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RESULTATEN

JAARPRES(EN)TATIE 2013

Sociale gegevens 2013 2012 2011

Verhouding vrouw 513 538 520 
Verhouding man 322 323 322 
Instroom van medewerkers  77 117 151 
    (49,6 fte)  (89,1 fte)
Uitstroom van medewerkers  103 98 121
   (78,7 fte)  (64,5 fte) 
Aantal medewerkers en formatie 835 861 842 
 (fte’s) per 31/12  (741,8 fte)  (767 fte)  (749,1 fte) 
Leeftijdsopbouw   
15-25 26 30 43 
25-35 292 297 298 
35-45 212 218 205 
45-55 165 190 186 
55-65 137 123 108 
> 65 3 3 2 
Ziekteverzuim 4,5  4,4% 4,9% 
 De Forensische Zorgspecialisten 
Ziekteverzuim GGZ landelijk 4,9 4,9% 5,1% 
Aantal contacten met de media 164 223 164
Bezoekers websites unieke bezoekers/  
 totaal aantal bezoeken
  De Forensische Zorgspecialisten 15.442/ 12.167/ -
   22.108 18.459* -
  Van der Hoeven Kliniek 12.552/ -** -
   16.965**  -
  De Waag 52.149/ 35.044/ -
   74.155 49.253* -
  FPKM 7.029/ 411/ -
   9.838 613*** -

* = geteld sinds maart 2012
** = niet gemeten vanwege de verouderde staat van de website. De nieuwe website is mei 2013 gelanceerd.  
  Getallen 2013 zijn vanaf mei 2013.
*** = geteld sinds december 2012
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Medewerkers
De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de 
personele bezetting op 31 december 2013. Het aantal medewerkers dat op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij 
De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 77 
medewerkers (49,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,7 fte). In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren was er in 2013 sprake van een daling van het aantal medewer-
kers, per saldo 26 (25,2 fte) ten opzichte van 2012. Dit is het directe gevolg van daling van 
het aantal ingekochte bedden en van de tarieven op de forensische zorg.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft 
zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische 
Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid 
van medewerkers. Ook in 2013 blijft het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecia-
listen onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

Medewerkersonderzoek
In 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een onderzoek onder haar medewerkers ge-
houden. Ondanks de roerige tijden waarin de organisatie zich bevond, was er een respons 
van bijna 70% en een overall cijfer van 7,3 boven de GGZ benchmark. Het onderzoek gaf 
belangrijke verbeterpunten waaraan in de komende periode gewerkt gaat worden.

In de media
In 2013 zijn er 164 mediacontacten afgehandeld tegen 224 in 2012 en 164 in 2011. Dit waren 
over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspecialisten 
vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open te zijn 
over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een bijdrage. 
We hebben in 2013 veel informatie via de media gegeven over onder andere de behande-
ling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en grooming  
bij de Waag en forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij de FPKM.


