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Staatssecretaris Teeven op bezoek bij De Woenselse Poort 
Op woensdag 30 maart bracht staatssecretaris Fred Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie, samen met onder 
andere Goof van Gemert, directeur Forensische Zorg, een werkbezoek aan De Woenselse Poort. 

  

Het is een ontspannen bezoek. De heer Teeven krijgt uitleg over De Woenselse Poort van Joep Verbugt, voorzitter Raad van 
Bestuur van het concern GGzE waar De Woenselse Poort onderdeel van uitmaakt. Joep Verbugt vertelt over de ambities van 
het concern en benadrukt het belang van concentratie van specialistische voorzieningen en een goede aansluiting tussen 
forensische zorg en de GGz. 

  

De heer Teeven is onder de indruk van de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven. Ook informeert hij hoe De Woenselse 
Poort aan de lage aantallen incidenten komt. In antwoord hierop legt programmamanager Jan Reijnen uit dat De Woenselse 
Poort een lange geschiedenis kent in de forensische psychiatrie en zodanig veel expertise heeft opgebouwd in risicotaxatie. 
Een ander aspect is de kruisbestuiving met de reguliere psychiatrie van het concern GGzE. De gecombineerde expertise 
draagt bij aan een goed behandelklimaat. Aansluitend geeft Jan Reijnen uitleg over de praktijk en de ontwikkelingen die De 
Woenselse Poort nastreeft. 

  

Binnen De Woenselse Poort worden zowel cliënten met een TBS-maatregel behandeld als cliënten met een andere justitiële 
maatregel. De heer Teeven stelt hier kritische vragen over. 

Hij spreekt echter ook zijn waardering uit over de wijze waarop het concern GGzE gebruik maakt van de aanwezige technische 
industrie in de regio. 

  

Hij neemt ruimschoots de tijd voor zijn bezoek aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum en de GGz Long-Care afdeling en 
spreekt met een aantal cliënten en een ervaringsdeskundig begeleider waarna het werkbezoek wordt beëindigd. 

  

De Raad van Bestuur en medewerkers kijken met genoegen terug op dit bezoek. Het is duidelijk dat de heer Teeven het TBS-
stelsel onderschrijft.  
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