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Datum 7 maart 2019 

Onderwerp Bevindingen voortgang verbetermaatregelen 

Geachte raad van bestuur, 

Op 7 november hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspecties) een bezoek gebracht aan FPC 

De Kijvelanden. Tijdens dit bezoek wilden de inspecties op de hoogte gesteld 

worden van de implementatie van de door uw organisatie getroffen maatregelen 

naar aanleiding van het steekincident met dodelijke afloop op 3 februari 2017 en 

het hierover verschenen inspectierapport. In dit rapport concludeerden de 

inspecties dat sprake was van een risico verhogende samenloop van 

omstandigheden. Zo stonden de milieutherapie1 en de relationele veiligheid2 op 

de afdeling onder druk vanwege personeelsbezettingsproblematiek en werd het 

inwerkprotocol onvoldoende gevolgd. Deze bezettingsproblemen leidden er ook 

toe dat er minder zicht op de tbs-gestelden was waardoor het lastig was om grip 

te krijgen op eventuele drugshandel dan wel handel in medicatie als drugs. De 

inspecties formuleerden in het rapport drie aanbevelingen aan FPC De 

Kijvelanden.  

In deze brief deel ik mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de 

bevindingen van de inspecties over de maatregelen die FPC De Kijvelanden heeft 

getroffen n.a.v. ons eerdere onderzoek. Eerst volgt een korte beschrijving van de 

werkwijze van de inspecties. Daarna volgen de bevindingen van de inspecties in 

relatie tot de aanbevelingen uit het hiervoor genoemde inspectierapport. Tot slot 

volgen de conclusies en aanbeveling van de inspecties.   

Werkwijze 

Voorafgaand aan het bezoek hebben de inspecties een voortgangsrapportage 

ontvangen inclusief bijbehorende stukken. Tijdens het bezoek hebben de 

inspecties met o.a. sociotherapeuten, een hoofd behandeling, het management en 

afvaardigingen van relevante projectgroepen van de Ondernemingsraad 

1 Milieutherapie vindt plaats op de afdelingen. Sociotherapeuten vervullen hier een 

essentiële rol. Zij grijpen in bij grensoverschrijdend gedrag, maar begeleiden ook patiënten, 

al dan niet individueel, en bekrachtigen ook gewenst gedrag, waarvoor zijzelf model staan. 
2 Relationele veiligheid is het kunnen treffen van adequate veiligheidsmaatregelen door 

kennis van en inzicht in de patiënten en de omgeving.  
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gesproken  over de wijze waarop de verbetermaatregelen worden uitgevoerd en 

over het effect ervan. 

 

Personele bezetting en milieutherapie 

In het inspectierapport bevolen de inspecties aan om de personele bezetting in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin, in relatie tot de te verplegen en te behandelen 

tbs-gestelden, op orde te brengen. Hierbij moet er voor medewerkers voldoende 

gelegenheid zijn om een professionele behandelrelatie met tbs-gestelden op te 

bouwen en moeten nieuwe medewerkers voldoende inwerktijd krijgen en 

verantwoord begeleid worden. Het doel hiervan is voldoen aan de vereisten voor 

een veilig en effectief behandelklimaat met doeltreffende milieutherapie. 

 

Bevindingen 

FPC De Kijvelanden heeft voor alle afdelingen opnieuw vastgesteld wat de 

zorgintensiteit is op basis van kenmerken van de patiëntenpopulatie. Deze 

exercitie heeft geleid tot het ophogen van de formatie op een aantal afdelingen.  

 

In kwantitatief opzicht is de personele bezetting op orde: alle benodigde diensten 

worden ingevuld. De kliniek ziet zich echter nog steeds genoodzaakt om gebruik 

te maken van externe inhuur omdat er onvoldoende vast personeel in dienst is 

om alle diensten mee te vullen. De kliniek werft actief nieuw personeel maar ziet 

zich geconfronteerd met factoren deels buiten haar invloedssfeer: een krappe 

arbeidsmarkt en hoge doorstroom van personeel. In juni 2017 was sprake van 9 

fte vacatureruimte in de functiegroepen voor milieutherapie. In juni 2018 was 

sprake van 3 fte vacatureruimte en in september 2018 is dit gestegen naar 12 

fte.  

 

De sturing op de personeelsbezetting is verbeterd door de invoering van duaal 

management. Voorheen waren de Hoofden Behandeling en Bedrijfsvoering per 

afdeling verantwoordelijk voor zowel de behandeling van de daar verblijvende 

tbs-gestelden als de bedrijfsvoering op de afdeling. De bedrijfsvoering is nu de 

verantwoordelijkheid van een teammanager waardoor hier meer aandacht voor is. 

De teammanager stuurt op de bezetting en heeft zicht op de verhouding tussen 

vast personeel en externe inhuur op de afdeling.  

 

Iedere afdeling heeft een coördinator afdelingsmilieu (CAM’mer). Deze 

functionarissen dragen zorg voor de coördinatie van het milieu op de afdeling en 

het coachen van de sociotherapeuten. Waar mogelijk wordt de CAM’mer boven de 

formatie ingeroosterd om deze taken uit te kunnen oefenen. In de praktijk blijkt 

dit niet altijd mogelijk waardoor deze taken nog niet op iedere afdeling volledig 

van de grond komen.  

 

Het inwerkbeleid is aangepast zodat nieuwe medewerkers vier in plaats van twee 

weken boven de formatie worden ingeroosterd. De teamleider en de CAM’mer 

spelen nu een belangrijkere rol in de begeleiding van nieuwe medewerkers. 

Voorts blijkt uit de interviews dat personeel nu alerter is bij het inwerken van 

deze medewerkers zodat zij geen taken uitvoeren waar zij, gezien de fase van het 

inwerktraject, nog onvoldoende voor toegerust zijn.  

 

Voorkomen gebruik niet voorgeschreven medicatie 

De inspecties hebben aanbevolen een werkwijze te ontwikkelen waarmee kan 

worden voorkomen dat tbs-gestelden kunnen beschikken over niet aan hen 
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voorgeschreven medicatie. Medicatie voor de een kan namelijk contrabande zijn 

voor de ander vanwege mogelijk gebruik voor niet-beoogde doelen.    

 

Bevindingen 

In FPC De Kijvelanden wordt per afdeling een sociogram gemaakt waarmee het 

netwerk van de daar verblijvende tbs-gestelden inzichtelijk wordt gemaakt. Hierin 

is zichtbaar welke tbs-gestelden in verband worden gebracht met handel in 

medicatie. Door het gebruik van dit instrument zijn sociotherapeuten beter in 

staat om het onderwerp aan te kaarten en tbs-gestelden aan te spreken bij 

vermoedens van handel in en/of misbruik van medicatie. 

 

FPC De Kijvelanden neemt deel aan een landelijk kwaliteitsnetwerk met andere 

FPC’s. Hierin worden ervaringen en lessen gedeeld, onder andere ten aanzien van 

de medicatieverstrekking en het tegengaan van contrabande in deze zin. 

 

De kliniek heeft ook maatregelen getroffen specifiek voor het gebruik van 

methylfenidaat (Ritalin). Zo wordt waar mogelijk een ander middel 

voorgeschreven met een langdurige werking i.p.v. een kortdurende werking. 

Omdat het geen kortdurend effect heeft is het minder aantrekkelijk voor handel. 

Als een psychiater toch een middel met kortdurende werking voor wil schrijven, 

wordt dit door collega’s getoetst.  

 

Actuele managementinformatie 

In de periode voorafgaand aan het steekincident was onvoldoende 

managementinformatie beschikbaar. Hierdoor bestond geen goed beeld van de 

verhouding tussen de diensten die door vast personeel en de diensten die door 

ingehuurd personeel werden ingevuld. Er kon dus onvoldoende gestuurd worden 

op een goede verhouding hiertussen om voldoende vaste gezichten met 

voldoende kennis van de op de afdeling aanwezige tbs-gestelden te realiseren. Dit 

is van belang voor een goede milieutherapie en het verstevigen van de relationele 

veiligheid. De inspecties hebben daarom aanbevolen voor betrouwbare en actuele 

managementinformatie te zorgen en deze te benutten om waar nodig bij te sturen 

op de bezetting.  

 

Bevindingen 

Voor actuele en betrouwbare managementinformatie maakt de kliniek gebruik van 

een systeem dat binnen heel Fivoor3 wordt gebruikt. Ten tijde van het bezoek van 

de inspecties was dit systeem nog niet geheel operationeel. Het zicht op de 

bezetting is verbeterd door de invoering van duaal management. De teamleider 

heeft meer tijd om de bezetting in de gaten te houden en te sturen op een goede 

balans tussen vast personeel en externe inhuur enerzijds en ervaren en minder 

ervaren personeel anderzijds. Het komt echter nog wel eens voor dat 

medewerkers op de dag zelf worden geconfronteerd met bezettingsproblematiek.  

 

Het organiseren van de verbeteringen 

In de periode voorafgaand aan het steekincident was sprake van beperkt 

draagvlak onder het personeel voor een aantal organisatorische keuzes, zoals het 

kliniekteam. Het personeel werd niet altijd voldoende meegenomen in deze 

keuzes.  

 

 

                                                
3 FPC De Kijvelanden is sinds 1 januari 2018 onderdeel van Fivoor.  
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Bevindingen 

Na het steekincident heeft FPC De Kijvelanden het verbeterprogramma ‘Terug 

naar stabiliteit’ opgezet. Daarnaast liepen andere projecten zoals het project 

VREC (vermindering risico’s en effecten contrabande) en een interne audit op de 

omgang met gevaarlijke attributen. De kliniek heeft in 2018 een projectgroep 

opgericht die het overzicht over alle verbeterprojecten houdt en verbinding zoekt 

tussen de afdelingen. Ook rapporteert deze projectgroep periodiek aan het 

managementteam en de raad van bestuur.  

 

Op verschillende manieren wordt nu draagvlak gezocht voor deze maatregelen. 

Medewerkers worden door het management actief betrokken bij besluitvorming, 

bijvoorbeeld door deel te nemen aan projectgroepen of tijdens 

medewerkersbijeenkomsten. De nieuwe ondernemingsraad die na de fusie is 

opgericht, gebruikt een app waarmee al het personeel bevraagd kan worden. Tot 

slot is het management zichtbaarder aanwezig in de organisatie, onder andere 

door het af en toe meedraaien van diensten op de afdelingen. Dit heeft er toe 

geleid dat personeel zich betrokken voelt en maatregelen op voldoende draagvlak 

kunnen rekenen.  

 

Conclusie 

De inspecties hebben geconstateerd dat FPC De Kijvelanden zorgvuldig de 

behoefte aan verbetering in kaart heeft gebracht en de hieruit voortvloeiende 

projecten goed heeft uitgezet binnen de organisatie. Vermeldenswaardig is de 

positieve ontwikkeling van het draagvlak onder personeel voor de maatregelen. 

De inspecties hebben daarnaast geconstateerd dat met name de personele 

bezetting het meest kwetsbare onderwerp blijft voor de kliniek. Ondanks alle 

inspanningen blijkt het moeilijk om voldoende goed geschoold personeel te vinden 

en te houden.  

 

De inspecties concluderen dat FPC De Kijvelanden voldoende en passende 

verbetermaatregelen heeft getroffen. Het verbeterplan is voortvarend opgepakt 

en wordt goed uitgevoerd.  

 

Aanbeveling 

Het staat voorop dat FPC De Kijvelanden de randvoorwaarden voor goede 

milieutherapie moet vervullen. Nu is gebleken dat nog steeds van externe inhuur 

gebruik gemaakt moet worden,  bevelen de inspecties hiertoe aan om gericht 

aandacht te blijven besteden aan een goede balans tussen vast personeel en 

externe inhuur enerzijds en ervaren en minder ervaren personeel anderzijds. De 

Hoofden behandeling en de teamleiders dienen hiervoor voldoende tijd en goede 

ondersteuning (mede in de vorm van managementinformatie) te hebben én 

dienen de sociotherapeutische teams hierin goed te ondersteunen.  
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Besluit inspecties  

De inspecties sluiten het onderzoek naar aanleiding van het steekincident hiermee 

af. De inspecties zullen het toezicht op FPC De Kijvelanden op reguliere basis 

voortzetten. Beide inspecties zullen de ontwikkelingen op het gebied van de 

personele bezetting – zowel kwantitatief als kwalitatief – in de gehele sector 

blijven volgen.  

Hoogachtend, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en 

Veiligheid 

 
 

 

 


