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Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (hierna Van Mesdag) behandelt patiënten met 
een psychiatrische stoornis die voor de samenleving en/of voor zichzelf een gevaar vormen met als 
doel een herhaling van het delict gedrag te voorkomen. Van Mesdag draagt met ruim 550 
medewerkers bij aan de veiligheid van de samenleving en aan het verbeteren van het perspectief van 
patiënten op een betekenisvol bestaan. Overtuigd van nut en noodzaak van tbs heeft Van Mesdag de 
ambitie en de kwaliteiten om vooraanstaand in het veld te zijn. Door haar omvang en brede 
expertise kan Van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde 
behandeling aanbieden, ook aan zeer moeilijke patiënten. Respect voor de patiënt met ernstige 
psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief 
verantwoordelijkheid te laten nemen voor de daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en 
voor de behandeling. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid wordt het delict 
risico aanzienlijk verminderd. Daarmee neemt Van Mesdag haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid.  

Kijk voor meer informatie op: https://www.vanmesdag.nl 

 

Externe en interne strategische thema’s 

Extern perspectief 

• Ontwikkeling patiënten aantallen 
In tegenstelling tot de voorspelde tendens van dalende patiënten aantallen in de 
Forensische Zorg (verder te noemen FZ), is er sprake van stijgende patiëntenaantallen. 
Dit heeft geleid tot capaciteitstekorten voor opname van tbs-patiënten en tegelijkertijd 
tot knelpunten in de uitstroom van dezelfde doelgroep. Ook in 2022 zal worden gestuurd 
op verdere optimalisatie van de opnamecapaciteit.  

• Aanbesteding Forensische Zorg (2024) 
De nieuwe vorm van aanbesteden, welke zich kenmerkt door een langdurig karakter van 
de afspraken, zal met ingang van 2024 in werking treden. 

• Zorgprestatiemodel GGZ/FZ 
Dit nieuwe financieringsmodel moet zorgen voor een vermindering van administratieve 
taken, een versnelling van declaratiemogelijkheden en de informatievoorziening over 
zorg- en verbruikskosten. Ook Van Mesdag zal per 1 januari 2022 klaar moeten zijn om 
volgens de principes van het zorgprestatiemodel te gaan registreren en declareren. 

• Horizontaal toezicht 
Horizontaal toezicht kent een eigen implementatietraject voor de FZ. Gezien de 
onderlinge verbondenheid tussen de horizontaal toezicht pilot en de invoering van het 
nieuwe zorgprestatiemodel is in overleg met het ministerie van Justitie & Veiligheid 
besloten beide projecten te integreren.  

• Arbeidsmarkt en cao-ontwikkelingen 
Personeelsschaarste is een groot probleem in de (forensische) zorg. Op dit moment loopt 
er een arbeidsmarktcampagne in de forensische zorg. Aantrekkelijk werkgeverschap is 
blijvend van waarde om een goede positie op de arbeidsmarkt te behouden. 

https://www.vanmesdag.nl/
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• Kwaliteitsstatuut GGZ 
Doel van het kwaliteitsinstituut is het organiseren van de rechten en plichten binnen de 
GGZ-verlenende organisaties, met name op zorginhoudelijk vlak. Toepassing van het 
statuut op de FZ/tbs zou risico’s met zich meebrengen. De standaardisering van dit 
statuut is nog niet gelukt. 

• Kwaliteitskader forensische zorg 
Het kwaliteitskader FZ is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het laatste 
Bestuurlijke Akkoord tussen het forensisch veld en het Ministerie van J&V. Het kader 
beoogt een leidraad te zijn voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van FZ. Invoering 
wordt nu landelijk voorbereid onder begeleiding van een extern bureau en zal een 
periode van 4 jaar na invoering beslaan. 

 

Intern perspectief 

• Mesdag Samen Beter (MSB) 
Het programma MSB richt zich onder meer op kwaliteitsverbetering door middel van 
herstel en/of het versterken van inhoudelijke aansturing van professionals binnen de 
organisatie. De doelstellingen van dit programma zijn: de behandelvisie verbeteren, het 
zorgproces efficiënter inrichten en de behandelduur verkorten. 

• Bedrijfsvoering, financiële en personele aansturing 
Binnen Van Mesdag is een meer bedrijfsmatige (aan)sturing noodzakelijk geworden, 
hetgeen als onderdeel van het programma MSB in 2019 is geïntroduceerd. De voorlopige 
uitkomsten van het zorgprestatiemodel laten zien dat deze kanteling ook in financieel 
opzicht belangrijk is om de organisatie structureel gezond te houden. 

• Vastgoed 
Van Mesdag heeft een unieke vastgoedportefeuille, waarbij het markante 
rijksmonument vooral in het oog springend is. Op de middellange termijn zullen hier 
keuzes in gemaakt moeten worden, hoe met het oudste gedeelte van de gebouwen 
omgegaan gaat worden. Het bestuur is (in samenspraak met het ministerie van J&V) op 
dit moment bezig om verschillende scenario’s te ontwikkelen om te bepalen welke 
langdurige vastgoedstrategie het best zal gaan passen voor de Van Mesdag. 

• Integratie Forint 
Forint (nu nog onderdeel van Lentis) wordt volledig georganiseerd en geïntegreerd 
binnen Van Mesdag. Het strategische principebesluit voor de overgang is genomen, 
zodat nu gewerkt kan gaan worden aan het overnameconvenant (Letter of Intent). 

• Ontwikkelingen ICT 
Voor Van Mesdag is het essentieel om de inrichting van ICT-voorzieningen en 
infrastructuur op het benodigde niveau te houden. Door haar bijzondere fysieke opgaven 
zijn bepaalde gangbare keuzes echter niet voor de hand liggend of minder wenselijk. De 
beveiliging en verwerking van informatie is van strategisch belang. 
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Structuur van de organisatie  

De stichting FPC Dr. S van Mesdag is een zelfstandige stichting die zich bijna uitsluitend bezighoudt 
met forensische zorg voor tbs-patiënten. De stichting is opgezet volgens het raad van toezichtmodel. 
De raad van bestuur van Van Mesdag is tweehoofdig en eindverantwoordelijk voor de strategie, het 
beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Van Mesdag. 

De raad van bestuur laat zich adviseren door het managementteam, waarin een vertegenwoordiging 
vanuit het management zitting heeft. Van Mesdag kenmerkt zich door een platte 
organisatiestructuur met korte lijnen.  

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Van Mesdag hanteert de 
principes van Corporate Governance en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code van de 
Brancheorganisatie Zorg (BOZ). 

De raad van bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris 
en het bestuurssecretariaat. 

De raad van toezicht  

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. De raad houdt positief, maar kritisch 
toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en is statutair belast met het goedkeuren van 
de jaarrekening, het jaarverslag, de belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. 

Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende rol, fungeert hij als klankbord voor de raad van 
bestuur en treedt hij op als werkgever van de raad van bestuur. De raad van toezicht is gezamenlijk, 
integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken.  
 

Een lid kan zitting nemen in een of meer van de volgende commissies:  

• Commissie Kwaliteit en veiligheid;  

• Audit- /vastgoed commissie; 

• Remuneratiecommissie. 

 

De zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht bedraagt vier jaar met de mogelijkheid van 
een herbenoeming voor een periode van eveneens vier jaar. In verband met het verstrijken van de 
zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht ontstaat in maart 2022 een vacature voor een lid 
met het strategisch vastgoed/financiën profiel. 
 

Het profiel van de raad van toezicht - algemeen 

Elk lid van de raad van toezicht beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en over een bestuurlijk 
netwerk. Verder is elk lid in staat om de hoofdlijnen van het totale gevoerde en door de raad van 
bestuur voorgestelde beleid te beoordelen. Elk lid van de raad heeft een duidelijke visie op en 
aandacht voor de taken, verantwoordelijkheden en rollen van de raad van toezicht: toezicht houden, 
fungeren als klankbord en kritische sparringpartner van de raad van bestuur, maar niet besturen. 
Daarbij weet elk lid de juiste balans te vinden in afstand en betrokkenheid.  
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Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt bij (her)benoeming rekening gehouden met 
man/vrouw verhouding, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, 
diversiteit van kennis, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid. 

Elk lid van de raad van toezicht dient te beschikken over: 

• Affiniteit met de maatschappelijk gevoelige en complexe opgave en doelstellingen  
van Van Mesdag; 

• Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de 
vraagstukken van Van Mesdag; 

• Inzicht in de eisen die aan organisaties als Van Mesdag worden gesteld op het gebied van 
effectiviteit, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit; 

• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan klankbordfunctie met de raad van 
bestuur van Van Mesdag;  

• Algemeen bedrijfskundige kennis en financieel inzicht; 

• Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

• Oog hebben voor de diversiteit van de in het geding zijnde belangen; 

• Analytisch- en abstractievermogen; 

• Onafhankelijke kritische opstelling, door op proactieve en doortastende wijze  
kritische vragen durven te stellen; 

• Proactieve en adaptieve houding om open te staan voor relevante signalen van  
diverse in- en externe stakeholders; 

• Vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te 
toetsen; 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en is reflectief op eigen handelen; 

• Academisch en strategisch werk- en denkniveau; 

• Voldoende beschikbaarheid. 
 

Lid raad van toezicht – profiel strategisch vastgoed / financiën 

Voor dit profiel komen we graag in contact met kandidaten die ervaring hebben met het strategisch 
meedenken over en/of verantwoordelijk zijn voor de toekomstige vastgoedvragen van organisaties. 
Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat specifieke ervaring heeft op het gebied van financiën en 
vastgoed. Deze kennis en ervaring heeft de kandidaat bij voorkeur opgedaan in de zorg. De nieuwe 
kandidaat neemt deel aan de audit-/vastgoedcommissie.  

Van Mesdag heeft op middellange termijn een strategisch vraagstuk over keuzes die gemaakt 
moeten worden wat betreft de vastgoedportefeuille en de onderliggende financieringssystematiek. 
Het bestuur van Van Mesdag heeft een start gemaakt met het ontwikkelen van scenario’s over het 
vastgoed. Het markante monument in Groningen aan de Helperlinie is een beeldbepalend gebouw in 
Groningen en zal als rijksmonument behouden moeten blijven. Daarnaast veranderen de eisen en 
wensen en zal in de toekomst ook renovatie of nieuwbouw nodig en wenselijk zijn. 

Voor Van Mesdag is het essentieel om ICT-ontwikkelingen op de voet te volgen en daar waar dit van 
belang is te verbeteren en te implementeren. Op dit moment is het aandachtspunt ICT /digitale 
transformatie niet apart vertegenwoordigd in de raad. Het zou een pre zijn als de kandidaat naast 
vastgoed en financiën ook dit specifieke aandachtgebied mee kan brengen.  
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Voor het nieuw te werven lid is daarom de volgende kennis van belang: 

• Strategische vastgoedplanning en vastgoedfinanciering;  

• Financiering en bedrijfsvoering. 
 

Tijdsbesteding en honorarium 

De raad van toezicht van Van Mesdag komt 6 maal per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. 
Daarnaast vergaderen de afzonderlijke deelcommissies ca 4 keer per jaar, zijn er werkbezoeken, 
overleg met de OR en de jaarlijkse zelfevaluatie. Een gedegen inwerkprogramma wordt aangeboden. 
De voorzitter en de leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding conform de 
WNT. 

 

De procedure 

De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken 
voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor deze functie.  

De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. 
Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor 
de gesprekken. Er zullen twee gesprekken plaatsvinden en een kennismakingsgesprek met de OR. 

De procedure zal voor 1 maart 2022 worden afgerond. 

In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen.  
 

Planning 

• Reactietijd op de vacature tot en met 4 januari 2022 

• Gesprekken bij SLIM partner in search in de weken 3 en 4 

• De cv-presentatie 3 februari 

• Gespreksronde een bij Van Mesdag 11 februari  

• Gespreksronde twee bij Van Mesdag 18 februari 

• Kennismakingsgesprek met OR wordt nog gepland 

• Afronding procedure voor 1 maart 2022  

 
Solliciteren en contact  

Wanneer u geïnteresseerd bent in het betreffende profiel voor de raad van toezicht van Van Mesdag 
ontvangt SLIM partner in search graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze tot en met 
4 januari mailen naar info@slimsearch.nl 
 
Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar.  
SLIM partner in search, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898  

mailto:info@slimsearch.nl

