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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. De stichting richt zich op herstel van het
vertrouwen in de terbeschikkingstelling als beveiligings- en behandelingsmaatregel. Het is
wenselijk dat de maatschappelijke en politieke besluitvorming minder eenzijdig wordt
bepaald door incidenten en veiligheidseisen, maar vooral gabaseerd wordt op feitelijke
informatie. Het gaat om een passend 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.
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 tien 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.
Het is jammer dat twee kerngroepleden, Piet Aquarius en Carolien Roodvoets, in de loop van
het jaar aangaven geen gelegenheid meer te zien hun bijdragen aan Forum TBS voor te zetten.
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 personen,
afkomstig uit verschillende maatschappelijke geledingen, kan het beoogde tegengeluid
worden versterkt. In de loop van het verslagjaar konden weer een aantal personen worden
toegevoegd aan de lijst ‘sympathisanten’, die ook gepubliceerd is op de website van de
stichting. Aan het eind van het verslagjaar waren er 25 ‘sympathisanten’.
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Symposium
Een van de activiteiten is door middel van bijeenkomsten aandacht te vestigen op aspecten die
verband houden met de terbeschikkingstelling. Na het eerste symposium van 3 november
2011 werd in de loop van het verslagjaar de voorbereiding gestart in het najaar van 2013 weer
een symposium te organiseren. De eerste ideeën kwamen voort uit de werkgroep van Forum
TBS ‘Slachtoffer, dader en samenleving’. Uiteindelijk lukte het pas later in het jaar rond het
thema van aandacht voor slachtofferaspecten een interessant en maatschappelijk relevant
programma samen te stellen. Onder de titel “Daders & slachtoffers: hoe verder?” vond dan op
29 november 2013, weer op de Radboud Universiteit Nijmegen, het tweede symposium
plaats. Slachtoffers van ernstige delicten worden ook tijdens en na de tbs-behandeling van hun
daders nog vaak geconfronteerd met heftige emoties door wat hen als slachtoffer is
aangedaan. In de laatste jaren is terecht steeds meer aandacht gekomen voor de positie van het
slachtoffer in het strafrecht. Die ontwikkeling is ook zichtbaar bij de tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling. Met dit symposium wilde Forum TBS een podium bieden voor
informatie en discussie over die ontwikkeling en over de complexe verhouding tussen dader
en slachtoffer en de (on)mogelijkheden van herstelprocessen.
Het programma begon met de indrukmakende vertoning van de film ‘No entry, no exit’, een
Duitse documentaire uit 2010 over de terugkeer van een zedendelinquent in de samenleving.
In het middagprogramma belichtten Karin ten Brinck, directeur behandeling FPC Veldzicht,
John Blad, hoofddocent strafrechtsrechtwetenschappen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en Assal Fransen, nabestaande van slachtoffers van een geweldsdelict,
verschillende aspecten. Tenslotte ontstond een levendige discussie tussen inleiders,
panelleden en de ongeveer 150 deelnemers uit de kring van professionals en
slachtofferorganisaties. Het bleek mogelijk respectvol ook over gevoelige aspecten van daderen slachtofferschap uit te wisselen.
Het symposium maakte vooral duidelijk dat intuïtief een ontmoeting tussen dader en
slachtoffer ongewenst lijkt voor het slachtoffer, maar dat de ervaring van behandelaars,
onderzoekers, daders én slachtoffers anders is. Met het oog op de toekomst kan een dergelijke
ontmoeting een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van alle betrokkenen.
Forum TBS hoopt ook na het symposium ertoe bij te dragen dat de dialoog tussen de
professionals (waaronder de behandelinstellingen, reclassering, Slachtoffer in Beeld en
Slachtofferhulp Nederland) en lotgenotenverenigingen van slachtoffers en nabestaanden,
wordt voortgezet en mede hierdoor het negatieve denken over de effectiviteit van de tbsbehandeling kan worden doorbroken.
Media en publiciteit
Aan het eind van het vorig verslagjaar kon de eigen website in gebruik worden genomen
(www.forumtbs.nl). Geleidelijk zijn hierop steeds meer artikelen met informatie over doel en
activiteiten van Forum TBS gepubliceerd. Zo zijn er rubrieken over ‘misverstanden over de
tbs’ en ‘verhalen uit de tbs’ en zijn de inleidingen van het symposium en de samenvattende
persverklaring na afloop opgenomen. Op voorschrift van de belastingdienst is vóór 1 januari
2014 allerlei informatie over Forum TBS geplaatst als een van de voorwaarden om in
aanmerking te blijven komen als ANBI-instelling.
Ook de eigen twitteraccount werd steeds meer gebruikt. Voorafgaand aan het symposium en
op de dag zelf werd via dit kanaal veel aandacht besteed aan het thema van de complexe
verhouding tussen dader en slachtoffer.
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In het verslagjaar verscheen ook een folder waarin op beknopte wijze het gedachtegoed van
Forum TBS is uiteengezet. Op het symposium werd deze aan de deelnemers meegegeven.
Imago-onderzoek
In het verslagjaar ontstond de mogelijkheid te participeren in een lopend imago-onderzoek op
het gebied van de geestelijke gezondheidszorg via een zogenaamde burgermonitor. Er is een
werkgroep samengesteld, zodat in samenspraak met de onderzoekers specifieke vragen over
de beeldvorming ten aanzien van de tbs kunnen worden meegenomen.
Overige activiteiten
In de loop van het verslagjaar traden enkele leden naar buiten in reactie op actuele
ontwikkelingen op het gebied van de terbeschikkingstelling. In dit verband waren er ook
contacten met verschillende journalisten. Het blijft een uitdaging bij te dragen aan de
nuancering van de maatschappelijke en politieke stemming over de tbs.
Het contact met het museum Het Dolhuys te Haarlem leidde er toe dat Forum TBS met een
donatie de activiteiten van het museum heeft gesteund. De mogelijkheden worden verder
onderzocht om via Het Dolhuys de forensische psychiatrie en de terbeschikkingstelling beter
voor het voetlicht te brengen.

Bestuur van Forum TBS, maart 2014
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