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Onderwerp Besluit plaatsingsbeleid FPA Den Dolder.

Geachte heer Masthoff,

Ons kenmerk
3289207
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Sinds 27 november 2017 bestaat bij de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) te
Den Dolder een gedifferentieerd plaatsingsbeleid1. Het besluit werd toentertijd
genomen op basis van de bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V)
en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die een aantal risico’s constateerden.
Het huidige aangepaste plaatsingsbeleid betekent dat er geen patiënten met te
complexe problematiek in de FPA van Fivoor te Den Dolder worden geplaatst. Dit
vanuit de gedachte het bestuur en management van Fivoor de ruimte te geven om de
noodzakelijke verbetermaatregelen door te voeren. In de hedendaagse praktijk
betekent dit dat er geen zedendelinquenten worden geplaatst. En dat bij alle overige
doelgroepen/plaatsingen per geval wordt bekeken wat de ernst is van het delict en of
plaatsing mogelijk of te intensief is. Dit gebeurt eerst door de Divisie Individuele
Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen (DJI) en daarna nogmaals door
de intakecoördinatoren van Fivoor.
Op basis van de bevindingen van de Inspecties Justitie en Veiligheid (IJ&V) en
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)2, de cijfers van het omgevingsmanagement
(publicatie op website www.Fivoor.nl en presentatie in de actiegroep Verbinding, april
2020), is geconstateerd dat Fivoor de belangrijkste knelpunten voortvarend heeft
opgepakt. De IJ&V verzoekt Fivoor3 door te gaan op de ingeslagen weg en de
verbetermaatregelen te blijven borgen. Als ook blijft werken en investeren aan
verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening en de relatie met de
omgeving en de lokale veiligheidsdriehoek.
Ik sta stil bij enkele genoemde punten uit de Follow up-rapportage van de IJ&V:
 Uit dossieronderzoek is bevestigd dat de FPA te Den Dolder in positieve zin
een kwaliteitsslag heeft gemaakt. (Tevens o.b.v. eigen interne audits)
 De inspecties benadrukten de noodzaak dat die kwalitatieve (forensische)
scherpte in de dossier- en besluitvorming structureel belangrijk blijft en onder
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de aandacht van de medewerkers moet blijven. Nieuwe medewerkers moeten
hier bij hun inwerkprogramma direct in worden meegenomen.
 De FPA van Fivoor te Den Dolder heeft aangetoond inzicht te hebben in de
personeelsbezetting en treedt direct op wanneer de bezetting kritiek dreigt te
worden. Daarbij heeft de FPA van Fivoor te Den Dolder de nodige aandacht
voor de bestaande verschillen in behandelklimaat die voor de patiënten
gelden.
 Fivoor heeft zich verder voldoende ingespannen om de eigen geleerde lessen
te delen met het forensisch zorgveld. Daar komt bij dat Fivoor actief
betrokken is bij de implementatie van de maatregelen forensische zorg die
door de minister voor Rechtsbescherming in samenwerking met het forensisch
zorgveld zijn genomen.
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De inspecties hebben aangegeven4 de ontwikkeling van FPA Utrecht – onder andere
de implementatie en uitvoering van het verlofbeleid – te blijven volgen via het
reguliere toezicht.
Tegelijkertijd blijkt uit de Tussenrapportage omgevingsmanagement Den Dolder van
Fivoor dat het aantal incidenten in 2019 is afgenomen van 127 meldingen (2018)
naar 67 meldingen en het aantal incidenten met de justitiabelen zelf nauwelijks
voorkomt.
Ik hecht veel waarde aan zorgvuldige besluitvorming en om die reden hebben mijn
medewerkers en ik vanaf februari 2020 verschillende keren informeel met u, de
gemeente Zeist en de belangenvereniging Den Dolder gesproken over de
normalisering van het plaatsingsbeleid. Dit teneinde het plaatsingsbeleid weer meer in
lijn te brengen met het plaatsingskader dat voor alle FPA’s geldt, maar waarbij recht
wordt gedaan en rekening wordt gehouden met de tijd die het kost om aan de
aandachtspunten te blijven werken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het volgende
besluit.

Besluit
Op grond van bovenstaande heb ik besloten om het huidige plaatsingsbeleid bij FPA
ten Den Dolder per 1 november 2021 te wijzigen in:



4

Alle doelgroepen worden weer geplaatst, behalve de zedendelinquenten.
Zedendelinquenten worden niet meer geplaatst in FPA Den Dolder. Op het
moment dat Fivoor verhuist naar een nieuwe locatie zal hierover een nieuw
besluit worden genomen.
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende
vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met mijn
medewerkers.
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Met vriendelijke groet,
De minister voor Rechtsbescherming
namens, deze
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W.A. Boogaard
Divisiedirecteur Forensische Zorg
en Justitiële Jeugdinrichtingen.
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