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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.
Forum TBS wil deze denkbeelden aan de orde stellen via publicaties, opiniestukken,
ingezonden brieven, het organiseren van bijeenkomsten, het geven van interviews of het
verschaffen 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, mr.dr. J.R. Niemantsverdriet, oud-staflid
van de Van der Hoeven Stichting, secretaris, drs. J.A. Poelmann, oud-bestuurder van de
Pompstichting te Nijmegen, penningmeester en mevrouw mr. I.E. Kruit, tot 1 december 2014
stafjurist bij het FPC De Rooyse Wissel en daarna secretaris bij de RvB van Novadic-Kentron
Groep, bestuurslid. In de loop van het verslagjaar wisselden de bestuursfuncties van mevrouw
Kruit (van secretaris naar bestuurslid) en de heer Niemantsverdriet (van bestuurslid en
ambtelijk secretaris naar 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 tweemaal om
onderwerpen op het terrein van de terbeschikkingstelling te bespreken en actiepunten voor te
bereiden.
Het was verheugend dat in de loop van het jaar Bart van Dekken (psycholoog en
orthopedagoog, oud-voorzitter van de sectie TBS van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming), Jan-Jesse Lieftink (strafrechtadvocaat) en Johanna van Rossum (ervaren
op het gebied van slachtofferhulp), op persoonlijke titel, toetraden als leden van de kerngroep.
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.
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Op 4 mei 2014 overleed onze sympathisant Jan Leijten, voormalig advocaat-generaal bij de
Hoge Raad en em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Bij zijn toetreding tot de groep
sympathisanten benadrukte hij het belang van het behoud van de tbs.
Aan het eind van het verslagjaar waren er 25 ‘sympathisanten’, wier namen worden
gepubliceerd op de website.
Nawerking symposium 2013
Na het symposium van 29 november 2013 vatte Forum TBS het plan op het forensische veld
te stimuleren de contacten met slachtofferorganisaties te verstevigen om de positie van
slachtoffers een meer structurele plaats te geven in het tbs-behandeltraject. Het bestuur had
overleg met vertegenwoordigers van de forensische behandelingsklinieken om hiervoor
aandacht te vragen.
Ook werd gesignaleerd dat de positie van het slachtoffer inmiddels een uitgebreidere plaats in
de behandeling en het verlofbeleid heeft gekregen. Zo dienen slachtofferaspecten bij de
aanvraag voor een verlofmachtiging expliciet aan de orde te komen.
Media en publiciteit
Regelmatig wordt Forum TBS geconfronteerd met vragen vanuit de media, waarbij het
bestuur probeert uit een onafhankelijke positie het belang van feitelijke informatie en goede
verwijzing te dienen. Ook via de mailfunctie op de website worden regelmatig verzoeken
gedaan om hierin te voorzien.
Een bestuurslid heeft de werkgroep ‘beeldvorming en communicatie’ van het Onderling
Directeuren Overleg (ODO) bijgewoond en vond daar gehoor voor onderlinge afstemming,
vooral van belang als de tbs in de actuele belangstelling staat.
Imago-onderzoek
Forum TBS hecht eraan een goed beeld te krijgen van het imago van de tbs in de
samenleving. Via participatie in een lopend imago-onderzoek op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg of anderszins zouden specifieke tbs-aspecten aan de orde gesteld kunnen
worden. In verband met de kosten kan Forum TBS dit niet alleen dragen. Behalve Forum TBS
ziet ook het EFP het belang in van een dergelijk onderzoek dat kan bijdragen in het
verbetertraject van het imago van de tbs. Het bestuur zoekt verder naar financiële steun.
Overige activiteiten
In het museum Het Dolhuys - waaraan Forum TBS een donatie heeft gegeven - is van 8
oktober 2014 tot 25 mei 2015 de tentoonstelling ‘Levenslang’, het criminele brein ontleed.
Aan de voorbereiding hiervan heeft ook Forum TBS deelgenomen. Er zijn gesprekken
gepland voor verdere samenwerking.
In het verslagjaar bleek de Volkskrant geïnteresseerd om via interviews met voormalige
tbs’ers aandacht te besteden aan succesverhalen na behandeling in de tbs. Via enkele
bestuursleden is contact gelegd met een aantal bereidwillige kandidaten. De verwachting
bestaat dat het project in 2015 zal worden afgerond.
Voorts bespraken bestuur en kerngroep ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving
en onderzoek. Zo werden het wetgevingsproces rond de wet Forensische Zorg en de wet
Verplichte GGZ gevolgd. Zo ook het voornemen van het ministerie van Veiligheid en Justitie
om de kwaliteit van de behandeling af te meten aan recidivecijfers per kliniek.
Bestuur van Forum TBS, maart 2015
2

