Langdurig in de tbs
Stagnatie in de door- en uitstroom van tbs-gestelden
Voor een deel van de langdurig tbs-gestelden is uitstroom
niet mogelijk door aanhoudend delictgevaar. Voor een ander
deel stagneert de behandeling door diverse factoren.
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Maatregelen met een
belemmerend effect

a. Generieke maatregelen
na incidenten beperken
het vereiste maatwerk
en zorgen voor stagnatie
in de behandeling.
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Knelpunten in de
door- en uitstroom

a. Onvoldoende voorzieningen met specifieke
expertise en oog voor risicomanagement.
b. Het creëren van nieuw aanbod wordt belemmerd.
c. Voor uitstroom is draagvlak en financiering
nodig. Deze wisselt sterk tussen gemeenten.

Lang verblijvende
tbs-gestelde
a. lijdt aan complexe
meervoudige problematiek;
b. heeft ruimte en maatwerk
nodig om te kunnen leren
en veilig te resocialiseren;
c. ervaart door diverse factoren
stagnatie in de behandeling.

Personele en
financiële problemen

a. Tbs-behandeling vraagt om
voldoende financiële middelen en
ervaren professionals, die ruimte
en vertrouwen krijgen.
b. Onvoldoende continuïteit en te lange
wachttijden in de behandeling door
schaarste in essentiële disciplines.
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Krachtenveld politiek,
media en samenleving

a. Tegenstrijdige opdracht:
tbs-behandeling moet sneller
èn veiliger.
b. Media en politici schetsen
onrealistische verwachtingen.
c. Angst voor incidenten zorgt voor
kramp en terughoudendheid.

Aanbevelingen
• Heroverweeg generieke maatregelen die professionaliteit
en maatwerk beperken. Zorg dat tbs-gestelden eerder
kunnen starten met de behandeling.
• Investeer, samen met de sector, in de personele capaciteit
en draag zorg voor structureel budget.
• Heroverweeg de directe verantwoordelijkheid van de
minister bij individuele verlof- en voortgangsbeslissingen.
• Investeer continu in een positieve relatie met politiek en

media. Bevorder het creëren van een reëel beeld van het
tbs-stelsel in de samenleving.
• Herdefinieer de LFPZ zodanig dat het ook de functie van
“perspectiefafdeling” krijgt.
• Houd zorgconferenties ook bij vroege stagnatie.
• Gebruik zorgconferenties ook om de behoefte aan
door- en uitstroomplaatsen te inventariseren. Faciliteer
via het inkoopbeleid innovatie van nieuwe voorzieningen.

