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Fivoor, recti� catie en uitleg
In de vorige StadsPers berichtten 
wij over een brief die wij naar de 
heer Sander Dekker, minister voor 
Rechtsbescherming, hadden ge-
stuurd met het verzoek zijn toezeg-
ging om tot 1 april 2020 bij Fivoor 
in Den Dolder geen zware gevallen 
te plaatsen voort te zetten. De mi-
nister heeft naar aanleiding van 
onze brief aangegeven dit beleid in 
elk geval tot 1 oktober te handha-
ven in afwachting van nadere be-
sluitvorming, hangende de huidige 
coronacrisis.

In onze berichtgeving is een storende 
fout geslopen, die mede op verzoek 
van Fivoor en het ministerie, moet 
worden rechtgezet.
Wij gingen er van uit dat er de laat-
ste tijd in Den Dolder uitsluitend 
mensen werden behandeld vanuit 
vermogensdelicten, maar niet vanuit 
gewelds- of zedendelicten. Dit had-
den wij zo begrepen in de monde-
linge communicaties. Dit is onjuist. 
Een � ink deel van de mensen die zijn 
opgenomen bij Fivoor Den Dolder 
worden wel degelijk behandeld voor 

geweldsdelicten. Dit is te vinden op 
de site van Fivoor.

Voor de volledigheid (daar blijven 
vragen over komen): Fivoor heeft 2 
klinieken in Den Dolder: FPA Utrecht 
en Wier.
FPA Utrecht is voor forensische zorg 
voor mensen met een IQ boven de 70. 
Forensische zorg betekent zorg voor 
mensen die zijn geplaatst vanwege 
een strafbaar feit.
Dat kan een verplichte opname zijn, 
of een verplicht vrijwillige (denk aan 
de voorwaarde vrijwillige opname bij 
een voorwaardelijke in vrijheid stel-
ling of voorwaardelijke straf ) of een 
echt vrijwillige. Daar worden momen-
teel 72 mensen behandeld.
Wier is voor SGLVG zorg (Sterk Ge-
dragsgestoord Licht Verstandelijke 
Gehandicapt). Daar worden 82 men-
sen behandeld, waarvan 29 in Wier+. 
Deze laatste instelling, Wier+, is ge-
richt op forensische SGLVG zorg,

Bij ons riep het bericht dat we het ver-
keerd begrepen hadden en dat er wel 
degelijk mensen met een achtergrond 

van gewelddelicten wordt behandeld 
de vraag op: “Wat betekent dan de 
toezegging van de minister: “Geen 
zware gevallen?”. Volgens Fivoor en 
het Ministerie luidt het antwoord: In 
elk geval geen zedendelinquenten.

Als het niet om een zedendelict gaat, 
wordt gekeken of de te plaatsen per-
soon past bij beveiligingsniveau 2. 
Zowel bij vermogens- als bij gewelds-
delicten.
Want Fivoor Den Dolder heeft be-
veiligingsniveau 2. Dit betekent dat 
mensen worden geplaatst, waarvan 
men verwacht, dat zij binnen afzien-
bare tijd de beveiligde setting kunnen 
verlaten. Misschien goed om te weten 
dat bij FPA Utrecht de gemiddelde 
verblijfsduur een half jaar is, en bij 
Wier negen maanden.
In een instelling met beveiligingsni-
veau 2 starten mensen altijd op een 
gesloten afdeling. Stap voor stap 
krijgt men meer vrijheden waaronder 
verlof.
Bij niveau twee horen, volgens de site 
van de Dienst Justitiële inrichtingen: 
hekken en deuren met (gecontro-

leerde in- en uitgang), een 24-uurs-
post, controle op en registratie van 
de aan-en afwezigheid van patiënten, 
alsmede drugs- en kamercontroles, 
die op indicatie en onaangekondigd 
plaatsvinden. Permanent cameratoe-
zicht op de afdeling. Het belangrijkste 
is natuurlijk de warme controle. Me-
dewerkers die zijn getraind in agres-
siebeheersing, gesprekstechnieken, 
vroegsignalering en risicomanage-
ment.

Maar hoe wordt dan bepaald of ie-
mand past binnen beveiligingsniveau 
2?
Dat gebeurt door een indicatiestel-
ling. Deze vindt als hoofdregel plaats 
door het NIFP (Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie en Psy-
chologie). Het NIFP bepaalt de nood-
zakelijke zorg en beveiliging. De crite-
ria waaraan het NIFP toetst, lijken voor 
outsiders in nevelen gehuld te blijven. 
Werk van professionals. Uiteraard zul-
len in elk geval de standaard criteria 
een rol spelen: het delict, de houding 
van betrokkene ten opzichte van het 
delict (erkennen, spijt, goedpraten?), 

de psychische klachten, intelligentie, 
wel/geen verslavingsproblematiek, 
thuissituatie, etc.

Tevens is geregeld dat bij een ernstig 
gewelds- of zedenmisdrijf een risico-
taxatie en delict-analyse verplicht is. 
Hier worden allerlei elementen van 
het delict, de persoon, zijn gedrag tot 
nu toe, etc., langs wetenschappelijk 
vastgestelde lijstjes gelegd om recidi-
ve-risico te voorspellen.
Van het bijbehorende lijstje strafbare 
feiten waarbij zo’n taxatie verplicht 
is, wordt een mens niet vrolijk. Voor-
alsnog zijn opnames vanuit ernstige 
zedenmisdrijven in Den Dolder ge-
lukkig (nog) niet aan de orde. Ernstige 
geweldsmisdrijven wel.
Als het NIFP een advies geeft, neemt 
uiteindelijk Justitie het plaatsingsbe-
sluit.
Fivoor is dan verplicht de persoon op 
te nemen, al kan het wel bezwaar ma-
ken tegen het plaatsingsbesluit, als 
het goed gemotiveerd van mening is 
dat dit naar eigen inzicht niet verant-
woord is.
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4 mei herdenking in Den Dolder

In verband met de corona-crisis 
werden na Koningsdag ook 4 en 5 
mei in ons dorp zeer sobere aange-
legenheden. Niettemin werd met 
name op 4 mei – zij het in afwezig-

heid van publiek- een mooi eerbe-
toon bewezen aan de gevallenen. 
In overleg met de Oranjevereni-
ging/ Comité 4en5 mei werden in 
de loop van de ochtend bloemstuk-

ken gelegd bij alle zes de oorlogs-
monumenten die ons dorp rijk is.

Dat zijn naast het centrale monument 
in de vorm van het kruis 40-45 op de 

De Vredesduif op 
anderhalve meter

Ondanks alle beperkingen waren 
er op 5 mei een aantal leuke mo-
menten voor kinderen toen de 
Dolderse kunstenaars Loes Schol-
man, Gera Hoogland en John Pan-
ders met een grote Vredesduif 
door het dorp trokken.
Dit kunstwerk, dat al een rol speel-
de bij de festiviteiten rond het hon-
derdjarig bestaan van Den Dolder 
in 2012, was door hen geheel ge-
renoveerd en op diverse plaatsen in 
het dorp konden kinderen door hen 
gemaakt kleurtekeningen op de duif 
prikken en gaf het feestelijk geklede 
drietal zang, dans en declamatie ten 
beste. Dat alles op gepaste afstand.
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hoek WAlaan, het herdenkingskruis 
aan de Soestdijkseweg Noord (ge-
adopteerd door de RK basisschool De 
Kameleon), de op initiatief van de His-
torische Vereniging fraai heringerich-
te bevrijdingsbank op de hoek van 
de Hertenlaan West, het monument 
op het station ter herinnering aan de 
Spoorwegstaking, de plaquette vlak 
daarbij herinnerend aan de gevallen 
NS-medewerker Pierre Roes, en ten-
slotte het prachtige op het Altrecht 
terrein achter gebouw De Wingerd 
gelegen monument ter nagedachte-
nis aan de zeer vele “Vergeten Slacht-
o� ers” onder de patiënten van de WA 
Hoeve gedurende de jaren 1942-45, 
dat in 2016 werd onthuld.

Bloemstukken werden gelegd na-

mens B&W Zeist door de wethouders 
Sander Jansen en Laura Hoogstraten 
en door een kleine delegatie van de 
Oranjevereniging/Comité 4en5 mei 
Den Dolder, die tevens bij het centra-
le monument een bloemstuk legde 
namens de gemeenteraad van Zeist.

In de loop van de dag werden door 
vele particulieren en instellingen ie-
der afzonderlijk nog bloemen gelegd. 
Bij het centrale monument werd om 
acht uur die avond na het luiden van 
de MCK klok de taptoe geblazen en 
na twee minuten stilte het Wilhelmus. 
Op dat tijdstip vond ook een kleine 
herdenking plaats op het Stille Ho� e 
bij het graf van de WA patiënten al-
daar.
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