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TOELICHTING
2020 was een jaar waarin alles anders was. De COVID-19-crisis had een grote impact op
het leven van patiënten, cliënten en medewerkers: patiënten werden beperkt in hun
vrijheden, cliënten werden behandeld op afstand en medewerkers verhuisden van
kantoor naar huis, als dit mogelijk was. Tegelijkertijd stond het afgelopen jaar ook in het
teken van innovatie: de winnaars van de Innovatie Challenge 2020 werkten hun
concepten verder uit, onze afdeling Onderzoek ontwikkelde het eigen Innovatielab, de
post-hbo-opleiding voor ggz-agoog werd verder ontwikkeld en uitgerold, en nog veel
meer. Ook al veranderde onze realiteit, we hebben niet stilgezeten. Dit is ook te zien in
de cijfers van 2020.
Medewerkers
Dit jaar werkten we hard aan de versterking van de positionering van De Forensische
Zorgspecialisten als werkgever. Ook in 2020 kende onze organisatie mede daardoor een
verdere groei. In totaal waren er 1050 mensen in dienst op 31 december 2020, terwijl
dat er in 2019 991 waren. De verhoudingen zijn in 2020 nagenoeg hetzelfde gebleven als
in 2019: we zien dat er nog steeds bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen bij onze

organisatie werken. Bij de leeftijdsopbouw van medewerkers is de groep van 25 tot 35
jaar nog steeds het sterkst vertegenwoordigd. Dit heeft onder andere te maken met het
actief werven van groepsleiders via onze onlinekanalen. Ook lopen toekomstige
groepsleiders al tijdens hun opleiding stage bij de Van der Hoeven Kliniek. Zij stromen
dan gemakkelijk door naar hun eerste baan.
* De bovengenoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2020.
Personeelsverloop
Bij De Forensische Zorgspecialisten werken we er actief aan om medewerkers op lange
termijn aan onze organisatie te binden. De verwachting is echter wel dat vanwege de
COVID-19-crisis de personeelsuitstroom lager ligt. Dit was ook een landelijke trend in
2020. We zien een daling van de personeelsuitstroom: terwijl in 2019 de uitstroom 162
medewerkers bedroeg, zijn in 2020 130 medewerkers uitgestroomd. De instroom van
medewerkers lag in 2020 iets hoger dan het jaar daarvoor: er was een instroom van 189
medewerkers in 2020, tegenover 183 in 2019.
* De bovengenoemde cijfers betreffen de personeelsbezetting op 31 december 2020.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft
zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim
bij De Forensische Zorgspecialisten is met 0,46% afgenomen ten opzichte van 2019 (van
5% naar 4,54% vorig jaar); het ligt onder het landelijk gemiddelde van de ggz. De
afname van het ziekteverzuim blijft een belangrijk onderwerp. Zo zet De Forensische
Zorgspecialisten zich in voor het verbeteren van de psychosociale arbeidsbelasting en het
vinden van een goede balans tussen werk en privé voor de medewerkers. In 2020 werd
bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in de aanschaf van thuiswerkaccounts. Zo konden er meer
medewerkers thuiswerken. Daarnaast werd sterk gefocust op het creëren van een
ergonomische en arbotechnisch verantwoorde werkplek, ook bij de medewerkers thuis.
Zo konden we goed inspelen op het bewerkstelligen van een gezonde werk-thuisbalans.
In de media
Het aantal contacten met de media lag in 2020 aanzienlijk lager, vanwege de COVID-19crisis: in 2019 waren er 79 mediacontacten, tegenover 46 mediacontacten in 2020. We
werkten onder andere mee aan de documentaire 'Rusteloze zielen' van Ingrid Kamerling,
waarvoor veel media-aandacht was. Daarnaast startten De Forensische Zorgspecialisten
in 2019 een kort geding tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid, over de
aanbesteding Overige Forensische Zorg (OFZ). Deze kwestie trok ook in 2020 nog veel
aandacht. Verder zien we een toenemende aandacht voor onze onlinekanalen: zo trok
onze website dit jaar meer bezoekers en heeft de start van de 'Werken bij'-pagina’s op
LinkedIn ervoor gezorgd dat ons bereik op dit kanaal sterk gestegen is.
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TOELICHTING
De Forensische Zorgspecialisten hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om
ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. Zo doen we
onderzoek naar risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten, maar ook naar de
effectiviteit van onze behandelingen en nieuwe behandelmethoden. We hebben daarvoor
een eigen afdeling Onderzoek en werken samen met universiteiten en forensische
instellingen. In 2020 is door onze onderzoekers hard gewerkt aan verschillende projecten
en publiceerden zij geregeld in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.
Publicaties
In 2020 hebben onze onderzoekers geregeld gepubliceerd in (inter)nationale,
wetenschappelijke tijdschriften. Zo waren er 34 internationale publicaties (tegenover 18
in het voorgaande jaar). Er waren 29 Nederlandse publicaties (tegenover 27 in 2019).
Promoties
Bij de afdeling Onderzoek lopen momenteel 5 promotieonderzoeken. In 2019 waren dat
er 7.

