PROGRAMMA

WELKOM BIJ HET
SYMPOSIUM CONTINUÏTEIT VAN ZORG:
TOT HIER… EN NU VERDER!
De beste zorg, behandeling en begeleiding voor mensen die een strafrechtelijke titel
hebben én hebben gehad. Zodat zij hun leven zo goed mogelijk kunnen vormgeven,
zonder terugval in grensoverschrijdend gedrag.

ONS AANBOD,
JOUW PROGRAMMA

Dat vraagt om goede instroom, doorstroom en uitstroom. Om op- en afschalen op het
juiste moment. Om duidelijke afstemming tussen patiënten, zorgverleners, naasten,
financiers, toezichthouders, rechterlijke macht en sociaal domein.
Het programma Continuïteit van zorg heeft hier een boost aan gegeven.
Nu is het aan alle betrokken ketenpartners om dit voort te zetten.

Vandaag stellen we de vraag:

Het ochtendgedeelte is voor iedereen gelijk. In de middag
bieden we een programma op maat: er is een breed aanbod van
workshops, lezingen en discussies op het gebied van instroom,
doorstroom en uitstroom. Je kunt dus je eigen
programma samenstellen!
Wel net zo prettig, toch?

Wat ga jij concreet doen om Continuïteit van zorg te garanderen?
Laat je voor het antwoord inspireren door de diverse lezingen,
workshops en discussies.

Vragen tijdens het symposium?
Stel ze gerust!
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PLATTEGROND

LEG EENS EEN HONINGRAAT!
Mensen met een forensische titel doorlopen een individueel
patiënttraject, op maat en passend bij wat nodig is.
De gehele behandeling wordt vaak door verschillende
afdelingen na elkaar gedaan. Om dit traject inzichtelijk
te maken, gebruiken de leden van het Forensisch Circuit
Oost-Nederland het honingraatmodel. En dat helpt!

WIL JE JE
HONINGRAAT
MET ONS DELEN?
GRAAG!
E
TRE
EN EER
K
PAR AATS
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Maak een foto
en stuur deze naar
info@symposiumcvz.nl
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We nodigen je van harte uit om vandaag te laten zien hoe
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Gebruik hiervoor de honingraatjes die je bij binnenkomst hebt ontvangen.
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honingraat te vormen met voor jou belangrijke ketenpartners.
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Enkele tips:
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Een keten kent geen vast begin of einde; bepaald dus zelf waar je met
het traject begint
Een keten hoeft niet in een vaste richting of volgorde doorlopen te worden;
zoek dus vooral verbinding met partners die volgens jou nodig zijn
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Receptie

7
8

In een patiënttraject zijn meerdere vervolgstappen mogelijk;
Per patiënt en moment verschilt het welke organisatie of welk onderdeel het centrum vormt.
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ENTREE

De honingraat heeft dus geen vaste vorm, is nooit af en ziet er, afhankelijk van

L = Lift

EERSTE VERDIEPING:

het perspectief waaruit het bekeken wordt, altijd weer anders uit.

1 t/m 21 = zalen

Zaal 2b en 3 is enkel met
de trap bereikbaar.
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OCHTENDPROGRAMMA
TIJD 09.30 - 10.15

FOYER

Inloop en ontvangst | Bezoek het ervaringsterras!
TIJD 10.15 - 10.25

ZAAL 1

Opening en welkom door dagvoorzitter dhr. S. (Sybren) Bangma
TIJD 10.25 - 11.10

TIJD 11.10 - 12.00

Ketensamenwerking en informatieoverdracht in de zorgketen vanuit wetenschappelijk
perspectief. Inleiding door prof. dr. mr. J. (Jan) Grijpink, Emeritus bijzonder hoogleraar
keteninformatisering.
TIJD 12.00 - 13.30

ZAAL 1

ZAAL 1

FOYER

Lunch! Breng eens een bezoekje aan het ervaringsterras.
Heb je al een honingraat gelegd? Het is het proberen waard!

Betrokken partijen in gesprek, onder andere met:
Mevr. J (Jacobine) Geel, voorzitter GGZ Nederland

TIJD 13.15 - 13.30

ZAAL 1

Dhr. C.A. (Carsten) Herstel, directeur Sanctietoepassing en Jeugd,
Ministerie van Veiligheid & Justitie

Wrap-up van het ochtendprogramma en toelichting op het middagprogramma

Dhr. H.J. (Hugo) van Kasteel, MT-lid eerstelijns en basiszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Dhr. S. (Sybren) Bangma, voorzitter programma CVZ
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MIDDAGPROGRAMMA
13.30 - 14.15

Zaal 3

Zaal 5
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14.30 - 15.15

15.30 - 16.15

VOORWAARDEN, INSTROOM

BEHANDELINIG, TOEZICHT EN AAN-

UITSTROOM, NAZORG, RESULATEN,

& START BEHANDELING

SLUITING +ROL SOCIAAL DOMEIN

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

1. Financieel plan behorend bij ieder
individueel patiënttraject

9. Ervaringsdeskundigen kunnen
motivatie forensische clienten voor
hulp versterken

17. Patiënten stromen door Transfore

2 & 10. Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering; Live Action Role Play

16.30 - 17.00

17.00 - 18.30

Wrap up - conclusie
door dagvoorzitter

Tijd voor borrel
en netwerken

18. Bouwsteen nummer 10:
Passende Huisvesting

Zaal 11

3. Keteninformatisering voor
forensische patiëntzorg

11. 10 in Twente, regie en informatiedeling in casuistiek van overlastgevende
risicovolle mensen met verward gedrag

19. Na de maatregel....

Zaal 12

4. Het FCON-trajectoverleg:
samen de juiste behandelplek vinden
voor de patiënt!

12. In-, door- en uitstroom PPC Zwolle

20. “De overgangen waren niet
makkelijk” Patiënten kijken terug op
hun hulpverleningsverleden

Zaal 13

5. Resocialisatie van cliënten borgen in
de overgang van forensische nazorg
naar maatschappelijke participatie

13. Facts over samenwerkende
FACT-teams

21. Vrijwilligers aan de slag met
zedendaders; COSA vanuit de praktijk

Zaal 15

6. Good cop, bad cop

14. Familie:”Naasten zijn vaak de rode
draad, zorg dat deze draad niet breekt.”

22. Warme overdracht helpt cliënt bij
overstap naar vervolghulp

Zaal 16

7. Mandaatcommissie

15. Let’s talk about zedendaders

23. Cliënten vertellen; Forensische
zorg in de RIBWGO

Zaal 2b

8. Transf3ROe

16. Samenwerking politie en zorg;
Innovatieve concepten Oost-Nederland
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VOORWAARDEN, INSTROOM &
START BEHANDELING | 13.30 – 14.15 UUR
NUMMER 1

ZAAL 3

INTERESSANT

Financieel plan behorend bij ieder individueel patiënttraject
Door Erik Schoezetter (zorgcontroller Dimence Groep) en Marloes van Es (programmaleider landelijk
programma Continuïteit van zorg).

rechtelijke keten. Hoe zorg je er voor dat iedere plaatsing in de juiste afdeling, met de juiste indicatiestelling
en de juiste financiering geregeld is? Tijdens deze workshop leer je meer over procedures in relatie tot
indicatiestelling (toegang) en afschaling (patiënttraject) en de juiste bijbehorende financiering. Zodat ieder
individueel patiënttraject voorzien is van een financiële onderbouwing, conform de geldende regelgeving.

NUMMER 2

ZAAL 11

INTERESSANT

Keteninformatisering voor forensische patiëntzorg
Door Jan Grijpink (Emeritus hoogleraar UU en voormalig raadsadviseur informatiestrategie ministerie
van Veiligheid en Justitie).
Zonder focus op het voor deze keten dominante ketenprobleem, gaat keteninformatisering voor forensische
patiëntzorg niet lukken. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op enkele uitgangspunten voor een
geschikte ketenvisie op grootschalige informatisering. We gaan met elkaar in discussie om de theorie te

Individuele patiënttrajecten zijn HET voorbeeld van continuïteit van zorg, zowel binnen als buiten de straf-

Werkvorm: Workshop

NUMMER 3

relateren aan de praktijk. Vervolgens gaan we op zoek naar het dominante ketenprobleem voor deze keten
en verkennen we een oplossing voor ketencommunicatie. Wat kunnen, willen en moeten we in de toekomst
nog beter doen? Voor deze vraagstelling levert deze workshop concrete handreikingen voor de informatisering
voor de ketensamenwerking voor de forensische patiëntzorg.
Werkvorm: Workshop

Maximaal aantal deelnemers: 25

Maximaal aantal deelnemers: 50

ZAAL 5

INTERESSANT

Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering. Live Action Role Play!
Door Lisette Fransema (beleidsadviseur Ministerie V&J) en René Poort (beleidsadviseur Ministerie V&J).
Kun jij los komen van klassieke rolverdelingen, protocollen, kaders en dergelijke en oog krijgen voor het
perspectief van anderen? Doe eens gek! Ga voor het maatschappelijk resultaat, niet voor organisatiebelangen.

NUMMER 4

ZAAL 12

INTERESSANT

Het FCON-trajectoverleg: samen de juiste behandelplek vinden
voor de patiënt!
Door Pauline Mastbergen (opname-coördinator FPA de Boog en nieuwe voorzitter van FCON-trajectoverleg),
Leon Feijen (behandelcoördinator Transfore), Melissa Vehof (teammanager Mediant) en Iris Meyerink
(teammanager Circuit Acute Zorg).

Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag in duo’s. Je krijgt beiden een rol die nodig is om een
zogenoemd omgevingsadvies te maken voor de rechterlijke macht (OvJ en Rechter). We zijn benieuwd

Het FCON-trajectoverleg draagt bij aan een snellere stroomlijning van de indicatiestelling in het eerste deel van

of jullie over grenzen heen kunnen kijken!

de forensische keten. De overgang van PI naar een forensische zorg op maat kan verkort worden. De motivatie
voor een forensische behandeling van de patiënt kan versterkt worden als hij of zij eerder op de juiste plek

Werkvorm: Workshop

Maximaal aantal deelnemers: 28

terecht komt. Brengen periodiek gestructureerde afstemming en samenwerking Continuïteit van zorg echt naar
een hoger plan? Deze workshop begint met een lezing over de praktijk van het FCON-trajectoverleg met de

LET OP; deze workshop duurt twee keer 45 minuten.

eerste inzichten en resultaten. Vervolgens ga je aan de slag met een of twee casussen.

Kies je voor deze workshop, dan zijn ronde 1 en ronde 2 al voor je ingevuld
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Werkvorm: Lezing en workshop

Maximaal aantal deelnemers: 30
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NUMMER 5

ZAAL 13

INTERESSANT

Resocialisatie van cliënten borgen in de overgang van forensische
nazorg naar maatschappelijke participatie
Door Nancy Hendriksen-Bruins (psychiatrisch verpleegkundige/persoonlijk begeleider FPA de Boog),

NUMMER 7

ZAAL 16

INTERESSANT

Mandaatcommissie
Door Martin Mennen (directeur zorg Transfore) en Lourina Poot (manager Veiligheidshuis IJsselland).

Sharon van Alst (psychiatrisch verpleegkundige/persoonlijk begeleider FPA de Boog), JW van Heertum

In het kader van de landelijke projecten Continuïteit van zorg en Personen met verward gedrag gaat het vaak

(algemeen manager GGNet)

over mensen die in de reguliere ketens van zorg tussen wal en schip geraken. In de regio IJsselland gaan we
werken met een mandaatcommissie die een en ander kan stroomlijnen. Wat is de werkwijze en wat zijn de

Wat doen FPA de Boog en haar ketenpartners bij de achterdeur van de forensische keten als voorbereiding

voorwaarden om dit te realiseren? Ontdek het tijdens deze lezing!

om patiënten na ontslag goed te laten starten in de samenleving via wonen, onderwijs, werk (uitkering en
vrijwilligerswerk) vrije tijd en het opbouwen van een sociaal netwerk? Tijdens deze workshop krijg je inzicht in

Werkvorm: Talk/lezing en discussie

Maximaal aantal deelnemers: -

de gang van zaken als patiënten zich voorbereiden op een leven na hun ontslag.
We bespreken het thema vanuit de optiek van cliënten: hun streven naar een beter leven, hun ervaringen,
beperkingen en het overwinnen van barrières. Na een korte presentatie ga je concreet aan de slag met een
of twee casussen.
Werkvorm: Lezing en workshop

NUMMER 8

ZAAL 2B

INTERESSANT

Transf3ROe
Door Reineke van Riessen (relasseringswerker/contactfunctionaris Reclassering Nederland), Marjan Dijkema

Maximaal aantal deelnemers: 30

(reclasseringswerker Reclassering Tactus), Eric Stoppels (teamleider Transfore).
Transfore heeft samen met drie reclasseringsorganisaties een convenant gesloten om de verbinding en

NUMMER 6

ZAAL 15

INTERESSANT

Good cop, bad cop
Door Iris Wessels (trajectleider Creating Balance) en Yvonne Agteresch (reclasseringswerker Tactus).

continuïteit van zorg te waarborgen. Wat houdt het convenant in? En hoe werkt dit dan in de praktijk?
Ontdek het en doe mee tijdens deze interactieve talk.
Werkvorm: interactieve talk

Maximaal aantal deelnemers: 30

Door middel van praktische, realistische casussen krijg je inzicht in samenwerking tussen de zorg en strafrecht.
Werkvorm: Talk/lezing en discussie

Maximaal aantal deelnemers: -

TIJD 14.15 - 14.30 UUR
Tijd om te verplaatsen
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BEHANDELINIG, TOEZICHT EN AANSLUITING +
ROL SOCIAAL DOMEIN | 13.30 – 14.15 UUR
NUMMER 9

ZAAL 3

INTERESSANT

NUMMER 11

ZAAL 11

INTERESSANT

Tien in Twente, regie en informatiedeling in casuïstiek van
overlastgevende risicovolle mensen met verward gedrag
Door Conrad Auerbach (ervaringswerker Mediant), Jaap Dubbeldam (casus coördinator Mediant), Leanne

Ervaringsdeskundigen versterken motivatie forensische cliënten
tijdens behandeling

Hagoort (casus coördinator Mediant), Ellen Pijlman (casus coördinator Mediant) en Wilma Meere (projectleider

Door Oktay C. (ervaringsdeskundige FPA de Boog) en Dick (ervaringsdeskundige GGZE).

Hoe kom je in een complexe casus tot een persoonlijke aanpak, waarbij de cliënt centraal staat? En wat is

Ervaringsdeskundigen kunnen cliënten het perspectief voorhouden van een ander leven (dan voorheen) na
afronding van een forensisch traject. Op deze wijze kan hij of zij bijdragen tot het opbouwen en/of in stand
houden van motivatie om te veranderen. De inzet van ervaringsdeskundigen versterkt de continuïteit van zorg
als cliënten steeds opnieuw gesteund worden om te focussen op een ander toekomstperspectief.
Via een interview vertelt een ervaringsdeskundige wat cruciale momenten waren bij zijn terugkeer in de
samenleving. Je krijgt inzicht in mogelijke knel- en aandachtspunten bij het streven naar continuïteit van zorg.
Werkvorm: Interview

Tien in Twente Gemeente Hellendoorn).

daarbij de rol van familie, procesregisseur, ervaringswerkers, Veiligheidshuis en casus coördinatie?
Aan de hand van een casus van iemand met verward gedrag spelen we een casus overleg na waar ook familie,
ervaringswerker, casus coördinator en projectleider Tien in Twente aan tafel zitten om zo vanuit de praktijk te
laten zien hoe wij samen werken. Een aantal rollen van professionals zal beschreven worden en kan door
mensen uit het publiek vervuld worden aan tafel. Af en toe leggen we het gesprek even stil om de mensen uit
het publiek vanuit verschillende invalshoeken (beleid, bestuurders en uitvoering) te laten reageren.
Werkvorm: Workshop/rollenspel

Maximaal aantal deelnemers: 25

NUMMER 12
NUMMER 10

Vervolg van workshop 2

Maximaal aantal deelnemers: 40

ZAAL 5

INTERESSANT

ZAAL 12

INTERESSANT

In-, door- en uitstroom PPC Zwolle
Door Femmy van der Bend (plaatsvervangend vestigingsdirecteur PPC Zwolle) en Sylvia Middendorp,
(Quality Controller PPC Zwolle).
In de forensische keten willen we als PPC Zwolle graag met elkaar samenwerken aangaande in-door- en
uitstroom. Dit blijkt in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk als we denken. Zijn de verschillende belangen en
processen wel duidelijk? Begrijpen en vinden we elkaar voldoende? Aan de hand van onze cijfers over in-,
door- en uitstroom gaan we in gesprek over welke positie en rol het PPC inneemt binnen de keten van de
forensische zorg. We laten zien wat onze werkwijze is, wat onze intenties zijn en hoe wij vorm en inhoud
geven aan het uitgangspunt continuïteit van zorg. In dit proces lopen we aan tegen dilemma’s. Deze delen
we graag om er van te leren en te verbeteren.
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Werkvorm: Talk met interactieve elementen

Maximaal aantal deelnemers: 40

15

NUMMER 13

ZAAL 13

INTERESSANT

NUMMER 15

ZAAL 16

Facts over samenwerkende FACT-teams

Lets talk about zedendaders

Door Wil van Bruggen (teamleider ForFact Transfore), Bert Terlouw (Sociaal psychiatrisch

Door Rianne Verhoef (reclasseringswerker/ trainer Reclassering Nederland).

INTERESSANT

Verpleegkundige FACT IJssel-Vecht, Transfore)
Hoe kijk je zelf aan tegen seksualiteit, welke normen en waarden heb je meegekregen als professional?
FACT-teams hebben te maken met patiënten met complexe problematiek. Vanuit het individu is het belangrijk

Hoe kijkt jouw organisatie aan tegen zedendaders? En hoe kijkt de maatschappij tegen daders?

dat in de behandeling de expertise van meerdere organisaties ingezet kan worden en gemakkelijk toegankelijk
is. Samenwerken gaat niet vanzelf, maar levert wel wat op als je elkaars expertise kunt waarderen en inzetten.

Tijdens deze interactieve workshop word je je bewust dat we allemaal een seksueel script hebben en dat die

Het is belangrijk die “eigenheid” te houden.

deels bepaald wordt door je opvoeding en sociale omgeving. En dit in de context van de organisatie en de
maatschappij. Je komt meer te weten over hoe reclassering de samenwerking zoekt met gemeente en politie

Tijdens de workshop krijg je inzicht in de huidige stand van zaken: wat delen we, wat is die eigenheid,

en hoe ieder vanuit zijn taak en verantwoordelijkheid komt tot een gezamenlijke regie en vertrouwen in elkaars

waarin en hoe kunnen wij elkaar steunen? Welke hobbels zijn er en hoe die te nemen?

expertise.

Werkvorm: Discussie aan de hand van stellingen

Werkvorm: Workshop

NUMMER 14

Maximaal aantal deelnemers: 20

ZAAL 15

Maximaal aantal deelnemers: 10

INTERESSANT

“Naasten zijn vaak de rode draad, zorg dat deze draad niet breekt”
Door Joke van der Meulen (eigenaar Familieperspectief).
Naasten zijn vaak de rode draad in iemands leven. Zij borgen in veel gevallen de continuïteit van zorg voor een
(zeer) lange periode. Zij zijn er, onafhankelijk van het type zorg, de instelling of de financiering. Ze hebben geen
last van schotten en zijn bereid naar de betrokkene toe te reizen over gemeente en provinciegrenzen heen.
Ze zijn vaak 24/7 bereikbaar. Ze krijgen geen andere functie en hebben vaak geen vakantie. Toch kan er een
moment komen dat ze er niet meer kunnen zijn voor hun naasten. Omdat het hen te veel wordt, ze het niet
meer trekken, waardoor de rode draad breekt. Dit moet maximaal voorkomen worden in het belang van de
naasten zelf, de cliënt en de continuïteit van zorg.
Tijdens deze talk krijg je handvatten aangereikt hoe mensen om deze naasten heen (zorgprofessionals, politie,

Vervolg workshops >

medewerkers van het sociaal domein), daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
Werkvorm: Talk

16

Maximaal aantal deelnemers: -
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NUMMER 16

ZAAL 2B

INTERESSANT

Samenwerking politie en zorg: innovatieve concepten
in Oost-Nederland
Door Joris van ’t Hoff (operationeel specialist ‘Personen met verward gedrag’ politie Oost-Nederland), Anke Bloo,
(operationeel expert politie, team IJsselland Zuid) en Edwin Dorland (teamchef B politie, team IJsselland Zuid).
In de afgelopen jaren is er bij de ontwikkeling van de samenwerking tussen politie en zorg veel discussie geweest
over kerntaken: wie is waarvoor verantwoordelijk en welke taken zouden eigenlijk niet langer door de politie,
maar door de zorg moeten worden uitgevoerd? De laatste tijd waait er een nieuwe wind en wordt er weer meer
nagedacht over hoe zorg en politie nauwer en (pro-)actiever kunnen samenwerken in de begeleiding van
kwetsbare mensen en in de zorg voor de (veiligheid van de) soms eveneens kwetsbare omgeving.
Twee nieuwe concepten die nog in een ‘ prille ontwikkelfase’ zitten worden toegelicht:
-

Street triage in Deventer waarbij politie en medewerkers van Dimence samen rijden op ‘ meldingen
overlast verward persoon’

-

‘Stevige Structurele Begeleiding’ waarbij volgens een uit de UK overgewaaid concept (wijk)agenten uit

UITSTROOM, NAZORG, RESULATEN, PLANNEN
VOOR DE TOEKOMST | 15.30 – 16.15 UUR
NUMMER 17

ZAAL 3

INTERESSANT

Patiënten stromen door Transfore
Door Sanne Geul (behandelcoördinator Transfore) en Tinie Hendriks (directeur bedrijfsvoering Transfore).
De afgelopen 2 jaar is geprobeerd patiënten die opgenomen worden in de klinische voorzieningen van
Transfore, zo snel als mogelijk en veilig door te laten stromen naar voorzieningen met een lager
beveiligings- en begeleidingsniveau. Dit met in het achterhoofd: geïndividualiseerde zorg (personalised care)
op een zo ambulant mogelijke wijze, en passend bij de (fase van de) hulpvraag.
Hoe is dit in de praktijk verlopen? Aan de hand van gegevens over patiënten die in 2015 en 2016 zijn
ingestroomd, kom je hier meer over te weten.
Werkvorm: Lezing met mogelijkheid voor discussie

Maximaal aantal deelnemers: -

Arnhem met medewerkers van FACT van ProPersona hoogintensief samenwerken bij de zorg
en ‘stevige’ begeleiding van verwarde personen met een ‘ forensisch zorgprofiel’.

NUMMER 18
Je krijgt de tijd en ruimte om mee te denken over de beide concepten!

ZAAL 5

INTERESSANT

Bouwsteen nummer 10; Passende Huisvesting
Door Katja Tamis (woonconsulent Openbaar Belang), Brian Voet (sociaal beheer SWZ) en Anita ter Huerne

Werkvorm: Conceptpresentatie en gesprek

Maximaal aantal deelnemers: -

(woonconsulent DeltaWonen).
Huisvesten is een essentieel onderdeel voor het slagen van het zorgproces. Wij dragen als corporatie zorg voor

TIJD 15.15 - 15.30 UUR

het woongenot van zowel de omwonenden als van de huurder. Om iedereen een kans te geven, hebben we
elkaar nodig; integrale samenwerking!

Tijd om te verplaatsen
Tijdens deze workshop ga je aan de hand van een casus met elkaar in gesprek.
Werkvorm: Wereld café, Lagerhuis (stellingen)

18

Maximaal aantal deelnemers: 60

19

NUMMER 19

ZAAL 11

INTERESSANT

NUMMER 21

ZAAL 13

INTERESSANT

Na de maatregel…

Vrijwilligers aan de slag met zedendaders; COSA vanuit de praktijk

Door Henri Sellies (verpleegkundig specialist Dimence, divisie herstelgerichte ggz) en Marieke van der Vloot

Door Anja Prins, Sandra Bink en Ivet Lohschelder (allen reclasseringswerker & cirkelcoördinator

van Vliet – Verhoef (teamleider bedrijfsvoering Dimence, divisie herstelgerichte ggz).

COSA van Reclassering Nederland), Frits (cliënt COSA) en Esther Brink (vrijwilliger COSA).

Hoe kan je iemand op een succesvolle manier terug laten keren in de maatschappij, wanneer het verplichte

COSA is een project dat zich richt op de re-integratie van zedendaders in de maatschappij, waarbij de

karakter wegvalt? Hier hebben we elkaar voor nodig. We beschrijven het proces hoe je een team binnen de

begeleiding door vrijwilligers gebeurt. Maatschappelijk betrokken burgers nemen verantwoordelijkheid door

reguliere GGz voorbereid op de komst van iemand met een maatregel. We staan stil bij kwetsbaarheden én

hierin een actieve rol te hebben. Er wordt samen gewerkt met de professionals die reeds betrokken zijn bij

successen. Daarna ben jij aan zet. Tijdens de workshop wordt een vergelijkbare casus uitgespeeld. Hoe kun jij

het resocialisatietraject van de zedendaders.

een bijdrage leveren aan de zorgvragers? Waar zitten de verschillen en overeenkomsten? Laat je tijdens deze
workshop inspireren wat je eigen en gezamenlijke rol kan zijn in het herstelproces van de patiënt, op het

Tijdens deze workshop kom je alles te weten over project COSA. Een COSA-vrijwilliger en een cliënt delen

moment dat de juridische maatregel komt te vervallen.

hun ervaringen vanuit de praktijk. Ze gaan vervolgens graag met je in gesprek!

Werkvorm: Interactieve workshop

Werkvorm: Lezing en aansluitend een gesprek/discussie

NUMMER 20

Maximaal aantal deelnemers: 40

ZAAL 12

INTERESSANT

NUMMER 22

Maximaal aantal deelnemers: 20

ZAAL 15

INTERESSANT

“De overgangen waren niet gemakkelijk”.
Patiënten kijken terug op hun hulpverleningsverleden.

Warme overdracht helpt cliënt bij overstap naar vervolghulp

Door K. Koelmans (systeemtherapeut polikliniek de Boog), Martin (cliënt polikliniek de Boog), Leon Feijen

advies bij vervolghulp van FPA en polikliniek de Boog) en Femke Clark (GZ-psycholoog/psychotherapeut (i.o.)

(behandelcoördinator Transfore), Cyril (patiënt Transfore) en Sybren Bangma (interviewer).

polikliniek de Boog

Continuïteit van zorg functioneert alleen als er veel ruimte en mogelijkheden zijn voor een intensieve overdracht

De warme overdracht heeft betrekking op drie hoofdzaken: de specifieke bejegening van de patiënt

op maat. De overgang van de forensische keten naar het maatschappelijk domein vergt extra veel aandacht en

overbrengen, voorlichting over de specifieke forensische achtergrond van de patiënt en educatie verstrekken

praktische voorbereiding. Leidend is de motivatie en de toekomstverwachtingen van de cliënt. En het sociale

over de inhoud van toezicht. FPA en polikliniek de Boog heeft het concept ‘warme overdracht’ ontwikkeld.

domein moet aan de slag willen met een onderbouwd terugvalpreventieplan. Hoe heeft Martin V. de overgangen

Neem kennis van de inhoud en ga aan de hand van twee of drie casussen met elkaar in gesprek!

Door Erik Mulder en Kevin van ’t Hooft (beiden psychiatrisch verpleegkundige en medewerker consultatie en

van PI tot aan de ambulante behandeling beleefd? Welke wensen en verachtingen heeft hij over zijn leven na
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afronding van de behandeling bij de polikliniek? Je krijgt tijdens deze workshop een goed beeld van de

De workshop laat zien dat het concept van ‘warme overdracht’ houvast geeft aan cliënten in de eerste

noodzakelijk steun en begeleiding die binnen het Sociaal Domein nodig is.

overgangsfase van de vervolghulp, zodat een terugval voorkomen kan worden.

Werkvorm: Interview en aansluitend in gesprek		

Werkvorm: Lezing en gesprek

Maximaal aantal deelnemers: 20

Maximaal aantal deelnemers: 20
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NUMMER 23

ZAAL 16

INTERESSANT

Cliënten vertellen; Forensische Zorg in de RIBWGO

TIJD 16.15 - 16.30 UUR
Tijd om te verplaatsen naar zaal 1.

Door Daisy te Nijenhuis en Evelien Wiersma (beiden contactpersoon justitie RIBWGO)
en Andre en Jauko (cliënten RIBWGO).

TIJD 16.30 - 17.00 UUR

Ga in gesprek met cliënten over hun herstel, begeleiding en ontwikkelpunten.

Wrap up - conclusie door dagvoorzitter

Werkvorm: Gesprek

We sluiten af met de vraag:

Maximaal aantal deelnemers: 30

ZAAL 1

Wat ga jij MORGEN concreet doen om Continuïteit van zorg te garanderen?

TIJD 17.00 - 18.30 UUR

FOYER

Tijd voor een borrel en netwerken
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