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Perspectief bieden met goede inhoudelijke zorg
Perspectief bieden is het thema van deze jaarpresentatie. Dat bieden we in de eerste 
plaats aan onze patiënten en cliënten.

We investeren hiervoor voortdurend in de kwaliteit van onze zorg. Daarbij bieden we 
medewerkers de ruimte hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Met onze uiteenlopende 
behandelingen en onderzoeken bieden we verwijzers een perspectief voor hun  
patiënten en cliënten. Daarmee leveren we een bijdrage aan een veiliger maatschappij.

Heldere lijnen en vereenvoudigd bestuur
In 2013 kreeg De Forensische Zorgspecialisten een nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur in de persoon van Wouter van Ewijk. Het directieteam is opnieuw ingericht, 
waarbij verantwoordelijkheden helder zijn belegd.

Naast een directeur van de kliniek is er een geneesheer-directeur aangesteld. Al met al 
realiseerden we een transparantere inrichting en aansturing van de organisatie. Verder 
zorgt het effectiever inrichten van de ondersteuning van de Raad van Bestuur voor een 
flinke bezuiniging.

Investeren in innovatie en ontwikkeling
In 2013 verkenden we met uiteenlopende partijen de mogelijkheid tot een alliantie. 
Ook gingen onze verschillende organisatieonderdelen intensiever samenwerken.

Zo zijn de twee onderzoeksafdelingen van de Waag en de Van der Hoeven Kliniek  
samengegaan, wat zorgt voor een brede basis aan kennisontwikkeling en -overdracht. 
Daarbij blijven we investeren in innovatie en ontwikkeling. De creatieve energie van  
medewerkers zetten we zo in om de organisatie te verstevigen.
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Forensische Academie maakt kennis breed toepasbaar
We onderscheiden ons doordat we voortdurend werken aan kennisontwikkeling.  
In 2013 startte een samenwerking met de RINO Groep.

Wij leveren kennis, programma´s en experts op het gebied van forensische psychiatrie. 
De RINO Groep zorgt voor de organisatie hiervan in de vorm van cursussen, opleidingen 
en workshops. Zo kunnen veel partijen onze kennis benutten. Momenteel verkennen we 
met een universiteit of we een aanbod voor Burgemeester en Wethouders kunnen ver-
zorgen. Dit is gericht op hoe gemeenten kunnen omgaan met bijvoorbeeld hooligans, 
groepen jongeren die overlast veroorzaken of de terugkeer van pedofielen in de maat-
schappij.


