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Forensische zorg werkt!

‘Even een sociaal minuutje’

Het recidive cijfer van ex-TBS’ers ligt  
tientallen procenten lager dan dat van  
ex-gevangenen. Meerdere onderzoeken  
hebben aangetoond dat ongeveer 70 procent 
van die laatste categorie terugvalt in crimi-
neel gedrag terwijl dat cijfer bij TBS’ers  
onder de 20 procent ligt. Toch gaat de 
discussie in de samenleving vaker over het 
nut en de noodzaak van bijvoorbeeld een 
TBS-maatregel en maar heel zelden over het 
effect van een gevangenisstraf. Incidenten 
van TBS’ers die tijdens hun verlof in de fout 
gaan, worden breed uitgemeten.Terwijl we 
aan de ex-gedetineerde die weer de fout 
gaat gewend zijn.

Natuurlijk, je zou maar slachtoffer zijn van 
een TBS’er die gruwelijk in de fout gaat. Dat 
wens je niemand toe. Maar de keren dat er 
iets écht mis gaat, zijn op één hand te tellen. 
Forensische klinieken zijn, mede als gevolg 
van een aantal ernstige incidenten een aantal 
jaren geleden, veel terughoudender geworden 
in het aanvragen van verlof voor hun cliënten. 
Als gevolg daarvan is de verblijfsduur van de 
TBS-maatregel fors toegenomen. Dat heeft 
er onder ander toe geleid dat deze maat-
regel voor de cliënt onaantrekkelijker wordt 
en minder vaak wordt opgelegd. Een deel 
van deze mensen komt dan in een gewone 
gevangenis terecht. Met als gevolg dat er 
een grotere kans is op herhaling. Wat je wil 
voorkomen stimuleer je dus eigenlijk!

De forensische sector, die overigens uit meer 
dan alleen de TBS-klinieken bestaat, moet 
veel meer dan tot nu toe laten zien dat die 
forensische zorg werkt. Voor die boodschap 
hoef je je zeker niet te schamen. De roep om 
strengere straffen en forse versobering van 
regimes heeft aantoonbaar weinig zin als het 
gaat om mensen die als gevolg van een psy-
chiatrische stoornis een ernstig delict hebben 
begaan. Die mensen moet je behàndelen en 

niet enkel als vergelding voor hun daad een 
tijd vastzetten. Daarmee los je het probleem 
niet op en de kans dat het daarna weer mis 
gaat is erg groot. 

Díe overtuiging moeten we meer uitdragen. 
De missie van de gehele sector is ‘effectieve 
behandeling in veiligheid’. Voorkomen van 
recidive mag én moet daarbij voorop staan.
We moeten veel actiever gaan werken aan de 
identiteit en het imago. Die moeten name-
lijk overeen komen en dat is nu nog niet het 
geval. Dat imago moet simpelweg zijn: een 
zelfbewuste, maatschappelijk renderende en 
effectief opererende sector. Voor zover we dat 
nu nog niet zijn in Nederland moeten dat wel 
willen worden!

De meeste mensen die in de forensische zorg 
terecht komen zijn afkomstig uit de reguliere 
GGZ. De meeste mensen gaan er na hun be-
handeling in de forensische setting ook weer 
naar terug! Dat gegeven maakt een naadloze 
aansluiting van die twee absoluut noodzake-
lijk. Daarin valt nog wel het een en ander te 
verbeteren. Dat vraagt extra inspanningen 
van beide kanten. Daarom moet ook dát een 
agendapunt zijn voor de toekomst.

Binnen het Forensisch Netwerk van GGZ 
Nederland hebben we onlangs het initiatief 
genomen om met een nieuwe visie op de  
Forensische zorg te komen. Spraakmakend 
maar wel met draagvlak. De eerder genoem-
de punten moeten daarin belegd worden. 
Met een agenda voor de toekomst.
Het begin dus van een nieuwe start om te  
laten zien wat goed is, maar ook om met  
elkaar af te spreken wat beter kan! Kortom; 
om er voor te zorgen dat forensische zorg 
werkt!

Joep Verbugt

Uw naam klinkt Duits.
“Klopt. Ik ben geboren in Beieren in Duits-
land. Heb er een moeilijke jeugd gehad. 
Uithuisplaatsing, pleeggezinnen en op mijn 
vijftiende was ik al moeder. Ik was wat je 
noemt ‘moeilijk opvoedbaar’. Eigenlijk  
vonden ze me gewoon asociaal.”

Wanneer bent u naar Nederland  
gekomen?
“In 1989. Maar daarmee waren de problemen 
niet weg. Ik had veel stress, was suïcidaal. 
Uiteindelijk ben ik door de huisarts verwe-
zen naar GGzE. Daar constateerden ze een 
persoonlijkheidsstoornis. Daarna is het lang-
zaam steeds beter met me gegaan. Ik heb nu 
een eigen huisje, woon zelfstandig en heb 
ook weer een relatie.”

Hoe bent u met het vrijwilligerswerk in 
aanraking gekomen?
“Ik begon met werktherapie op de boerderij. 
Om mijn overtollige energie kwijt te raken. 
Daarna was ik gastvrouw bij de Inloop van 
De Boei, maar na een tijdje was ik daar uit-

gegroeid. Het werd tijd voor iets anders. Toen 
ben ik naar de boerderij teruggegaan. Hier 
doe ik nu rondleidingen voor scholieren en 
andere groepen, ik verzorg de dieren, maar ik 
maak ook kaarten met deelnemers en sinds  
1 maart werk ik als supportmedewerker 
deelnemersparticipatie op contractbasis bij 
afdeling Deelnemersparticipatie van De Boei. 
In die rol zit ik ook bij huiskameroverleggen.” 
Bij deze afdeling worden de belangen van 
deelnemers behartigd en worden cursus-
sen gegeven die herstelbevorderend zijn. De 
afdeling is vergelijkbaar met het Cliënten-
belangenbureau. Afdeling Deelnemersparti-
cipatie staat deelnemers bij als ze klachten 
hebben en ook hebben ze een belangrijke 
taak als gaat om kwaliteitsbewaking.

Wat is uw rol als ervaringsdeskundige?
“Ik ken nog veel mensen op Landgoed  
De Grote Beek. Sommigen zien mij als hun 
voorbeeld. Dat vind ik wel eens moeilijk. Ik 
ben nog niet zo gewend aan positieve waar-
dering. Bovendien vind ik het belangrijk dat 
iedereen zichzelf blijft. Ik heb wel het gevoel 

dat mensen snel iets tegen me zeggen. Iets 
wat ze dwars zit. Soms kan ik ze helpen. Even 
een ‘sociaal minuutje’: sigaretje roken, even 
praten. Soms pik ik ook signalen op waar de 
begeleiders iets mee moeten. Dat geef ik 
dan ook aan.”

Welke rol spelen de dieren hierbij?
“De dieren zijn heel belangrijk. Zeker de 
ezels. Ik zie aan de manier waarop de ezels 
op de deelnemers reageren hoe ver ze zijn. 
Hoe ze naar mij toe reageren? Heel goed. Ze 
lopen achter me aan als een schoothondje. 
Maar dat komt natuurlijk omdat ik net zo 
eigenwijs ben als zij.”

Hoe ziet u uw toekomst bij GGzE?
“Ik wil hier nog lang blijven werken. Ook 
nieuwe dingen bedenken. Ik ben nu bezig 
met het opzetten van een ‘landlopersproject’. 
Het is de bedoeling dat deelnemers met 
financiële problemen  hun oude, kapotte 
kleren kunnen inruilen voor goede, tweede-
hands kleding. Waarom? Omdat je je beter 
voelt als je netjes gekleed bent.”

De ezel vindt ze het leukste dier. 

“Lekker eigenwijs. Net als ik”, zegt 

Sigi Demmelhuber (48). Sigi is één 

van de vele vrijwilligers bij GGzE. 

Als ervaringsdeskundige is ze  

druk bezig met diverse projecten.  

We treffen haar op boerderij  

De Haan, op Landgoed  

De Grote Beek.

Vrijwilliger in beeld
Column Raad van Bestuur

Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur
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