Forum TBS
Jaarverslag 2012
Doel van Forum TBS
De stichting Forum TBS werd begin 2011 opgericht als initiatief van een aantal
wetenschappers, behandelaars, rechters, advocaten, officieren van justitie en persoonlijk bij de
TBS betrokken mensen vanuit de intentie een bijdrage te leveren aan een meer evenwichtig
maatschappelijk en politiek debat waarin relevante feiten, ervaringen, onderzoeken en
gediffentieerde meningen een rol kunnen spelen. Doel is dat het vertrouwen in de
terbeschikkingstelling als beveiligings- en behandelingsmaatregel wordt hersteld en dat de
maatschappelijke en politieke besluitvorming op dit terrein minder eenzijdig wordt bepaald
door incidenten en veiligheidseisen. Het gaat om de principes waarop de TBS-wetgeving is
gebaseerd en om ruimte voor het gewenste evenwicht tussen beveiliging, behandeling en de
rechtspositie van de TBS-gestelde. Zo kan een effectieve behandeling blijven bestaan voor
delinquente patiënten die daarvoor in aanmerking komen, juist om te voorkomen dat zij
onbehandeld terugkeren in de maatschappij met een grotere kans op herhaling.
Om de denkbeelden naar voren te brengen wil Forum TBS middelen gebruiken als
publicaties, het plaatsen van opiniestukken, het sturen van brieven, het organiseren van
bijeenkomsten, het geven van interviews of het ter beschikking stellen van ondersteunende
informatie, al dan niet via een website.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit mr. Y. A.J.M. van Kuijck, vicepresident van het Gerechtshof Arnhem, voorzitter, mevrouw mr. I.E. Kruit, stafjurist bij het
FPC De Rooyse Wissel, secretaris en drs. J.A. Poelmann, oud-bestuurder van de
Pompstichting te Nijmegen, penningmeester en mr.dr. J.R. Niemantsverdriet, oud-staflid van
de Van der Hoeven Stichting, bestuurslid en ambtelijk secretaris. Het bestuur kwam in het
verslagjaar viermaal bijeen.
Kerngroep
De ‘kerngroep’ van twaalf personen, afkomstig uit verschillende disciplines en
maatschappelijke posities, overlegde samen met het bestuur in het verslagjaar driemaal om
onderwerpen op het terrein van de terbeschikkingstelling te bespreken en actiepunten voor te
bereiden.
Sympathisanten
Een kring van ‘sympathisanten’ bestaat uit personen die achter het doel van Forum TBS staan
en samen met bestuur en kerngroep willen optrekken. Met ondersteuning van deze
sympathisanten kan het beoogde tegengeluid worden versterkt. Aan de sympathisanten werd
in het verslagjaar gevraagd of zij er geen bezwaar tegen hebben ook op de website van Forum
TBS als zodanig genoemd te worden. Aan het eind van het verslagjaar waren er 20
sympathisanten met verschillende maatschappelijke achtergronden en posities.
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Werkgroepen
Binnen Forum TBS zijn enkele werkgroepen actief. In de loop van het jaar werd besloten de
werkgroepen behandeling en wetgeving niet meer afzonderlijk te laten opereren, maar het
accent te leggen op de werkgroep media. Als Forum TBS naar buiten treedt zal dat immers
steeds via een ‘medium’ gaan. Dit neemt niet weg dat de specifieke expertise van de leden op
het terrein van behandeling en wetgeving uiteraard benut zal blijven worden.
De werkgroep ‘Slachtoffer, dader en samenleving’ is voor de eerste maal bijeengeweest en zal
humaniteit als leidraad nemen.
De werkgroep media heeft zich vooral beziggehouden met de ontwikkeling van de eigen
website van Forum TBS en een folder.
Bezinning op toekomst
Mede naar aanleiding van het eerste door Forum TBS georganiseerde symposium van 3
november 2011, vond in het overleg van bestuur en kerngroep een discussie plaats over de
basale uitgangspunten van Forum TBS, ook met het oog op de manier van naar buitentreden.
Bevestigd werd dat de focus van de stichting specifiek gericht blijft op de
terbeschikkingstelling en de ter beschikking gestelden, en niet op andere juridische titels in
het bredere veld van de forensische zorg. Het gaat om de bevordering van het belang van een
humane bejegening van de psychisch gestoorde delinquent, waarbij de elementen beveiliging,
behandeling en rechtspositie nauw met elkaar verbonden zijn.
De stichting zal zich bij de behartiging van de belangen van de TBS niet alleen moeten
richten op de versterking van het maatschappelijk draagvlak bij het brede publiek, maar ook
bij de professionals in allerlei posities. Gebeurtenissen en opinies voeden wantrouwen over de
maatregel. Doel van Forum TBS zou moeten zijn kritiek te nuanceren en juist het vertrouwen
in de mogelijkheden van de TBS te vergroten. Het gaat er niet per se om een positief beeld
naar voren te brengen, maar wel om een reëel beeld. Een reëel beeld kan worden bevorderd
door veel en regelmatig voorlichtend werk vanuit Forum TBS. Het gaat om nuchtere en
feitelijke informatie, waarbij het verhaal achter en bij die feiten belangrijk is. Bestuur,
kerngroep en sympathisanten kunnen bijdragen aan het maatschappelijk debat en als
opinieleiders fungeren. Forum TBS kan in het publieke debat een schakelfunctie vervullen bij
het koppelen van kennis en ervaring.
Activiteiten
In de loop van het verslagjaar traden enkele leden naar buiten in reactie op actuele
ontwikkelingen op het gebied van de terbeschikkingstelling.
Ook was er contact met het museum Het Dolhuys te Haarlem. De mogelijkheden worden
onderzocht om Forum TBS te presenteren op een tentoonstelling of om deel te nemen aan
voorlichtingsactiviteiten van Het Dolhuys.
Er werden eerste voorbereidingen getroffen om een tweede symposium van Forum TBS te
organiseren, ook weer in de vorm van een half daagse bijeenkomst aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen.
Website en twitter
Met behulp van een internetdeskundige werkte de werkgroep media aan de lancering van een
eigen website (www.forumtbs.nl). In december kon de website ‘in de lucht’. Informatie over
doel en activiteiten van Forum TBS zijn hierop samengebracht evenals verwijzingen naar
verwante organisaties en onderwerpen.
Er werd een bescheiden begin gemaakt via een eigen twitteraccount de aandacht te vestigen
op actualiteiten op het terrein van Forum TBS.
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