vaardig en veilig verder

Beleidsplan 2017-2021

Beleidsplan 2017-2021
CTP Veldzicht

In dit beleidsplan laten we als CTP Veldzicht
zien hoe we onze toekomst vorm willen
geven. Dit document bevat onze middellangetermijnvisie tot 2021. Het verduidelijkt
onze ambitie, missie en visie en is ons
handvat voor de komende jaren.
Veldzicht is onderdeel van Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) en derhalve is de directe
link met de termijndoelstellingen van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie stevig
vertegenwoordigd.
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1. Verschil maken
voorwoord
Verschil maken: dat is de ambitie die CTP
Veldzicht presenteert in zijn strategische
visie voor de komende vijf jaar. Na een
turbulente periode waarin Veldzicht eerst
gesloten dreigde te worden en onder
grote druk vervolgens een doorstart werd
gegund, kijken wij weer met vertrouwen
vooruit.
Het nieuwe Veldzicht bedient een
diversiteit aan doelgroepen, die met elkaar
gemeen hebben dat zij vreemdeling zijn,
intensieve zorg en begeleiding nodig
hebben, vanuit verschillende juridische
titels en vaak met een verhoogd veiligheidsrisico. Het is een uitdaging een goede
behandeling binnen de juridische kaders
vorm te geven.
Voor een deel van onze patiënten geldt
dat zij na hun verblijf in Veldzicht moeten
terugkeren naar het land van herkomst.
Daartoe willen wij hen een nieuw
perspectief meegeven, zodat zij beter
kunnen omgaan met hun psychiatrische
problematiek en in staat zijn hun
levensloop zo goed mogelijk te vervolgen.
Ons credo is dan ook: Mensen vaardig en
veilig verder helpen. Dit betekent dat we
ons willen ontwikkelen tot een landelijk
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gerenommeerd behandel- en
kenniscentrum voor transculturele
psychiatrie. We kiezen voor een dialoog
met de patiënt vanuit het principe van
‘shared decision making’. Dit houdt in dat
er altijd zorg op maat wordt geboden en
dat de patiënt meedenkt en meebeslist
over zijn behandeling. CTP Veldzicht legt
de lat hoog.
Uiteindelijk is ons streven erop gericht
om uit te groeien tot een gezichtsbepalende en hooggekwalificeerde
rijksinrichting binnen het Nederlandse
zorglandschap die is gespecialiseerd in
transculturele psychiatrie en veiligheid.
We willen een ziekenhuis zijn dat
‘personalized based’ zorg biedt aan
vreemdelingen die vaak zwaar
getraumatiseerd zijn, die te kampen
hebben met een ernstig ontregelend
psychiatrisch ziektebeeld, waarbij sprake is
van een verhoogd veiligheidsrisico en die
op termijn gerepatrieerd dienen te
worden naar het land van herkomst.

baar effectieve zorgprogramma’s,
investeren wij voortdurend in onze
vakbekwaamheid, zijn we innovatief en
verrichten wij (mogelijk wetenschappelijk)
onderzoek.
Consequent meten wij de tevredenheid
van onze patiënten, onze medewerkers,
verwijzers en financiers. Veldzicht is klaar
voor de toekomst en presenteert zijn
meerjarenvisie met voldoening en trots
aan alle partijen die zich samen met ons
willen inzetten voor een betere en
veiligere samenleving.
Ik dank degenen die de afgelopen periode
aan de gedachtevorming hierover hebben
bijgedragen. Graag gaan wij met u allen de
uitdaging aan om het verschil in de
transculturele psychiatrie te maken.
Rob van der Plank
Algemeen directeur Veldzicht, centrum voor
transculturele psychiatrie

Om onze maatschappelijke opdracht te
realiseren, werken we nauw samen met
talrijke ketenpartners, bieden wij aantoon-
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2. Nieuwe uitdagingen
transitie Veldzicht
Na jaren van groei is het aantal tbsgestelden in Nederland al enige jaren aan
het afnemen. Het aantal malen dat
rechters per jaar de strafmaatregel tbs
opleggen daalt. Rechters hebben daarnaast
meer mogelijkheden gekregen om
behandeling in een kliniek voor te
schrijven. Zo kan behandeling worden
opgelegd via bijvoorbeeld de
voorwaardelijke invrijheidstelling of de
(verruimde) tbs met voorwaarden.
Er komen daarnaast steeds meer andere
groepen patiënten in de forensische zorg.
Het gaat met name om zorgbehoeftige
gedetineerden maar ook ‘vreemdelingen’,
wel of niet illegaal, dan wel in aanraking
geweest met justitie. Buiten detentie
hebben we het dan over bijvoorbeeld
behandeling van de gedetineerde in de
(forensische) verslavingszorg, forensische
zorg in de ggz of de verstandelijke
gehandicaptenzorg.
Er zijn diverse juridische titels (ca.25) op
basis waarvan uitplaatsing naar een
behandelkliniek mogelijk is. Binnen
detentie zijn er de Penitentiair
Psychiatrische Centra (PPC’s) waar
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gedetineerden met een psychiatrische
zorgvraag behandeld kunnen worden als
zij niet in de ggz geplaatst worden. Tbsplaatsen zijn relatief duur ten opzichte van
de overige plaatsen voor forensische
behandeling.
Ook in de reguliere ggz zien we patiënten
met ernstige psychiatrische aandoeningen.
De Raad voor de Volksgezondheid spreekt
over ‘EPA-patiënten’, waartoe ook de
meervoudige delictplegers met psychische
of psychiatrische problematiek behoren.
De raad bepleit het opheffen van de
scheiding van titel en bed. Dat betekent
dat als een patiënt zonder strafrechtelijke
titel bijvoorbeeld het beste in Veldzicht
zou passen, dan zou dat moeten kunnen.
De aanleiding van dit pleidooi zijn de
nieuwe Wet Forensische Zorg (WFZ) en
de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz
biedt de mogelijkheid om behalve
intramurale dwang, ook ambulante
dwangmaatregelen op te leggen. Ook kan
de strafrechter, aansluitend op de
gedwongen zorg in strafrechtelijk kader,
een strafrechtelijke machtiging tot
verplichte ggz opleggen.

De raad verwacht dat door deze nieuwe
wetten een verschuiving plaatsvindt van
forensische zorg naar geestelijke
gezondheidszorg. Ook intensieve
ambulante behandeling via (forensische)
FACT-teams zou belangrijker worden.
Momenteel behandelt CTP Veldzicht
diverse vreemdelingen (binnen diverse
juridische kaders), een beperkte maar vaste
groep tbs-gestelden en vlucht- en
beheersgevaarlijken.
De krimp in de tbs-sector en de groei in
de overige (forensische) geestelijke
gezondheidszorg maken dat CTP Veldzicht
zich meer open moet stellen voor andere
doelgroepen met meervoudige
problematiek. Daarbij is de kliniek
overigens afhankelijk van de
mogelijkheden die het Ministerie van
Veiligheid en Justitie biedt om andere
doelgroepen en patiënten te bedienen.
Veldzicht neemt de uitdaging aan om de
maatschappelijke relevantie van haar
dienstverlening aan te tonen en op basis
van de geldende bekostigingsmethodiek
een gezonde exploitatie te realiseren.
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3. Wat drijft ons?
onze missie

Een respectvolle en humane
Met de nieuwe koers van CTP Veldzicht is
behandeling
bejegening
ook onze nieuwe missie in en
woorden
gevat.
We streven ernaar een beschermde
omgeving te bieden voor het intensief
behandelen van mensen met complexe
psychiatrische problematiek. Zij hebben
vaak een niet-westerse culturele
achtergrond en een andere dan de
Nederlandse nationaliteit.

Werken aan het versterken
van de veerkracht van de
patiënt
Ons doel is om mensen die verblijven in
Veldzicht zoveel mogelijk vaardig en veilig
verder te helpen. Op weg naar een
passende plek in de samenleving in
Nederland of in het land van herkomst
waar zij hun levensloop kunnen hervatten.

Cultuursensitief zijn en
intercultureel competent
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Mensen vaardig
en veilig
verder helpen.
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Hoe werken we?
onze kernwaarden

In ons werken hanteren wij vier
centrale kernwaarden:
•

geïnteresseerd

•

gelijkwaardig

•

professioneel

•

persoonlijk
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We realiseren onze missie door een
respectvolle en humane behandeling en
bejegening, door te werken aan het
versterken van de veerkracht van de
patiënt en door cultuursensitief en
intercultureel competent te zijn.
Tot in de haarvaten van het nieuwe
Veldzicht zijn onze centrale kernwaarden
bepalend voor wat wij doen en wie wij
willen zijn. Dat wil zeggen op basis van
empathie, met kennis van zaken en in
woord en gedrag respectvol. In onze
behandelingen en zorgprogramma’s zijn wij
ons bewust van de natuurlijke neiging tot
etnocentrisme.
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4. Kernthema’s
achtergrond
Verweven met de uitdagingen in de
omgeving van Veldzicht zijn er ook
zorginhoudelijke en organisatorische
veranderingen die onze toekomst raken.
De psychiatrie en psychologie ondergaan
in hoog tempo een aantal fundamentele
veranderingen. De interventies worden
steeds meer evidence based en vertaald in
behandelprotocollen en richtlijnen.
Patiënten raken steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Zij vragen
niet zozeer om een geprotocolleerde
behandeling, maar om een behandeling die
is afgestemd op hun persoonlijke
omstandigheden, opvattingen en waarden.
Daar komt bij dat de Nederlandse
samenleving steeds meer multicultureel
wordt. Dit vraagt van psychiaters en
psychologen dat zij gepaste zorg bieden
die is afgestemd op de vraag van patiënten
uit allerlei culturen en subculturen.
Met de beweging van Veldzicht van een
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
naar een Centrum voor Transculturele
Psychiatrie (CTP) worden ook de groepen
psychiatrische patiënten diverser.
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Daarbij gaat het om patiënten uit de
overige forensische zorg en patiënten met
een andere culturele achtergrond die
veelal verblijven in de reguliere ggz, het
COA en een Penitentiair Psychiatrisch
Centrum. Daarnaast blijft Veldzicht tbsgestelden voor intensieve zorg en
begeleiding en ongewenst vreemdelingen
met tbs behandelen. Voor met name de
patiënten met een andere culturele
achtergrond is het toekomstperspectief
veelal onzeker. Meer dan voorheen heeft
de kliniek te maken met acute
psychiatrische problematiek.
Dit betekent dat in het behandelproces de
nadruk ligt op stabilisatie en ‘vaardig en
veilig’ verder kunnen. De acute
problematiek vraagt ook om een 24-uursbereikbaarheid van de kliniek. Daarnaast
zal de kliniek, behalve met gedwongen
klinische opnames, te maken krijgen met
(semi-)vrijwillige opnames.

De gemiddelde behandelduur van
patiënten verschuift van jaren naar
maanden. De doorstroom van patiënten in
de behandeling neemt toe. Naast de
bekende ketenpartners in de forensische
zorg krijgt de kliniek te maken met nieuwe
ketenpartners, zoals de ggz, de
Penitentiaire Inrichting, het COA, de
dienst Terugkeer & Vertrek en klinieken
met expertise over vluchtelingen en asielzoekers met psychiatrische problemen.
De veranderingen vragen om aanvullende
kennis, een wijziging in attitude van
medewerkers en een aanpassing van het
behandelklimaat en werkprocessen. Dit
vergt bereidheid van ons als medewerkers
en als organisatie om te investeren in
scholing en vorming en het leren werken
met een wijzigende patiëntengroep.

De behandeling van patiënten die vrijwillig
in de kliniek verblijven, vergt een andere
omgang met de patiënt en zijn vrijheden.
Er zullen ook patiënten in Veldzicht
verblijven voor observatie in het kader
van diagnostiek.
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A. Behandelvisie
als fundament
Veldzicht is in ontwikkeling en wil een
lerende organisatie zijn. Dat betekent dat
onze integrale behandelvisie is gebaseerd
op een groeimodel en zich steeds verder
uitkristalliseert. In onze behandelvisie gaan
we uit van drie pilaren:
1. Culturele sensitiviteit
2. Hoogwaardige psychiatrische
behandeling
3. Wet- en regelgeving
Behandeldoel
Een behandeling is in de eerste plaats
gericht op het verminderen van de
symptomen van de pathologie en het
reduceren van klachten. Dit betekent dat
de patiënt zodanig is gestabiliseerd dat hij
zelf kan omgaan met zijn psychiatrische
problematiek en er geen of minder last
van heeft. De belofte van Veldzicht ‘vaardig
en veilig verder kunnen’ geeft dit weer. De
klachten en de symptomen van de
psychiatrische stoornis is voor de patiënt
hanteerbaar en leefbaar.
In de tweede plaats is de behandeling
gericht op het reduceren van risico’s voor
de patiënt zelf en zijn omgeving. Voor de
Beleidsplan CTP Veldzicht 2017-2021

meeste patiënten zal het gaan om het
reduceren van het risico dat de patiënt
zichzelf of anderen wat aan doet. Voor
sommige patiënten gaat het daarbij specifiek om het reduceren van agressieve en
depressieve uitingsvormen, voor anderen
betekent dat reductie van delictrisico’s.
In de derde plaats wordt in de behandeling
voor zover mogelijk gewerkt aan het
toekomstperspectief voor de patiënt. Er is
sprake van toeleiding naar een vervolgvoorziening, in of buiten Nederland.

stabilisatie aansluiting bij de aanwezige
kennis en vaardigheden van de patiënt. We
werken vraaggericht, waarbij de behoeften
van de patiënt en respect voor de wensen
van de patiënt het vertrekpunt vormen.
Daarbij is de behandeling afgestemd op de
risico’s van de patiënt voor zichzelf en
anderen. De behandeling wordt
aangeboden zoals hij is bedoeld.

De milieutherapie en dan met name het
supportieve milieu, staat binnen de afdeling en dagbesteding centraal en heeft als
kenmerk de gerichtheid op het individu
vanuit een affectief neutrale bejegening die
ondersteunend, uitnodigend en responsief
is waardoor het ik-versterkend is, zodat
de patiënt beter vorm kan geven aan het
leven van alledag en het samenleven met
anderen.

Door de disciplines sociotherapie en
dagbesteding methodisch in te zetten en
door de inzet van behandelmodules vanuit
de disciplines therapie, training, farmacotherapie en maatschappelijk werk wordt
de behandeling één geheel. In de behandeling sluiten we verder aan bij de principes
van de ‘What Works’-benadering. Hoewel
deze principes voortkomen uit de behandeling in de forensische zorg, zijn ze
breder toepasbaar in de psychiatrische
behandeling van de diverse groepen
patiënten.

Inhoud van de behandeling
De inhoud van de behandeling krijgt vorm
in specifieke zorgprogramma’s. Samengevat
zoeken we in de behandeling gericht op

De vier basisprincipes daarbij zijn:
• responsiviteit
• behoefte
• risico
• integriteit
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Ons dienstenaanbod
vervolmaken
Asielzoekers *
Voor een persoon met psychiatrische problematiek, in een asielprocedure, die
niet langer kan verblijven in een opvanglocatie. Gericht op vermindering van de
symptomen en klachten en terugkeer naar de plaatsende instelling.

Binnen Veldzicht vervolmaken we de
komende tijd onze verschillende zorgprogramma’s voor patiënten en het
dienstenaanbod voor onze klanten.
De verschillen in de zorgprogramma’s zijn
noodzakelijk omdat de individuele
patiënten in Veldzicht onderling verschillen
wat betreft de mate waarin zorg,
behandeling en beveiliging zijn geïndiceerd,
onder welke titel zij zijn opgenomen en
wat de vervolgbestemming is.
Zo kent Veldzicht bestuursrechtelijke
patiënten, patiënten die onder de BOPZ
vallen, strafrechtelijke patiënten, vrijwillig
opgenomen patiënten en tbs-patiënten.

Beleidsplan CTP Veldzicht 2017-2021

Bestuursrechtelijke *
Voor een persoon met psychiatrische problematiek, niet in asielprocedure, die niet
langer kan verblijven in het detentiecentrum. Gericht op vermindering van de
symptomen en klachten en terugkeer naar de plaatsende instelling.

Ongedocumenteerden *
Voor een persoon met psychiatrische problematiek zonder verblijfsstatus. Gericht op
vermindering van de symptomen en klachten en gericht op een vervolgvoorziening.

GGZ-intensieve zorg *
Voor een patiënt die in crisis is gekomen in een reguliere ggz-instelling.
Gericht op stabilisatie & functioneren binnen de plaatsende instelling.
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TBS-gestelden met beëindigd verblijfsrecht *
Voor een patiënt die in het kader van een tbs-maatregel wordt opgenomen en die op
termijn op een zorgvuldige wijze moet terugkeren naar het land van herkomst.

Vreemdelingen in het strafrecht (VRIS) *
Voor een gedetineerde met psychiatrische problematiek, die vreemdeling is en
verdacht wordt van of pleger is van een misdrijf. Gericht op vermindering van de
symptomen en klachten en terugkeer naar de plaatsende instelling.

Overige forensische zorg *
Voor een forensische psychiatrische patiënt. Gericht op het verminderen van
delictgevaarlijkheid & bewerking van de psychiatrische stoornis .

Intensive Care Unit (ICU) *
Voor een patiënt die in crisis is gekomen in een regulier tbs-zorgprogramma.
Gericht op stabilisatie & functioneren binnen een tbs-kliniek.

Transcultureel FACT-team*
Voor een patiënt die bij een partner in de vreemdelingenketen verblijft. Gericht op het
bieden van zorg, begeleiding en behandeling met een multidisciplinair team.
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B. Identiteit
in beweging
In het verleden werd Veldzicht in zeer
sterke mate gekenmerkt door de
patiëntengroep tbs’ers. Niet alleen kende
de buitenwereld Veldzicht als tbs-kliniek,
ook de interne organisatie werd gevormd
door de zorg voor deze groep.
Het behandelaanbod, de juridische kaders
en de interne cultuur waren daardoor
sterk beïnvloed door thema’s en waarden
als controle, risicobeheersing, vaste
structuur en beveiliging. Met het oog op
het succesvol verankeren van ons nieuwe
profiel als centrum voor transculturele
psychiatrie, is een verschuiving van deze
thema’s en waarden noodzakelijk. In 2016
zijn hierin goede verkennende stappen
gezet.
De identiteit van Veldzicht is nu in
beweging met de nieuwe koers als
centrum voor transculturele psychiatrie.
Vragen over wie we als organisatie zijn,
wat we nastreven en wat belangrijk is,

Beleidsplan CTP Veldzicht 2017-2021

hebben we gezamenlijk opnieuw
beantwoord. Dit zorgde voor een
herijking van de identiteit van onze
organisatie.
Medewerkers denken en praten
enthousiast mee over welke kwaliteiten,
woorden en betrokkenheid ons nieuwe
Veldzicht moeten typeren. Onze nieuwe
kernwaarden zijn daarvan een uitkomst.
Missie in de praktijk
De missie van Veldzicht is het vaardig en
veilig verder helpen van mensen. Deze
missie vormt de drijvende kracht achter
de werkzaamheden van alledag binnen de
organisatie.
De focus van Veldzicht ligt qua ambitie in
eerste instantie op het realiseren van een
sterk centrum voor transculturele
psychiatrie waarbij diverse juridische
kaders een plaats hebben. Een sterk
centrum voor transculturele psychiatrie

richt zich in eerste instantie op het
ontwikkelen en borgen van kennis en
kunde in de behandeling en begeleiding
van mensen met een niet-westerse
culturele achtergrond.
Gezamenlijkheid
Om de ingezette beweging verder op te
pakken, vernieuwen we de centrale
kernwaarden die we met z’n allen
belangrijk vinden binnen Veldzicht. Dit is
een proces waar we met z’n allen aan
blijven werken. Gezamenlijk vormen we
Veldzicht en onze nieuwe identiteit.
Centrale begrippen in dit uitdagende
proces zijn openheid en dialoog.
In 2017 en verder, zal onze identiteit in
beweging voortdurend aandacht krijgen.
Hierbij willen we het enthousiasme van
alle medewerkers vasthouden. Dit doen
we door te blijven leren van en met elkaar.
en door successen te vieren.
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Van verleden
naar toekomst

Van geslotenheid
naar toegankelijkheid.
Van beveiliging
naar bescherming.
Van conformiteit
naar flexibiliteit.
Van gezag
naar verbinding.
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Bij de verkenning van onze nieuwe
identiteit hebben we een aantal
bewegingen gesignaleerd die we als
Veldzicht met elkaar maken.
Deze verkenning van de contouren van
onze nieuwe identiteit hebben we
gezamenlijk opgepakt. Interviews, enquêtes
en discussies zorgden voor een duidelijk
besef van de verandering en de nieuwe
koers van Veldzicht.
Deze bewegingen geven we de komende
jaren verder vorm met en voor alle
medewerkers.
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C. Het werken
met nieuwe doelgroepen
In het werken met transculturele
doelgroepen en binnen de context van de
kliniek is de bejegeningsstijl van alle medewerkers belangrijk voor een succesvol
behandelproces. Alle medewerkers die in
contact staan met opgenomen patiënten
gaan respectvol met elkaar om vanuit de
stelling dat alle mensen gelijkwaardig zijn,
maar niet gelijk.
De professionele houding voor de
behandelaren is gericht op voorspelbaar
handelen, motiveren en stimuleren van de
patiënt zodat deze zich open stelt voor
nieuwe ervaringen, heldere communicatie,
positieve bekrachtiging van gewenst
gedrag, actief negeren en/of reguleren van
ongewenst gedrag en door modelling een
voorbeeld te zijn voor de patiënt.
Tegenoverdracht en angst zijn
bespreekbaar in alle teams. Er wordt
geluisterd naar de patiënt en hij wordt
zoveel mogelijk actief betrokken bij het
behandelingsproces.
Voor medewerkers die met vreemdelingen
werken is het belangrijk dat zij kennis
hebben van culturele psychiatrische
problematiek.
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Verder moeten we als medewerkers alert
zijn en blijven op de verschillen vanuit
cultuur en religie en dat je vanuit dit
gegeven oplettend bent in gebaren,
gezichtsuitdrukkingen, interpersoonlijk
contact, fysiek contact en oogcontact.
Sommige patiënten hebben een helder
toekomstperspectief, maar het toekomstperspectief van de vreemdeling is minder
vanzelfsprekend. Deze onzekerheid zorgt
voor extra spanning, angst en een
wisselende behandelmotivatie.
Specialistische kennis
In 2016 is er binnen Veldzicht voor
psychiaters, hoofdbehandelaren en
zorginhoudelijke medewerkers een middag
georganiseerd waarbij vooraanstaande
transculturele specialisten uit Nederland
(waaronder dhr. Braakman, Kortmann, Laban
en Westerborg) zijn uitgenodigd.

Zodoende worden in de toekomst
bepaalde onderwerpen typerend voor
Veldzicht, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transculturele expertise
transculturele vaardigheden
borging van transculturele kennis
ontwikkeling non-verbale therapie
breed inzetten van groepstherapie
standaard gebruik maken van cultureel
interview
World Values Survey & etnocentrisme
personalized medicine
voorop in transculturele psychiatrie

Op die wijze dragen medewerkers sterk
bij aan de nieuwe kenmerken van Veldzicht
en het betekenisvol onderscheidend zijn
voor patiënten, partners en stakeholders.

De visie van dergelijke specialisten is
mede bepalend voor de toekomst van
Veldzicht en maakt structureel onderdeel
uit van het toekomstig opleidingsbeleid
alsmede ‘education permanente’ voor de
zorgprofessionals van Veldzicht.
15
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D. Onze organisatie
verder professionaliseren
Om onze organisatie steeds verder te
professionaliseren werken we intensief aan
een aantal kernpunten (huis op orde, sturing
en identiteit). Daarbij is de uitdaging om
met de juiste sturing en identiteit het huis
op orde te krijgen en een sterk centrum
voor transculturele psychiatrie te zijn.
Dit vraagt om een proces van samen leren,
door het hebben van een gezamenlijke
doelstelling en het hanteren van peer
review. Veldzicht staat namelijk niet meer
op zichzelf, maar opereert in een
supranationaal netwerk. Daardoor lopen
de lijnen van verantwoording soms door
elkaar heen. Wij zijn ons daarvan bewust
en gaan hier zorgvuldig mee om.
Bekostingsmethodiek
Veldzicht als onderdeel van DJI is altijd
bekostigd middels een budgetmethodiek.
Vaste budgetten voor zorg, bedrijfsvoering
en het primair proces. Na 2018 zal voor
Veldzicht ook de DBC bekostigingsmethodiek gaan gelden. DBC staat voor diagnose
behandelcombinatie, binnen justitie ook
wel DB(B)C genoemd. De extra ‘B’ staat
voor beveiliging.
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Registratie van alle behandelingen binnen
Veldzicht betekent een verzwaring van de
administratieve last. Een goed ingericht en
operationeel Elektronisch Patiënten
Dossier is daarom een must.
De bedrijfsvoering richt, in samenwerking
met het primair proces en behandeling,
een effectieve en efficiënte administratieve
organisatie in om DBC-registratie, als
primaire bekostigingsmethodiek, in te
kunnen voeren. Een goede implementatie
vraagt ook om een blik naar buiten,
aangezien veel zorginstellingen in
Nederland kampen met deze uitdaging.
Uitgaande van ieders gerechtvaardigde en
gelijkwaardige belangen formuleren we
uitgangspunten voor een aanvaardbare
administratieve belasting. Een aantal
uitgangspunten (zoals: grondslag om aan te
sluiten bij ROM meting, administratieve
verplichtingen komen de zorg aan patiënten
ten goede, controle en rapportage (DJI/NZA/
IGZ) sluiten zo veel mogelijk aan op al
verzamelde gegevens) vormen een leidraad
bij het ontwerpen van nieuwe regelgeving
en het maken van afspraken over de
uitvoering daarvan.

Willen vooroplopen
Er is echter meer nodig dan planmatig
inrichten. We willen ook vooroplopen met
onze ambitie en ontwikkeling in
transculturele psychiatrie. Hiervoor is het
van groot belang om als Veldzicht een
organisatie te zijn die de medewerkers in
staat stelt om de juiste beslissingen te
nemen. Hierbij zijn een helder besef van
onze missie, voldoende medewerkerscontinuïteit en verandervermogen van
cruciaal belang. Alleen zo kunnen we ons
zelf significant verbeteren met nieuwe
behandelmethodieken, kennis en kunde.
Sturingsfilosofie
De besturing richt zich op continue
verbetering volgens de PDCA-cyclus. Voor
een goede besturing van onze organisatie
is het van belang samen te leren het
steeds beter te doen, verspilling tegen te
gaan en afspraken na te leven. De
ingrediënten voor een Veldzicht-brede
sturingsfilosofie. Het zijn ook de kaders
waarbinnen de planmatige inrichting van
het behandelproces en het verantwoord
vakmanschap vorm krijgen.
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Verantwoorden
en verbinden
Onze opvatting is dat wij als organisatie
met een publieke taak, effectiever en
efficiënter functioneren als onze prestaties
transparant zijn en wij uitdrukkelijk
kunnen worden aangesproken op deze
prestaties.

Een speerpunt voor Veldzicht is daarmee
de mate of kwaliteit waarin contractafspraken gemaakt kunnen worden over
zowel behandelinhoudelijke als financiële
uitgangspunten met als middelpunt de
patiënt.

Prestaties
Een belangrijke pijler hierbij is het
prestatiecontract met het ministerie,
waarin expliciete afspraken worden
gemaakt over de te realiseren uitkomsten.

Betrouwbare partner
Hiermee laten we aan onze ketenpartners
zien waar we toe in staat zijn, wat zij van
ons mogen verwachten en dat we zichtbaar en aantoonbaar een betrouwbare
instelling zijn. Een signaal passend bij onze
ambitie een toonaangevende kliniek te
zijn.

Wij zien daarbij de positieve effecten van
prestatiecontractering: heldere prestatiedoelen, daarop gebaseerde incentives en
duidelijke accountability voor bereikte
resultaten. Dit is altijd wenselijk om een
transparant en verantwoord partner te
zijn voor stakeholders, los van specifieke
omstandigheden.
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Nog dichterbij huis en van invloed op de
behandeling zijn de familie/verwanten van
de patiënt, die als sociaal netwerk de
behandeling kunnen ondersteunen maar
ook kunnen tegenwerken.
We ontwikkelen daarom een sterk
omgevingsbewustzijn, door actief in
verbinding te staan met stakeholders op
willekeurig niveau.

Naast het ministerie zijn er talrijke andere
partijen en organisaties waar Veldzicht
direct of indirect mee te maken heeft.
Belangrijke partijen zijn het COA, de IND,
de IGZ en collega-zorginstellingen.
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5. Speerpunten
uitgelicht
Om onze missie en ambitie ‘voorop in
transculturele psychiatrie en veiligheid’
waar te maken, is het van belang om
iedereen die een relatie heeft met
Veldzicht als organisatie op een positieve
manier het effect daarvan te laten ondervinden. Een aantal speerpunten is daarbij
van belang.
Brede oriëntatie op belanghebbenden
Als Veldzicht streven we naar optimale
samenwerking met onze stakeholders
zoals collega-zorginstellingen, het COA,
financiers en de IGZ. Wij stellen ons als
organisatie genereus op richting de
samenleving en we ervaren daarbij ook
een sociale verantwoordelijkheid.
Patiëntgerichtheid
We bouwen relaties op met de patiënt en
doen actief aan patiëntmanagement. We
streven naar zichtbare resultaten en we
zijn ons er bewust van dat klanten eerder
geneigd zijn om slechte service af te
straffen dan om uitstekende service te
belonen.
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Structurele verbondenheid
medewerkers
Onze medewerkers hebben uitdagende
werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Hierbij is het toestaan van het
nemen van verantwoorde risico’s en het
leren van fouten belangrijk. Medewerkers
krijgen de mogelijkheid zich professioneel
te ontwikkelen door middel van functieroulatie, opleidingsmogelijkheden, supervisie, intervisie, seminars en cursussen.
Doordat medewerkers zich binnen de
eigen organisatie kunnen ontwikkelen
stimuleren we een lang dienstverband.

daarbij verwacht dat zij goed presteren en
meehelpen. Met duidelijkheid over de te
bereiken toekomst en doelstellingen.

Opleiden vanuit de organisatie
Onze medewerkers krijgen de kans om
door te groeien binnen Veldzicht. We
werken structureel aan opleidingsplaatsen
en stageplaatsen en we onderhouden
goede contacten met kennisinstellingen
zoals hogescholen en universiteiten.

Als centrum voor transculturele psychiatrie willen we ook herkenbaar zijn bij
ketenpartners. Vanuit onze inhoudelijke
ambitie willen we door interactie en
dialoog zinvolle verbindingen tot stand
brengen en flexibiliteit laten zien. Daarbij
hoort dat we verantwoording afleggen
voor wat we doen en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Maar ook dat we
laten zien dat en hoe we reageren op wat
er in de omgeving en binnen de keten
gebeurt. Toegankelijke, heldere communicatie is daarin het sleutelbegrip.

Een veilige werkomgeving
Wij bieden een stabiele werkplek, een
open sfeer en weinig verloop aan onze
medewerkers. Van medewerkers wordt

Heldere communicatie
Communicatie als basisproces draagt bij
aan de strategische ontwikkelingen en het
waarmaken van de ambitie van Veldzicht.
Onze communicatie gaat uit van verbinden, vertrouwen en veranderen, met als
basis samenspraak. Communicatie als
instrument en proces vervult ook een
belangrijke rol bij het realiseren van onze
nieuwe identiteit.
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Betekenisvol voor
alle belanghebbenden

Betekenisvol zijn voor alle mensen
met en voor wie we werken als Veldzicht:
door een focus op alle stakeholders
door patiëntgericht te zijn
door medewerkers te stimuleren en uit te dagen
door een veilige werkomgeving te creëren
door heldere en toegankelijke communicatie
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6. Op weg
naar 2021
De komende jaren werken we met z’n
allen in Veldzicht gestaag en gericht aan
het uitvoeren van het beleidsplan en het
behalen van de gewenste resultaten. In de
tussentijd maken we voortdurend
inzichtelijk wat we doen en hoever we
zijn.
We zien er op toe dat ambities niet enkel
op papier worden gerealiseerd, maar juist
ook in de praktijk op de werkvloer. Onze
slagkracht en wendbaarheid zullen hierdoor bevorderen. Daadkracht tonen en
vasthouden aan onze centrale kernwaarden geïnteresseerd, gelijkwaardig
professioneel en persoonlijk, is daarbij is
cruciaal.
Dit kan op diverse terreinen of het nu
gaat om het realiseren van een kliniek
brede monitoring van drugs, de invoering
van constructieve periodieke patiëntbesprekingen of het registreren van DBC’s.
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We maken gebruik van de krachten en
sterkten die ons kenmerken en effectief
maken. De draagkracht van de afdelingen
en de teams. De afdelingen die vanuit hun
multidisciplinaire aanpak goed toegerust
zijn voor de zwaarste categorie patiënten
en de fysieke verdeling tussen
beveiligingsniveaus 3 en 4, allemaal van
belang om respectvol en humaan onze
belofte waar te kunnen maken: mensen
vaardig en veilig verder helpen.
Wij zetten ons intensief in om de
benodigde veerkracht te realiseren.
Waarbij onderdelen en werkwijzen die
door de jaren heen vindingrijk zijn
ontwikkeld en uitgevoerd, onbelemmerd
voortgaan, maar onrendabele herbezien en
aangepast worden waar nodig. We zien het
als onze maatschappelijke opdracht
spaarzaam om te gaan met financiële
middelen en verspilling tegen te gaan.

Dit vraagt om een efficiënte inrichting van
processen en het stellen van heldere
grenzen door het management. Maar de
meest belangrijke voor de externe en
interne (keten)partners is tenslotte het
zichtbaar maken van de resultaten. Als
CTP Veldzicht moeten we elke dag
opnieuw ons bestaansrecht bewijzen.
Dat betekent dat de behandeling van
patiënten, het handelen van ons als
medewerkers van Veldzicht, maar ook
communicatie, meer gericht moeten zijn
op het verstevigen van de positie van onze
kliniek in het Nederlandse zorglandschap.
We verleggen daarmee onze grenzen. Een
intensief proces, geen gebeurtenis, een
stip aan de horizon van 2021!
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Veldzicht
verlegt haar grenzen

Veldzicht verlegt haar grenzen. Op weg naar een
sterk centrum voor transculturele psychiatrie.
Binnen een veilige omgeving voor onze patiënten.
Geborgen door onze beschermende hekken en
verbonden met de wereld om ons heen. Zo helpen
we mensen vaardig en veilig verder.
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