wordt gekeken waar men staat met het behandelklimaat, waar men naar 

toe wil en hoe dit te borgen zonder te worden opgeslokt door de waan van de 

dag. 

 

De Inspecties vinden het goed te merken dat de gesprekspartners, naast dat zij 

aangeven dat het behandelklimaat over de hele linie is verbeterd, ook transparant 

zijn over het feit dat veiligheid en kwaliteit binnen het behandelklimaat nog 

regelmatig onder druk staan door personele aangelegenheden of de complexiteit 

van de doelgroep.  
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Op het thema Veiligheid constateren de Inspecties dat het aangepaste 

drugsbeleid uitvoering krijgt. Het proces en de procedures rondom controle op 

drugs zijn goed ingericht. In de behandeling en benadering van cliënten die drugs 

gebruiken speelt mee dat De Woenselse Poort bij de ene cliënt meer 

handhavingsmogelijkheden heeft dan bij de andere cliënt. Zo bestaat er voor 

sommige cliënten de mogelijkheid om ze terug te sturen naar een Penitentiaire 

Inrichting wanneer ze de voorwaarden van hun behandeling overtreden.  

Binnen De Woenselse Poort vindt ook controle op personeel plaats, op 

beveiligingsniveau 3 vindt de steekproefsgewijze controle al plaats. Op 

beveiligingsniveau 2 zal dit gaan plaatsvinden zodra het toegangsportaal is 

verbouwd. Om de deskundigheid binnen de teams op het thema drugs te 

bevorderen zal De Woenselse Poort gebruik gaan maken van een externe 

deskundige. Deze actie moet nog uitvoering krijgen.  

 

De Inspecties maken uit de gesprekken en documentatie op dat De Woenselse 

Poort acties uitzet om de verbale en fysieke weerbaarheid van medewerkers te 

verbeteren. Hiervoor volgen zij trainingen en is het onderwerp intimidatie 

onderdeel van Team-Ontwikkel-Tijd en intervisie. De Inspecties zullen de effecten 

hiervan toetsen door in een volgend bezoek te spreken met intervisoren en de 

beoordeling van het thema weerbaarheid in het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek te betrekken.  

 

De cliënten die verblijven op beveiligingsniveau 2 van De Woenselse Poort werden 

tot voor kort allen gefouilleerd bij terugkomst in de kliniek. Deze (tijdelijke) 

maatregel was ingevoerd na het incident in 2016 waarbij een cliënt een wapen 

mee naar binnen had genomen waarna hij en een medecliënt zich met dit wapen 

van het leven hebben beroofd. In het integraal actieplan is beschreven dat deze 

persoonlijke detectie vervangen dient te worden door structurele maatregelen. 

Deze structurele maatregelen zijn deels ingevoerd. Zo worden cliënten inmiddels 

at random en op indicatie gefouilleerd. Tevens zal het toegangsportaal van 

beveiligingsniveau 2 verbouwd worden. Deze wordt ruimer van opzet en er komt 

een metaaldetectiepoort en een bagagescan. De Woenselse Poort streeft ernaar in 

oktober 2017 te starten met deze verbouwing. 
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Conclusie 

De Inspecties komen na dit derde inspectiebezoek tot de conclusie dat nagenoeg 

alle acties die in het verbeterplan genoemd worden in gang zijn gezet die 

bijdragen aan de verbetering van het leef- en werkklimaat binnen De Woenselse 

Poort. Op dit moment wordt dit echter (nog) niet door iedereen als zodanig gezien 

of ervaren. De Inspecties namen, in vergelijking met eerdere bezoeken, een 

minder enthousiaste en een meer afwachtende houding waar bij een aantal 

gesprekspartners. Een verklaring hiervoor is dat nu de meeste acties uit het 

integraal actieplan zijn uitgezet en de daarmee gepaard gaande ‘nieuwigheid’ er 

af is, men afwachtend is op de effecten hiervan. Zeker met het oog op de 

vakantieperiode en met de wetenschap van vacatures en verzuim bij de 

afdelingsgebonden medewerkers, zijn de effecten van de verbetermaatrelen, 

gericht op het op orde brengen van de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting op 

de leefafdelingen, nog onvoldoende zichtbaar. 

 

Hoewel de acties in het integraal actieplan gestaag uitvoering krijgen, zijn de 

effecten hiervan nog niet overal en even goed zichtbaar. De Inspecties 

benadrukken dat het integraal actieplan ook een cultuuromslag behelst dat tijd 

nodig heeft. Het risico bestaat dat dit voor medewerkers demotiverend werkt, 

terwijl hun motivatie en inzet noodzakelijk is voor het welslagen van het integraal 

actieplan en voor de verbetering van het leef- en werkklimaat. De Inspecties 

achten een sterk leidinggevend kader met een faciliterende en motiverende rol 

dan ook onmisbaar. Zij zijn van mening dat er op verschillende niveaus 

gesprekken moeten plaatsvinden met en tussen leidinggevenden over de wijze 

waarop de doelstellingen van GGzE moeten worden toegepast binnen de 

specifieke rol van de Woenselse Poort waarin naast zorg, ook in ruime mate 

(maatschappelijke) veiligheid moet worden geboden. De Inspecties spreken in 

hun volgend bezoek om die reden weer met diverse leidinggevenden op 

verschillende niveaus. 

 

Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Mede namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie  
 

 

 

 


