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We zijn er heel trots op dat we dit meerjarenperspectief met u kunnen delen. Het is
geschreven met hulp van een variatie aan belanghebbenden en vanuit verschillende
invalshoeken. Door te beschrijven wat onze plannen gaan betekenen voor onze
patiënten, onze medewerkers, onze netwerkpartners en de samenleving schetsen we
voor hen deze verschillende perspectieven. Ook laten we zien waar ze elkaar
ontmoeten. 

Maar voordat we beschrijven hoe we onze strategie de komende 4 jaren willen gaan
vormgeven, vertellen we eerst waar we voor staan (onze why) en waar we voor gaan
(onze droom). Ook geven we nog een korte terugblik op de bereikte resultaten van de
voorgaande jaren. We schetsen meerdere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn
op de zorg die wij leveren. 

Op www.samengrenzenverleggen.nl lichten we met animaties onze visie op forensische
zorg toe én vertellen patiënten, samenwerkingspartners en collega’s wat dit voor hen in
de praktijk betekent.  

Samenvatting1.

http://www.samengrenzenverleggen.nl/
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TTransfore is dé instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland. Met ruim 200 collega’s behandelen we
volgens onze kernwaarden gastvrij, veilig en resultaatgericht jaarlijks patiënten met dreigend gewelddadig of
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van onze behandeling is het verlagen van recidive, het voorkomen
van delicten en het vergroten van kwaliteit van leven voor patiënten.

Transfore is een jonge organisatie (8 jaar) met een grote ambitie in duurzaamheid, ontwikkeling van mensen en
digitale transformatie. We staan bekend om ons trajectdenken en bieden medewerkers veel mogelijkheden voor
eigen initiatief. We zijn een platte organisatie, waardoor lijnen gegarandeerd kort zijn. Als het kan, betrekken we
familie of vrienden bij de behandeling. De veiligheid van de samenleving staat altijd voorop. Doordat we
onderdeel zijn van de Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en innovatieve zorg.
Voor de beste forensische zorg van morgen! 

 

2. Over Transfore
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Transfore is een platte organisatie
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Transfore is een toonaangevende, ambitieuze aanbieder van forensische zorg. We behandelen patiënten met
dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend 

Met onze behandelingen dragen we als Transfore bij aan een veilige samenleving. We staan bekend om ons
trajectdenken. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op
elkaar aansluiten, net zoals in een honingraat. Er is geen vaste volgorde. Het verschilt per patiënt waar de
behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook
opschalen. 

Onze patiënten weten waar ze aan toe zijn en hebben inzicht in het gehele traject. Hierdoor kunnen patiënten
zelf de regie nemen over hun behandeling en toekomst. Dit geeft ze het vertrouwen en de kracht te veranderen.
En stelt hen in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Daar geloven wij in bij Transfore.                           
 Net als in de kracht van samenwerking.

Daarom werken we samen met andere zorgaanbieders en netwerkpartners. Lokaal, regionaal en landelijk. Als één
netwerkwerken we aan een goede kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook betrekken we zoveel mogelijk naasten
en ervaringsdeskundigen bij de behandeling.

Doordat Transfore onderdeel is van Dimence Groep kunnen we sterk inzetten op opleiding, onderzoek en
innovatieve zorg. Zodat we goede specialistische zorg effectief en betaalbaar houden. Voor de beste forensische
zorg van morgen.

Transfore: samen grenzen verleggen

 

Wij zijn Transfore
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https://vimeo.com/manage/videos/714446840


Elke patiënt met een verleden van grensoverschrijdend gedrag levert een positieve bijdrage aan de
samenleving. Dat is onze drijfveer. Dat doen we door onze patiënten een behandeltraject te bieden
waarbij alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Net als bij een honingraat. We werken hiervoor
in één keten samen met partners aan een goede kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zodat we samen
met de patiënt en zijn naasten grenzen verleggen.

 

De droom van Transfore
                                    De forensische 
                                    zorg van morgen. 
                 Dat betekent hoogwaardige zorg helemaal              
               afgestemd op de patiënt. Zolang en zoveel als  
             nodig. Uitgevoerd door bevlogen en ervaren 
vakspecialisten die op feestjes met trots vertellen over 
hun werk. Hun verhalen worden herkend want ze zien 
ook zelf dat forensische patiënten een eigen positieve 
bijdrage leveren aan de samenleving. Patiënten weten 
       en durven altijd bij ons terug te komen. Als ze het 
         moeilijk hebben, een vraag hebben of gewoon 
                 samen een bak koffie willen drinken. 

Samen grenzen verleggen6
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Waar staan we nu als Transfore? In de afgelopen jaren is Transfore uitgegroeid tot een volwassen
toonaangevende organisatie voor forensische GGZ. We hebben bestaansrecht verworven. In het regionale
zorgnetwerk, maar ook landelijk. Wij doen er toe: Voor onze patiënten en voor de samenleving! Dit is vooral
gelukt door goed samen te werken. 

Allereerst samenwerking met onze patiënten. Ondanks dat niet iedere patiënt bij de start van de behandeling
direct gemotiveerd is, proberen we vanaf het begin een samenwerkingsrelatie op te bouwen. Dit geldt ook voor
de naasten van patiënten. Zij zijn een belangrijke samenwerkingspartner om behandeltrajecten te laten slagen. 

Dezelfde samenwerking is binnen en tussen locaties van Transfore ook de sleutel om vorm te kunnen geven aan
drempelloze optimale individuele trajecten waarbij we bij de start van het traject de stip aan de horizon bepalen
om naar toe te werken. Dit betekent samenwerking tussen onze poliklinieken, de forensische FACT teams en de
klinische voorzieningen van Transfore. Ook ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij
behandeltrajecten van individuele patiënten.

Een patiënttraject eindigt echter niet bij de grenzen van de organisatie. Daarom zijn we blij dat het is gelukt om
in korte tijd intensieve externe samenwerkingen aan te gaan met diverse andere (forensische) zorgaanbieders en
partijen in het sociaal domein. Lokaal, regionaal en landelijk. 

Als onderdeel van Dimence Groep werken we ook samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op
het snijvlak van zorg en veiligheid binnen onze samenleving. Dit doen we o.a. door het vervullen van een
consultatierol in diverse situaties en inbreng van onze kennis en expertise in regionale en landelijke
casusoverleggen. 

We zijn trots op de manier waarop we het denken én handelen van optimale individuele trajecten hebben
gerealiseerd. Onze manier van werken met optimale individuele trajecten heeft inmiddels ook landelijk navolging
gekregen. Onder andere in de pilot trajectindicaties van het Ministerie van J&V. Wij verwachten dat het werken
met trajectindicaties over enkele jaren de standaard zal zijn in Nederland. 

We zijn trots op de manier waarop én mate waarin we hebben bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek naar
en ontwikkeling van technologische mogelijkheden ten behoeve van de forensische zorg. Tijdens de
coronapandemie konden we hierdoor ook goed digitaal schakelen waardoor bijna alle patiëntenzorg ook tijdens
de pandemie voortgang kon vinden. 

We blijven onverminderd inzetten op zo ambulant mogelijke behandeling maar doen dit, net als voorheen, alleen
op een manier die verantwoord is. We merken dat een steeds groter wordende groep patiënten kort of
langdurend klinische en/of hoogbeveiligde zorg nodig heeft. Dat vraagt om herbezinning op ons klinisch aanbod.

 

3. Een terugblik
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·De Nederlandse samenleving is complex. De eisen waar mensen aan moeten voldoen zorgen ervoor dat het voor
steeds meer mensen moeilijker wordt om deel te nemen aan de samenleving. Steeds meer mensen voelen zich
sociaal uitgesloten en/of eenzaam.

·Mensen met “afwijkend” gedrag merken dat de verdraagzaamheid voor mensen die anders denken en doen lijkt af
te nemen. De behandeling van de onderliggende problematiek wordt als zinloos of te duur bestempeld omdat de
zichtbare resultaten soms beperkt zijn. 

·We zien een toenemende vraag naar hoogbeveiligde klinische zorg. Door de wens van de publieke opinie tot
vergelding van het strafbare gedrag schuift de balans tussen zorg en veiligheid steeds meer op richting veiligheid.
Mensen worden met of zonder strafrechtelijke titel, voor korte of langere tijd uit de samenleving gehaald door ze
klinisch op te nemen.

·De opdracht is om zorg zo doelmatig mogelijk in te zetten en in elke situatie te kijken hoe, met zo groot mogelijke
garantie voor kwaliteit en effectiviteit, we de forensische zorg betaalbaar kunnen houden. Dit zien we als een
belangrijke verantwoordelijkheid. Naast toenemende kosten voor de zorg noopt ook personeelsschaarste tot deze
doelmatigheid. 

·Onze doelgroep en hun problematiek veranderen mee met de samenleving. Om goede zorg te blijven leveren en
deze waar mogelijk te verbeteren is het nodig om continu te ontwikkelen om de uitdagingen die de zorg voor onze
patiënten met zich meebrengt samen het hoofd bieden. 

·Het is de kunst om te balanceren tussen enerzijds het werken aan kwaliteit van zorg en anderzijds het het
verantwoorden ervan met aanvaardbare administratieve lasten. De invoering van het zorgprestatiemodel heeft als
doel de administratieve en verantwoordingsdruk te verlagen.

·Samenwerking met en rondom de individuele patiënt, maar ook op organisatieniveau met onder andere
zorginstellingen en maatschappelijke partners, wordt steeds belangrijker voor een succesvolle behandeling en
duurzame resultaten. 

·De patiënt zal waar mogelijk, steeds meer regie moeten krijgen en nemen over de eigen behandeling. Dit vraagt
wat van de patiënt maar ook zeker van professionals. Het is belangrijk om te weten op welke plekken het inzetten
van technologie hierbij van toegevoegde waarde is

·Het belang om onderzoek en innovatie sterker te verbinden aan de praktijk neemt toe. De partnerschappen met
kennis- en opleidingsinstituten zullen daarom nog belangrijker worden. Daarnaast zijn ze de collega’s van de
toekomst! 

·Klimaat- en milieuveranderingen hebben steeds vaker direct of indirect een negatieve impact op de mentale
gezondheid van mensen. Daarnaast zullen we ook als zorgprofessionals duurzamer om moeten gaan met onze
omgeving om die ook in toekomst leefbaar te houden. 

·De positieve psychologie is ook in de forensische ggz aan een opmars bezig. Transfore zet hierbij in op
herstelgerichte benadering en het gebruik van het Good Lives Model.

4. Belangrijke ontwikkelingen
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We zien meerdere ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de zorg die wij leveren. 
Bijgaand een korte opsomming:
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Dit meerjarenperspectief is een samenvoeging van meerdere invalshoeken en gebaseerd op gesprekken met
patiënten, medewerkers, netwerkpartners en de samenleving. In de volgende hoofdstukken de focuspunten vanuit
diverse perspectieven met een korte toelichting. Ook laten we zien waar ze elkaar ontmoeten. 

Drie zaken die medebepalend zijn voor ons perspectief willen we apart benoemen.

1.
Allereerst het lidmaatschap van Transfore van Dimence Groep. De reeds beschreven meerwaarde is grotendeels
gelegen in een set gezamenlijke ambities, een gezamenlijke besturingsfilosofie en cultuur die over de stichtingen
en diensten heen veel overeenkomsten kent. Dit betekent dat we willen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid,
oprechte nieuwsgierigheid en het lef om te delen. We willen van elkaar leren en elkaar ondersteunen om steeds
betere zorg te kunnen leveren. 

2.
Ten tweede zijn we al vanaf het begin van de coronapandemie aan het nadenken over en ons aan het voorbereiden
op de periode erna waarbij we voorbij de anderhalve meter denken. Het gaat er vooral over dat we erg veel hebben
geleerd en daarop reflecterend anders zijn gaan kijken naar thema’s als flexibiliteit, experimenteren, de mens en de
professional, kwaliteit, duurzaamheid en technologie. We hebben ook gemerkt dat flexibel zijn en nieuwe keuzes
durven maken niet vanzelfsprekend is en dat we elkaar daarbij moeten helpen. Deze nieuwe manier van kijken zal
ook handen en voeten krijgen in de manier waarop Transfore zich de komende jaren zal ontwikkelen. 

3.
Het derde punt is het Kwaliteitskader Forensische zorg 2021-2024. Dit kwaliteitskader is ontwikkeld door
verschillende veldpartijen in en om de forensische zorg. Het kwaliteitskader heeft als doel professionals en
organisaties te helpen goede, veilige en gepaste zorg te leveren door het kader te bieden waarbinnen deze zorg
wordt geleverd. Het helpt ons bij het stellen van de juiste prioriteiten. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan
patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is.
Het kwaliteitskader is gebaseerd op vijf pijlers, die richtinggevend zijn voor ons perspectief en de invulling daarvan. 

5. De invalshoeken voor 
ons meerjarenperspectief
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6.1 De focuspunten 
De focuspunten voor de komende jaren:
1.Honingraatmethode als werkvorm om optimale individuele trajecten “zichtbaar” maken 
2.Verder ontwikkelen en toepassen van technologische mogelijkheden in de praktijk 
3.Optimaal aanbod aan voorzieningen blijven bieden samen met netwerkpartners
4.Behandelaanbod inhoudelijk uitbreiden, passend bij levensloopbestendige zorg

6.2 Optimale Individuele patiënttrajecten 
Transfore wil samen met de patiënt een optimaal individueel behandeltraject met einddoel voor ogen vaststellen,
waarin alle onderdelen elkaar aanvullen en/of naadloos op elkaar aansluiten. Een patiënt wil niet steeds opnieuw
beginnen, vooral niet als hij naar een andere afdeling of organisatie gaat. Dit staat centraal in de samenwerking
met de patiënt. Hierbij zorgen we in principe bij elke eventuele overgang in het traject voor een warme overdracht,
waarbij de hulpverlener met toestemming van de patiënt in gesprek gaat met de nieuwe hulpverlener,

6.3 Levensloopbestendige zorg
We zien de groep mensen die wij zorg bieden veranderen. Aan de ene kant zien we dat er steeds meer jongere
mensen bij ons worden aangemeld. We willen ons aanbod beter op hen afstemmen. Aan de andere kant groeit ook
de groep oudere mensen die zorg van ons krijgt en/of bij ons verblijft. 
Daarnaast zien we dat een groter wordende groep mensen voor langere tijd aangewezen is op een vorm van
geestelijke gezondheidszorg. We willen Transfore nog verder levensloopbestendig inrichten om zo samen met
patiënten in verschillende fasen van hun leven hun individuele traject goed invulling te geven. Ook willen in nauwe
samenwerking extra hoog beveiligde klinische behandelcapaciteit mogelijk maken en voor een betere doorstroom
zorgen naar eigen woningen. 

6.4 Regie zoveel mogelijk bij de patiënt
Om patiënten zoveel mogelijk regie te geven én laten nemen streven we naar overeenstemming over
behandeldoelen en de manier om die te bereiken. We stippelen daarbij samen met de patiënt een trajectplan uit.
Daarnaast willen we de patiënt meer betrekken bij de risicotaxatie. Dit wordt ondersteund door een begrijpelijke en
visueel aantrekkelijke weergave van hun risicotaxatie en gekoppelde werkpunten in het dossier. We stimuleren ook
het gebruik van technologische mogelijkheden als e-health modules en gebruik van patiëntendossier
MijnTransfore. Betrokkenheid bij je eigen behandelplan en dossier is een belangrijke voorwaarde om regie te
kunnen nemen. 

6.5 Betrokken omgeving
We bieden zorg zoveel mogelijk in relatie met de leefomgeving en naasten van de patiënt. De omgeving van een
patiënt is heel belangrijk om een behandeltraject te laten slagen. Ook hebben we aandacht voor de naasten zelf. 
 We brengen samen met de patiënt kansen in kaart om deel te nemen aan de samenleving. Een belangrijke rol is
hierbij ook weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Ze zetten hun specifieke deskundigheid in om patiënten te
ondersteunen bij hun herstel. 

6. De invalshoeken voor 
vanuit onze patiënten
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Het succesvol werken aan optimale individuele trajecten behandeling van 
én met patiënten met forensische problematiek is complex en uitdagend om te realiseren. 
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7.1 De focuspunten 
De focuspunten voor de komende jaren in het kort:
1.Versterken samenwerking binnen en buiten Transfore 
2.Ontwikkelklimaat dat leren en ontwikkelen stimuleert verder vorm geven
3.Vaardigheid inzetten technologie in behandeltrajecten verder vergroten

7.2 Ontwikkelthema’s voor medewerkers 
Ontwikkelthema Forensisch vakmanschap
Onze missie is de veiligheid in de maatschappij te vergroten. Dit door goede behandeling en begeleiding van onze
patiënten. Dat vraagt om het goed organiseren van onze inwerktrajecten, het bieden van een goed aanbod voor
deskundigheidsbevordering om het forensisch vakmanschap te vergroten en het nog beter faciliteren van kennis
delen met elkaar. 

Ontwikkelthema Psychologisch veilig werk en behandelklimaat
Alleen als medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, kunnen we onze patiënten een goede behandeling en
leefomgeving bieden. We zetten daarom extra in op goed teamwerk. Samen werken we aan een cultuur waarin we
aandacht hebben voor elkaar, durven zeggen wat we denken en waarin we evalueren wat niet goed gaat. Dit om
ervan te leren, niet om iemand ergens op af te rekenen. 

Ontwikkelthema Optimale individuele behandeltrajecten
Om optimale individuele behandeltrajecten te stroomlijnen gebruiken we behandelmogelijkheden binnen Transfore
en die van onze netwerkpartners. We willen deze patiënttrajecten visualiseren met de Trajectpuzzel, zodat het
traject en de te nemen stappen zichtbaar “op tafel ligt” tijdens behandel- en voortgangsgesprekken tussen de
patiënt, behandelaars en andere netwerkpartners. 

Ontwikkelthema Investeren in het ontwikkelen en delen van onze kennis en expertise
Wij stimuleren binnen Transfore het lef om kennis te ontwikkelen én te delen. Binnen en buiten de organisatie. We
willen we onze medisch/verpleegkundige kennis verder versterken en investeren met wetenschappelijk onderzoek
in kennisontwikkeling rondom e-health technologie. Om het gebruik van e-health in de praktijk te stimuleren zijn
er aanjagers e-health en digi-coaches actief.

Ontwikkelthema Duurzame inzetbaarheid
Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers hun werkzaamheden zowel fysiek als mentaal goed aankunnen. Nu en in
de toekomst. Duurzame inzetbaarheid vereist een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. We zullen onze
flexibiliteit en wendbaarheid verder moeten vergroten om te kunnen anticiperen op veranderingen in de
samenleving en in het forensische zorgveld.

7. De invalshoeken voor 
vanuit onze medewerkers
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Medewerkers zijn onze belangrijkste kapitaal. We hebben goed gekwalificeerde en gemotiveerde 
medewerkers nodig om onze opdracht te kunnen uitvoeren. We besteden veel aandacht aan het 
ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van de forensische zorg die wij leveren waar medewerkers 
veilig en met plezier werken. Dit hebben we vertaald in 5 ontwikkelthema’s. Hieronder leggen we kort 
uit hoe we in ons beleid deze ontwikkelthema’s herkenbaar terug willen laten komen.  
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8.1 De focuspunten 
De focuspunten voor de komende jaren in het kort:
1.We blijven in de breedte investeren in de samenwerking met netwerkpartners 
2.We blijven inzetten op sterke, begrijpelijke online communicatie 

8.2 Honingraatmethode
Om samen met patiënten met forensische problematiek in Oost-Nederland voor hun goede doorlopende
zorgtrajecten te kunnen realiseren wordt nauw samengewerkt met diverse partners in de zorg en het sociaal
domein. Van het Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON), partners in het sociaal domein en naasten. Zij hebben
waar mogelijk dan ook een prominente plek in de honingraat van elke patiënt. De landelijke ontwikkeling richting
trajectindicaties waarin Transfore, samen met haar netwerkpartners, voorop loopt zal deze samenwerking verder
stimuleren en faciliteren.

8.3 Kennis- en opleidingsinstituten
Kennis- en opleidingsinstituten vormen belangrijke partners bij (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van
toepassing van technologie en brengen nieuwe kennis en vragen naar Transfore. Door in samenspraak met
opleidingen de leerwensen, interesses en behoeften van scholieren en studenten goed af te stemmen met datgene
wat we binnen Transfore van professionals vragen, worden we een aantrekkelijker werkgever en zullen we naar
verwachting beter in staat zijn om het hoofd te bieden aan het toenemende vraag aan zorgprofessionals in de
FGGZ. 

8.4 Communiceren en profileren
Transfore loopt niet weg voor uitdagende situaties en complexe casussen, we zijn volhouders en hebben een lange
adem. We weten van onze netwerkpartners dat ze ons daarom waarderen. We zullen er ook in de toekomst alles
aan blijven doen om in casussen waar ze tegen problemen aanlopen deze problemen te helpen oplossen.  We
informeren met sterke, begrijpelijke (online) communicatie over onze diensten en werkwijze en zetten ons in voor
een realistisch beeld van (het werken met) forensische patiënten bij netwerkpartners. 

8.5 Netwerk
We leggen verbinding met gemeenten en netwerkpartners voor een sluitende zorgketen en investeren regionaal en
landelijk in een sterk netwerk. Landelijk zijn we vertegenwoordigd in het FZ-beraad, zijn we vertegenwoordigd in
het Forensisch Netwerk en zijn we lid van het waardenetwerk zorg & veiligheid van De Nederlandse GGZ. Ook zijn
we kartrekker of mede-uitvoerder van KFZ-projecten. Daarnaast willen we een landelijk (kennis)netwerk
ontwikkelen met ggz partners die ook een brugfunctie tussen specialistische ggz, forensische psychiatrie en
netwerkpartners willen realiseren.

8. De invalshoeken voor 
vanuit onze netwerkpartners
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Transfore werkt nauw samen met veel partijen. Wij hebben anderen nodig voor goed lopende patiënttrajecten en 
anderen hebben ons nodig om onze behandelexpertise  met grensoverschrijdend, overlastgevend en/of gevaarlijk 
gedrag.  We willen ook in de komende jaren een goede samenwerkingspartner zijn.  
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9.1 De focuspunten:
De focuspunten voor de komende jaren in het kort:
1.Een actieve, positieve bijdrage leveren de samenleving 
2.Duurzamer worden in alles wat we doen

9.2 Contact en communicatie
Kennis over de forensische ggz en begrip voor forensische patiënten zijn twee belangrijke factoren zijn die
meespelen in de beeldvorming van de samenleving over de forensische ggz. Wij vinden het belangrijk om actief het
gesprek aan te gaan in en met de samenleving om bij te dragen aan een genuanceerd en evenwichtig beeld over de
forensische ggz en onze patiënten. We luisteren hierbij ook goed, bieden ook ruimte voor (tegen)spraak en het
uiten van zorgen

9.3 Beleving van veiligheid
Wanneer de maatschappij ziet met hoeveel patiënten het dagelijks goed gaat, wanneer we de effectiviteit van onze
behandelingen inzichtelijk maken en hierover transparant zijn, draagt dit op een positieve manier bij aan de
beleving van de veiligheid en acceptatie. Dit helpt de patiënt om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en
maakt de kans op incidenten kleiner.

Wanneer er een incident plaatsvindt is adequate en (pro)-actieve communicatie van belang. We zoeken hierbij altijd
naar dat wat we wel kunnen vertellen. Openheid en transparantie zijn hierbij van groot belang. We hebben een
communicatieadviseur die ondersteunt in dit soort situaties.

9.4 Deelname en verbinding
Communiceren over wie je bent en wat je doet alleen is niet voldoende om een plaats in de samenleving te
verwerven. Deelnemen aan die samenleving en laten zien dat je een waardevolle bijdrage wilt en kunt leveren is
misschien wel veel krachtiger. Daarom laten wij ons zien in en aan de samenleving door activiteiten te organiseren
en ons aan te sluiten bij regionale, lokale, maar ook vooral wijkgerichte initiatieven. Ook stimuleren wij onze
patiënten om hetzelfde te doen. Op deze manier dragen we niet alleen bij aan een mooiere samenleving maar
zorgen we tevens voor meer acceptatie en waardering van de forensische zorg en patiënten met forensische
problematiek.

9.6 Duurzaamheid 
Voor Transfore uit duurzaamheid zich in het bewaken van een goede balans tussen efficiëntie en flexibiliteit. In
onze mensen, middelen en gebouwen. Dit betekent onder andere dat we de komende jaren zullen gebruiken om
behandelingen en verder te verbeteren. Daarnaast willen we de creativiteit en het bewustzijn van patiënten,
medewerkers en samenwerkingspartners gebruiken om in toenemende mate duurzame bewuste keuzes te maken
en duurzamer gedrag te laten zien. 

9. De invalshoeken voor 
vanuit de samenleving

13

Iedereen heeft de samenleving nodig om goed te kunnen functioneren, onze patiënten dus ook. 
Het is essentieel dat Transfore de samenleving en patiënten handvatten biedt, ondersteunt, 
informeert en begeleidt zodat patiënten volwaardig deel kunnen nemen aan die samenleving.



Samen grenzen verleggen

Continu leren 
De samenleving en de forensische zorg zijn voortdurend in ontwikkeling en elke patiënt is anders. Hoewel we
continu stappen maken in het verbeteren van ons zorgaanbod, we delict-recidives verminderen en de kwaliteit van
leven van veel patiënten verbeteren zijn er ook nog steeds patiënten die we niet kunnen bieden wat we zouden
willen bieden. Daarom is het nodig dat we ons continu blijven ontwikkelen en blijven leren en elkaar ook die
ruimte gunnen. Naast het vergaren en toepassen van juiste kennis en expertise en een breed scholingsaanbod voor
medewerkers, gaat het erom dat teams veilige en fijne leeromgevingen zijn. Daar zetten we maximaal op in. 

Grensverleggend samenwerken 
Optimale individuele patiënttrajecten vragen om samenwerking op allerlei manieren en op allerlei niveaus. We
vragen dan ook van elke medewerker samenwerkingsgerichtheid, het zich oprecht willen verdiepen in de situatie
van de andere partijen die je nodig hebt voor een traject, en niet praten in termen van wij en zij. Ondanks diverse
tegenkrachten die samenwerken soms kunnen bemoeilijken beschouwen we het als een van de belangrijkste
succesfactoren in de uitvoering van onze strategie.  

Levensloopbestendig
In elk traject willen we rekening houden met de levensfase, het ontwikkelingsniveau en de
ontwikkelmogelijkheden van onze patiënten. Zo realiseren we ons o.a. dat we onze zorg nog beter moeten
afstemmen op jonge patiënten, waarbij we samen optrekken binnen de Dimence Groep. We  erkennen dat er
groepen patiënten zijn die, in weerwil van onze visie op zo kort mogelijke effectieve behandeltrajecten, gedurende
een hele lange tijd behandeling en/of begeleiding nodig hebben. Een behandelaanbod dient daarbij niet alleen
inhoudelijk passen bij de patiënt, maar het moet ook qua vorm zijn afgestemd. Dit vraagt van ons om goed af te
stemmen op de behoeften die passen bij de specifieke levensfase en het ontwikkelingsniveau van patiënten.  

Naadloze technologie 
We zien ongelofelijk veel mogelijkheden voor de toepassing van technologie in de zorg (seamless technology).
Hoewel we deze in toenemende mate gebruiken, laten we ook nog veel onbenut. We willen we de inzet van
technologie zoveel mogelijk naadloos integreren in onze zorg en de ondersteunende processen. Streven hierbij is
niet om zo veel mogelijk menselijk handelen te vervangen door technologie, maar technologie zoveel mogelijk in
te zetten op plekken waar dit van toegevoegde waarde is. Om hierin voorloper te blijven is doorontwikkeling (en
soms herontwerp) van onze zorg en zorgprocessen en verdere investering in onze patiënten en medewerkers nodig. 

Duurzaam
Werken aan duurzaamheid moeten we allemaal. Dit betekent iets voor hoe we onze gebouwen (her)inrichten,
omgaan met grondstoffen en verspilling, maar ook hoe we onze behandelingen en werk inrichten en uitvoeren.
CO2-neutraal, herbruikbaar en anti-verspilling zijn enkele van de thema’s die we binnen Transfore verder invulling
gaan geven. Een vorm van duurzaamheid die we ook verder blijven uitbouwen betreft de duurzaamheid van
medewerkers van Transfore. We blijven veel investeren in het verder laten groeien en ontwikkelen van onze
professionals, waarbij we verspilling van talenten en energie zoveel mogelijk willen beperken. 

10. Hoe gaan we ons 
meerjarenperspectief realiseren?
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Om optimale individuele patiënttrajecten te realiseren volgens de Honingraatmethode zijn 
onderstaande elementen in onze organisatiecultuur en manier van zorg bieden cruciaal. 



Kijk op 
www.samengrenzenverleggen.nl 
voor een interactieve toelichting 

op het Meerjarenperspectief 
2021-2024 van Transfore


