
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie 
Stichting Transfore  is een instelling voor 
Forensische GGZ  waar patiënten 
(poli)klinisch worden behandeld. Wij zijn er 
voor patiënten met (dreigend)delict en/of 
grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is 
gericht op het terugbrengen van risico’s voor 
de maatschappij door preventie, beveiliging 
en behandeling. 

 

 

 

Succes Bepalende Factoren 
 Concreet Invulling kernwaarden DG: 

Gastvrij, resultaatgericht en veilig  
 Toegankelijke dienstverlening 
 Geregisseerde ketenzorg (in- en extern) 
 Patiëntparticipatie in 

organisatieontwikkeling en 
behandeltrajecten  

 Goede verhouding tussen tijdsinvestering 
in behandeling en het behandelresultaat 

 Aantrekkelijkheid als werkgever 
 Veiligheidsbeleving medewerkers 
 Blijvende persoonlijke ontwikkeling  
 Breed gedragen verantwoordelijkheid 
 Omgevingsbewustzijn medewerkers 

gericht op samenwerken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zichtbaar  en meetbaar en effectief en 
efficiënt behandeltraject 

 Borging forensische expertise in 
veranderende organisatie(structuur) 

 Ondernemerschap 
 Verminderde kwetsbaarheid 

bedrijfsvoering door het hebben van 
meerdere financiers/geldstromen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bevorderen actieve, 

omgevingsbewuste en 
patiëntgerichte houding. 

 Concrete vertaling en actieve 
invulling van kernwaarden DG 
binnen Transfore 

 Stimuleren, verbinden en 
samenwerken o.b.v.  
gezamenlijke patiënttrajecten 
met in- en externe partners .  

 Voorbeeldfunctie resultaat-
gerichtheid en resultaat -
verantwoordelijkheid 

 Actief voorbeeldgedrag in 
leidinggeven inzake het her- en 
onderkennen van 
veiligheidsrisico’s 

 Aanmoedigen ondernemerschap  
 Contextuele behandeling 

stimuleren, faciliteren 
 Ondersteuning proactief PR-

beleid  
 

 
 
 

 
 
 EMH-modules integreren in 

zorgprogramma’s en primaire en 
ondersteunende processen 

 (door) Ontwikkeling zorgpaden 
 Sturing op werkwerken wachttijden per 

locatie. 
 Te verwachten duur behandeling 

opnemen in behandelplan en dit in de 
praktijk ook volgen 

 Borging organisatiecultuur en 
uitgangspunten 

 Registratie DB(B)C in USER (Klinische 
afdelingen) 

 Inregelen VIM-systeem 
 Proactieve communicatie  
 Maatschappelijke bijdrage zichtbaar 

maken 
 Routine Outcome Measurement(ROM) 
 Financieel proces  koppelen aan 

individuele patiënttrajecten . 
 Processen afstemmen t.b.v. integratie in 

Dimence Groep  
 KMS verder inrichten 

 
 
 

 
 

√ 

 
 
 Betrouwbaarheid voor verwijzers en ketenpartners 

(blijven) vergroten 
 Mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers binnen 

Dimence Groep en Stichting Transfore bevorderen 
 Verzuimpreventie + gezondheidsmanagement 
 Onderzoeken mogelijkheid inzetten 

ervaringsdeskundige in Forensische FACT-team 
Therapietrouw is gespreksonderwerp in gesprek tussen 
patiënt en behandelaar 

 Periodieke jaargesprekken o.a. gericht op kernwaarden 
en productiviteit 

 Investeren in deskundigheidsbevordering o.a. op gebied 
van samenwerking en veiligheid 

 Flexibiliteit en mobiliteit in inzetbaarheid 
 In verband met spreiding over meerdere locaties 

aandacht voor behoud en continuïteit, kwaliteit, 
uniformiteit, forensische expertise en cultuur  

 

 
 Finetuning nieuwe EPD en bijbehorende 

organisatieprocessen 
 Verhogen rendement meld- en verbetersysteem (m.n. 

verbetervoorstellen) 
 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid 

Managementinformatie op gebied van productiviteit 
 Inzet mystery patiënt 
 Productie Justitie en ZVW blijvend afstemmen op 

gemaakte productieafspraken 
  

 
 

 Personeelsvertegenwoordiging (PVT) wordt OR 
 Verzuim  <4%  
 No-show patiënten polikliniek is afgenomen tot <9% 
 Er zijn geen achterstanden in het EPD 
 Declarabele tijd behandelaars > 80% 
 Opleidingsplan >90% uitgevoerd 
 Deskundigheidsbevordering i.v.m. toetreding Dimence 

Groep succesvol  afgerond. 
 2% productie (volume) is E-mental health  
 Meldingsbereidheid en bespreekbaarheid incidenten 

vergroten 
 Bijdrage leveren aan patiëntentrajecten binnen het 

forensische circuit op basis van samenwerking. 
 

3. Management van medewerkers 

 

 
 
 Vergroten patiëntparticipatie 
 Gerichte verbeteracties op basis van uitkomsten PTO 
 Profilering en borgen forensische expertise binnen 

Dimence Groep 
 Borgen kwaliteit en forensische expertise ondanks druk 

op productieafspraken en prijzen per verrichting 
 Scholing op het gebied van EMH 
 Toegankelijke zorg 
 Scenarioplanning en portofolio- en  concurrentieanalyse 
 Behoud en waar mogelijk uitbreiden (meerjaren)- 

aanbestedingen PPC en productieafspraken PI 
 Inrichten en operationaliseren resultaatgericht 

forensisch circuit 
 Certificering twee Forensische FACT-teams  
 Aanbod voor verwanten/naasten versterken  
 Samenwerking met derden op het gebied van 

zorginnovatie en kennismanagement. 
 
 

2. Strategie & beleid 

 

 
4. Management van middelen 

 

5. Management van processen 

 

7. Medewerkers 

 

 
 
 95% patiënten heeft actueel behandelplan 
 Patiënttevredenheid: >7,6 
 Tevredenheid informatievoorziening: > 90%(PTO) 
 Zorgprogramma GG geëvalueerd en bijgesteld 
 Twee projecten m.b.t. organisatieontwikkeling waar in 

patiënten actief participeren 
 Bestaande forensische zorgketens zijn geëvalueerd en 

waar nodig aangepast  
 Kwaliteit netwerk regio Zwolle & Almelo op zelfde niveau 

als in de andere regio’s 
 Succesvolle ketenpartnerdag met actieve deelname 

patiënten 
 Concrete uitwerking van samenwerking Dimence-

Trajectum-Transfore op twee punten (waaronder FACT) 
 In samenwerking met andere specialistische GGZ 

aansluiting zoek bij sociale wijkteams  
 Transfore blijft toonaangevend op het gebied van 

ontwikkeling EMH-toepassingen voor de forensische zorg. 
 

 
 

6. Patiënten & ketenpartners 

 
 Stichting Transfore houdt participaties in relevante 

netwerken  op peil (o.a. Poliplatform, COVZO, ZOET en 
Code Rood) 

 Transfore werkt op het gebied van de ontwikkeling van 
EMH duurzaam samen met tenminste 2 andere 
forensische zorgaanbieder en een kennis- en 
onderzoekscentrum.  

 Kennis en expertise op het gebied van forensische 
behandeling in Oost-Nederland blijft op peil 

 Twee (wetenschappelijke) publicaties en/of presentaties 
op congressen  

 Proactief PR-beleid met bijdrage aan veiligheid 
samenleving als kernboodschap 

 

8. Maatschappij 

 

 
 
 Forensisch circuit Oost-Nederland 

gevormd 
 Realisatie 90 bedden klinische 

capaciteit  
 Productiegroei justitie 2% 

 600 nieuwe patiënten (poliklinieken)  
 Productieniveau behandelcontacten 

BID en PPC uitbreiden  
 2%(volume) productie EMH op 

Minddistrict platform 
 Zorgpaden dekkend voor 80% 

patiëntenpopulatie. 
 Certificering twee Forensische FACT-

teams  
 ROM bij 50% behandeltrajecten  
 Financieel plan onder elk 

patiënttraject 
 Financieel jaarresultaat tussen +1,0 

en +3,0% 
 
 
 

9. Bestuur & financiers 

 
1. Leiderschap 

 

ORGANISATIE RESULTAAT 

Verbeteren en vernieuwen 

A3-Jaarplan 2015 Stichting Transfore  
 

Visie 
 Wij bieden de patiënt een veilige en stimulerende  omgeving waar met behulp evidence based methoden) gewerkt 

wordt aan de vermindering van delictrisico. 
 Wij werken vanuit een contextuele benadering aan een passende deelname van onze patiënten aan de 

samenleving. 
 Wij werken in vanuit het motto “Ambulant tenzij…” een klinische opname wordt gezien als een intermezzo in een 

ambulant behandeltraject. Zorg wordt zoveel mogelijk geboden in relatie met de leefomgeving van de patiënt. 
 Wij bieden medewerkers een uitdagende, innoverende en mensgerichte werkomgeving waarin ruimte is voor eigen 

professionele inbreng. 
 Wij bieden iedere medewerker doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden. 
 Wij zetten medewerkers met hun expertise in waar zij de grootst mogelijk toegevoegde waarde hebben.  
 Wij verkorten de gemiddelde behandelduur zonder het recidivecijfer te laten oplopen. 

 Wij baseren onze behandeling op gevalideerde risicotaxatie instrumenten. 
 Wij bevorderen het vertrouwen in de forensische zorg door het voeren van een actief pr-beleid en door zichtbaar 

te maken hoe wij werken 
 Wij garanderen door samenwerking in de keten continuïteit van zorg. 
 Wij bieden resultaatgerichte en doelmatige behandeltrajecten 

 


