
Herijking MEERJARENBELEIDSPLAN 2016-2020  

Transfore is er voor patiënten met (dreigend) delict- en/of grensoverschrijdend 

gedrag. We richten ons op het voorkomen van delicten, het terugdringen van 

risico’s voor de samenleving, een veilige deelname van onze patiënten aan de 

samenleving en de verbetering van hun kwaliteit van leven. 

 

Doel herijking Liggen we met onze missie, visie en ons meerjarenbeleidsplan 2016-2020 (MJBP) nog 

op koers? In de snel veranderende omgeving waarin we werken, is het belangrijk om dit regelmatig te 

onderzoeken. De uitkomsten zijn verwerkt in het document Herijking MJBP en zijn een aanvulling op het 

huidige MJBP.   

 

Conclusie De huidige missie, visie en het MJBP staan nog steeds overeind. Om ook in de toekomst onze 

ambities waar te maken, is er extra aandacht nodig voor onderstaande onderwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (pro)actief bijdragen aan de inclusieve samenleving 

- het actief betrekken van naasten en hen meer hulp 

en steun bieden 

missie 

- digitale mogelijkheden t.b.v. eigen regie 

- naastenbeleid en adviesraad Naasten 

- participatie patiënten 

patiënten 

De krappe arbeidsmarkt vraagt om aantrekkelijk 

werkgeverschap:  

- forensische scherpte en taakvolwassenheid 

- processen zijn faciliterend aan primair proces 

- samenwerking met opleidingen 

- ontwikkelperspectief 

medewerkers 

- investeren in netwerk, binnen en buiten Dimence 

Groep 

- consultatiefunctie: forensische expertise 

- gastvrije, open en constructieve houding 

netwerkpartners 

- waardegedreven 

- meer aandacht voor regionale netwerken 

- gericht op ontwikkeling 

- flexibiliteit, wendbaarheid en mobiliteit 

- projectmatiger werken 

organisatie 

Beeldvorming en acceptatie:  

- zichtbaarheid in samenleving door bijvoorbeeld 

deelname aan activiteiten en aansluiting bij 

maatschappelijke organisaties 

- verbindingen aangaan met scholen en andere 

opleidingsinstituten 

samenleving 

   

 

Het MJBP en de integrale tekst van de Herijking 

staan op: http://www.transfore.nl/plannen-

verslagen-documenten 

- risicotaxatie als basis voor de forensische 

behandeling 

- continuïteit van zorg en individuele patiënttrajecten 

- structurele inzet van kennis en expertise van 

patiënten 

- transparant en (pro)actief communiceren t.b.v. 

inclusieve samenleving en reële beeldvorming 

- prominentere plaats digitale en online zorg in 

zorgaanbod 

behandel(visie) 

meer lezen 
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