september 2019
Forum TBS gaat over tot ontbinding
Nadat de Stichting Forum TBS in september 2017 een bericht uitbracht vanaf dat
moment meer op de achtergrond aanwezig te zijn als een onafhankelijk ‘forensisch
netwerk’ is het bestuur nu tot de conclusie gekomen dat de noodzaak ontbreekt om
als zodanig verder te gaan. Het argument dat toen de aanleiding tot een
herpositionering vormde - de constatering dat de tbs in rustiger vaarwater is gekomen
en dat het doel van Forum TBS nu ook door anderen wordt behartigd – geldt in 2019
in een nog sterkere mate.
Het bestuur van de Stichting constateert dat de statutaire doelstelling uit 2011 om de
verlammende werking van de veiligheidsfocus te bestrijden door het leveren van reële
informatie en het wegnemen van ongefundeerde angstbeelden, in wezen voor dit
moment in voldoende mate is bereikt. Dat doel heeft de Stichting in de afgelopen
jaren onder meer nagestreefd door het verzorgen van publicaties, het organiseren van
symposia, het plaatsen van opinies, het geven van interviews, het uitvoeren van een
imago-onderzoek en het opzetten en onderhouden van een website.
In de media en in de politiek is meer ruimte voor een genuanceerd beeld van de
terbeschikkingstelling. Dit wil niet zeggen dat sprake is van een ideale situatie en dat
er geen verbeterpunten blijven, maar het maatschappelijk en professioneel debat
wordt gevoerd op een meer overwogen manier dan in het verleden het geval was.
Daarbij mag ook genoemd worden dat TBS Nederland als overkoepelend orgaan van
de forensische zorginstellingen goed in staat is op te komen voor de belangen van de
tbs in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft ook de oprichting van de
Vereniging van TBS-advocaten een positieve bijdrage geleverd aan een evenwichtiger
beeld van de tbs.
Met de ontbinding van de Stichting Forum TBS verdwijnt niet de betrokkenheid van
degenen die als bestuurslid, lid van de kerngroep of als sympathisant hebben
geparticipeerd. Zij allen zullen op persoonlijke titel beschikbaar willen blijven met hun
deskundige inbreng. Want hun overtuiging blijft dat een goed functionerend tbsstelsel waardevol is en dat de ter beschikking gestelden én de maatschappij daardoor
het beste zijn gediend.
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