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Aanleiding en relevantie
Je kunt er niet om heen: wekelijks verschijnt er wel een – of meerdere –
nieuwsitem(-s) over maatschappelijke overlast van ‘personen met
verward gedrag’. Het gaat dan dikwijls om (gewelddadige) exgedetineerden of vrijgekomen tbs'ers die bijna nergens terecht kunnen
en grote problemen veroorzaken, zowel voor hun naaste omgeving als
in de publieke ruimte. Het gaat om mensen met een ernstige stoornis,
meestal met een verslaving of beperkte geestelijke vermogens. Als ze
vrij komen, zijn vooral de gemeenten verantwoordelijk voor de nazorg,
maar die nazorg is erg gecompliceerd. Zo zijn er vaak geen woningen
voor deze groep beschikbaar en heeft de hulpverlening problemen ze
adequaat op te vangen. Het realiseren van een sluitende aanpak voor
deze doelgroep blijkt zeer lastig. Duidelijk is wel dat geen van de
partijen het alleen kan: de sleutel ligt in de samenwerking.
Ook de gemeente Tilburg streeft naar een passende en effectieve
aanpak voor deze groep. Daartoe heeft zij in april 2016 een plan van
aanpak opgesteld. Een van de pijlers van die aanpak betreft het
oprichten van en experimenteren met een Transforensisch Team
(hierna: TFT) voor zeer complexe (hoog risico) cliënten. Het TFT bestaat
uit professionals van GGZ Breburg, Fivoor, Novadic Kentron, Amarant
Groep, en het Zorg- en Veiligheidshuis/gemeente Tilburg. GGZ Breburg
fungeert tijdens de duur van de pilot als hoofdaannemer en
penvoerder. Het team gaat een sluitend aanbod bieden aan maximaal
15 personen met complexe problematiek op het snijvlak van zorg en
justitie. Cliënten met een hoog risicoprofiel vanwege een combinatie
van psychiatrie, gedragsproblematiek, LVB, verslaving en in een deel
van de gevallen een justitiële titel en/of justitieel verleden.

Middels deze aanpak wordt beoogd te voorkomen dat deze groep
tussen wal en schip valt. Tevens is de ambitie overlast en onveiligheid
en daarmee samenhangende maatschappelijke kosten die deze groep
veroorzaakt, te verminderen.
De pilotfase heeft als doel om inzichtelijk te maken ‘wat werkt’: qua
type zorg, aanpak, ketensamenwerking en de (on)mogelijkheden van
huidige wet- en regelgeving om de juiste patiënt op de juiste zorgplek
te krijgen.
GGZ Breburg heeft Rebel gevraagd ondersteuning te leveren bij het
monitoren van de pilot en het inzichtelijk maken van de resultaten.
De pilot wordt bekostigd door DJI en maakt deel uit van de Citydeal
‘Zorg voor veiligheid in de stad’. Het TFT sluit qua opzet en ambities
aan bij het programma Koers & Kansen (Ministerie van Justitie &
Veiligheid). Daarom is een voorstel voorbereid om, aansluitend aan de
pilot DJI, het Transforensisch Team verder te ontwikkelen binnen het
programma Koers & Kansen in de richting van de ketenveldnorm. Deze
norm moet in 2020 in elke regio worden geïmplementeerd.
Deze monitoring en effectmeting richt zich allereerst op de
eindverantwoording aan DJI als financier van deze pilot. Vervolgens
kunnen de resultaten ook ingezet worden t.b.v. verantwoording van de
Citydeals en voeding geven aan het Koers & Kansen-traject.
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De evaluatieopdracht
Kijken vanuit drie perspectieven
Meer specifiek worden de resultaten inzichtelijk gemaakt vanuit drie
perspectieven:
• Organisatorisch perspectief: hieronder verstaan wij in deze de
procesevaluatie van het TFT. Daarbij kijken we naar twee niveaus: 1)
het team, 2) de (forensische) zorgketen. We besteden hierin
aandacht aan de organisatie, werkwijze en samenwerking in de
keten. We identificeren succesfactoren, knelpunten en mogelijke
optimalisaties.
• Cliëntperspectief: beschrijving van de kenmerken van de cliënten
van het TFT en zo mogelijk onderscheid in onderscheidende
cliënttypologieën. Inzicht in problematiek, behandeldoelen,
(ontwikkeling van) risicofactoren en recidiverisico.
• Maatschappelijk perspectief: We brengen de effecten voor cliënt en
maatschappij (de omgeving van de cliënt) stapsgewijs in kaart,
waarna we deze effecten nader duiden en analyseren hoe de baten
zich verhouden tot de kosten van het Transforensisch Team. Het
maatschappelijk perspectief biedt daarmee inzicht in het verschil dat
het Transforensisch Team maakt voor cliënt en maatschappij.
Deze rapportage is langs deze drie perspectieven opgebouwd.
Scope

Evaluatieopdracht richt zich op de uitvoeringsfase
We richten ons in deze evaluatie op de uitvoeringsfase van het TFT en
op het niveau van de uitvoering. Dat wil zeggen dat het startpunt van
onze evaluatie het moment betreft waarop men daadwerkelijk aan de
slag is gegaan met cliënten. Daarmee heeft deze evaluatie betrekking
op de periode september 2018 tot medio juni 2019. Deze periode is
relatief kort om al onderbouwde uitspraken over maatschappelijk effect
te kunnen doen.
De opstartfase van het TFT is reeds geëvalueerd in het kader van de
Citydeal Zorg voor Veiligheid in de stad.
De doorontwikkeling van het TFT (met specifieke aandacht voor het
realiseren van een sluitende business case) wordt verder uitgewerkt in
de verkenningsfase Koers & Kansen, en blijft derhalve in dit
evaluatierapport grotendeels buiten beschouwing.

Voorbereiding

Uitvoering

Doorontwikkeling
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Onderzoeksaanpak
Organisatorisch perspectief
Om het organisatorisch perspectief nader te verdiepen en te duiden
heeft een aantal werksessies met het team plaats gevonden waar het
proces en de ervaringen van de teamleden tot nu toe zijn besproken.
Daarnaast hebben enkele interviews met ketenpartners van het TFT
plaatsgevonden, waaronder met een afgevaardigde van het Zorg- en
Veiligheidshuis/gemeente Tilburg, een wijkagent en een afgevaardigde
van het Team Complexe Casuïstiek.
Cliëntperspectief
Voor iedere cliënt die is geïncludeerd in het TFT is een logboek
bijgehouden waar uitgebreid gerapporteerd wordt over alle
contactmomenten met de cliënt. Daarnaast wordt bij de start het
risicotaxatie-instrument FARE afgenomen. Op basis van deze bronnen
is gepoogd de kenmerken van cliënten van het TFT nader te duiden en
enkele onderscheidende clienttypologieën te destilleren. Daarnaast zijn
een tweetal cliëntreizen opgesteld.
Maatschappelijk perspectief
De onderzoeksaanpak voor het maatschappelijk perspectief neemt de
bevindingen vanuit het organisatorisch en cliëntperspectief als
uitgangspunt. In een eerste werksessie met het team in oktober 2018, is
de scope en doelstelling van het TFT verder aangescherpt. Ook zijn de
onderscheidende kenmerken en elementen van de aanpak
gespecificeerd en zijn de beoogde resultaten in beeld gebracht. In twee
volgende werksessies en individuele gesprekken in maart en juni 2018
is deze input verder aangevuld en aangescherpt op basis van de
praktijkervaringen tot dusverre.

Aanvullend is input uit de praktijk van het TFT opgehaald uit het voor
het TFT opgestelde monitoringsformat, waarin kenmerken en
voortgangsindicatoren voor iedere cliënt (anoniem) zijn bijgehouden,
voor zover deze informatie beschikbaar was. Deze monitoring is
opgesplitst in een drietal meetmomenten. T0-meting: startsituatie bij
intake van de cliënt, een T1-meting na een eerste fase (gericht op
relatieopbouw en basisstabiliteit) en een T2- of eindmeting bij
uitstroom. Aan het einde van deze pilotfase is de inzet bij nog geen van
de cliënten afgerond. Daarom zijn de gegevens op dit moment beperkt
tot T0- en T1-meting. Ook is de monitoringsinformatie in de logboeken
van het TFT geanalyseerd. Ondersteunend aan deze praktijkinformatie
is de beschikbare relevante literatuur in kaart gebracht.
Voor de opbouw van het maatschappelijk perspectief is een
onderzoeksaanpak op maat toegepast, die rekening houdt met de
grillige en complexe praktijk van het TFT en haar cliënten en de voor
deze doelgroep korte pilotperiode met beperkte beschikbaarheid van
informatie. De analyse is volgordelijk opgebouwd, van de afbakening
en onderscheidende kenmerken van het TFT, tot het opstellen en
beschrijven van de effectenboom waarin de inzet van het TFT gelinkt
wordt aan potentiele effecten op de korte en lange termijn. Om een
nader inzicht te krijgen in de potentiële effecten voor de diversiteit aan
cliënten, zijn drie what if-analyses opgesteld. Het maatschappelijk
perspectief sluit af met een beschouwing van de effecten van het TFT
over het geheel.
Nadere verdieping op de methodologie van de effectenstudie is in
het hoofdstuk zelf opgenomen.

Het team: organisatie,
werkwijze en samenwerking
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Het Transforensisch Team: een introductie
Basisstabiliteit creëren en werken aan perspectief
Doelstelling van het Transforensisch Team is om gedurende de
pilotfase 15 cliënten met complexe problematiek en gedrag (combi
psychiatrie, forensische zorg, LVB en/of verslaving) te includeren en
voor deze cliënten vanuit een multi-organisatorisch en multidisciplinair
team passende zorg, begeleiding en ondersteuning te leveren. Door:
• de cliënten te verleiden tot zorg,
• behandeling, begeleiding) en ondersteuning op maat te bieden,
• continuïteit hiervan tijdens detentie,
• beschikbaarheid van aanvullende expertise wanneer nodig,
• bieden van levensloopzorg, en uiteindelijk, waar mogelijk, toeleiding
naar passende vervolgzorg.
Op deze wijze beoogt het TFT basisstabiliteit te creëren in het leven van
de cliënt. Als dat gelukt is, kan er verder gebouwd worden aan
perspectief.
Geen cliënten tussen wal en schip
Het TFT beoogt een ‘gat’ in het huidige transforensische zorgaanbod in
de regio te vullen als sluitstuk op bemoeizorg en het team complexe
casuïstiek. Daarmee is het team niet overlappend maar aanvullend op
bestaand aanbod.
Om de ambitie ‘geen cliënten tussen wal en schip’ te realiseren is
gesteld dat er in principe geen contra-indicaties (anders dan: lichtere
hulpverlening is voorhanden en passend en toereikend) gelden voor
inclusie door het TFT.
1. Jitske Nijhuis en Wouter Jongebreur (2018). Business case transforensisch team Tilburg – versie 1

Een multi-organisatorisch en multidisciplinair team
Het TFT bestaat uit professionals van GGZ Breburg, Fivoor, Novadic
Kentron, Amarant Groep en het Zorg- en Veiligheidshuis/gemeente
Tilburg. GGZ Breburg fungeert in de pilot als hoofdaannemer en
penvoerder. Inzet van professionals van de participerende organisaties
vindt plaats op detacheringsbasis. De formatie van het team in de pilot
beslaat 3.3 FTE, verdeeld over 8 teamleden. De organisaties brengen de
volgende specialismen in:
• GGZ Breburg brengt expertise op het gebied van (forensische)
psychiatrie in;
• Amarant Groep brengt expertise in voor behandeling en
begeleiding van cliënten met LVB-problematiek;
• Fivoor brengt forensische expertise in, beschikt over klinische
forensische capaciteit en is bekend met het gebruik van het
risicotaxatie-instrument FARE;
• Novadic Kentron brengt specialistische verslavingszorg in en
beschikt daarnaast over (forensische) klinische capaciteit;
• Zorg- en Veiligheidshuis/gemeente Tilburg: het Zorg- en
Veiligheidshuis is partner in het TFT vanwege de korte lijntjes met
andere ketenpartners, het inbrengen van casuïstiek/cliënten en
afspraken tot (versnelde) toegang tot Wmo-voorzieningen.
Werkgebied
Het werkgebied beslaat de regio Hart van Brabant/Midden Brabant. De
Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen
gemeenten in Midden-Brabant. Dat zijn Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk
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Procesevaluatie: team
Aan de hand van een werksessie met het voltallige team is de werkwijze
van het TFT geëvalueerd: wat gaat er goed, wat kan er beter en
waarom? De belangrijkste bevindingen zijn hieronder weergegeven.
Triage aan de voorkant
Bij de aanmelding van cliënten vindt een triage plaats op basis waarvan
cliënten in drie groepen worden ingedeeld:
1. Geen transforensische cliënt, wel advies- en/of verwijsrol voor TFT
2. Transforensische cliënt, nog niet in zorg, komt in zorg bij TFT
3. Transforensische cliënt, al in zorg bij andere organisatie, wel adviesen/of deelbehandelingsrol voor TFT
Deze drieslag ziet primair op de rol en inzet van het TFT en is niet
zozeer gerelateerd aan de problematiek van de cliënt. Enige contraindicatie aan de voorkant is ‘te lichte problematiek’. Op moment dat de
inschatting is dat andere partijen in het veld passende zorg kunnen
bieden, is dat een reden voor het TFT om door te zetten.
Werkzame elementen in de werkwijze van het team
Hoewel het team geen vastomlijnde methodiek volgt, zijn er een aantal
karakteristieken te noemen die kenmerkend zijn voor de werkwijze en
die naar de mening van de teamleden de waarde van de inzet bepalen.
• Bejegening; gelijkwaardig, laagdrempelig: Het TFT zet allereerst
vooral in op het opbouwen van een relatie, vertrouwen en cliënten
verleiden tot zorg, zonder direct aan te sturen op behandeling.
• Onafhankelijke positie van het TFT: veel cliënten hebben reeds een
lange en vaak niet al te succesvolle hulpverleningsgeschiedenis. Dat
gaat vaak gepaard met algeheel wantrouwen en een negatieve
houding jegens organisaties waar men slechte ervaring mee heeft.
Het TFT is, werkend vanuit een ‘white label’, niet belast met dat
verleden, waardoor cliënten vaak eerder bereid zijn mee te werken.
Het feit dat de professionals van het TFT op dit moment nog mailen
vanuit het adres van hun moederorganisatie helpt niet in het
uitstralen van die onafhankelijkheid.

• Werken in complementaire duo’s: Het team werkt altijd in duo’s,

•

•

•

•

waarbij professionals vanuit 2 verschillende organisaties op een
cliënt afgaan. Dit 4-ogen principe en de verschillende inhoudelijke
invalshoeken werkt kwaliteits- en veiligheidsverhogend. Tevens
zorgt het werken in duo’s voor een grotere draagkracht van de
betrokken professionals. Die draagkracht is nodig om met deze
complexe en niet zelden agressie doelgroep op te kunnen gaan.
Toekomstgericht in plaats van focus op last uit verleden: Het TFT
werkt toekomstgericht en laat zich minder leiden door een belaste
voorgeschiedenis. Samen met de cliënt wordt vooruitgekeken, naar
wat er wel kan en veel minder naar wat er op basis van het verleden
niet kan of niet gelukt is. Dat wekt vertrouwen en werkt motiverend.
Niet opgeven / lange adem: Het team is niet veroordelend, en zo
nodig bereid tot 2e , 3e en 4e kansen. Het is kenmerkend voor deze
groep dat ze soms even van de radar verdwijnen, dat het een poosje
niet lukt, dat een afspraak niet wordt nagekomen. In reguliere
werkwijzen is dat vaak aanleiding om een traject te stoppen. Dat is
nu precies niet wat het TFT voor ogen heeft. Erkenning voor de
grilligheid van deze groep, en hier flexibel op inspelen.
Er wordt niet zozeer gewerkt op basis van een standaard
behandelplan, maar veel meer op basis van een actielijst c.q.
beknopt stappenplan met haalbare doelen; inzetten op praktische
kleine successen op basis van wat de cliënt belangrijk vindt. Dit
werkt motivatieverhogend en vormt een belangrijke basis om later
in het traject te werken aan behandeldoelen.
Niet loslaten; op dit moment is het nog te vroeg om op basis van
praktijkervaring iets te zeggen over afschaling en overdracht. Wel
geeft het team aan dat het realiseren van duurzame stabiliteit en
verbetering voor een groot deel van deze groep alleen een
realistische toekomstbeeld is op moment dat er langdurig vinger
aan de pols kan worden gehouden.
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Procesevaluatie: team
Deskundigheidsmix
De combinatie van inhoudelijke expertise is enorme pre, aldus het
team. Dat geldt ook voor de korte lijnen met de psychiater, waardoor
men snel en flexibel kan schakelen. Dat is een verschil met de inzet van
FACT in deze regio, wat vanuit één organisatie wordt geleverd. Wat nog
mist in het team is expertise op het gebied van wonen en schulden. Het
organiseren van kortere lijnen met de gemeente of het includeren van
deze kennis en kunde in het team zou wenselijk. Grote meerwaarde ten
opzichte van het team bemoeizorg is dat dit team vooral inzet op
aanhaken en toeleiden naar zorg, maar zelf niet langdurig en intensief
betrokken blijft.
Behandeling versus begeleiding
Kijkend naar de feitelijke inzet van het TFT, is deze sterk gericht op
verleiden, motiveren, stabiliseren. Naast de cliënt gaan staan in het
organiseren van primaire levensbehoeften en op orde stellen van
zaken. Elementen die veel meer richting ondersteuning en begeleiding
gaan en minder gericht zijn op behandeling. Anderzijds kenmerkt de
problematiek zich met name door verslaving, onderliggend trauma, en
persoonlijkheidsproblematiek, wat om behandelcapaciteit en expertise
vraagt. Dat is echter niet voor iedere cliënt aan de orde. Stabiliteit, rust
en regelmaat kan ook een prachtig eindresultaat zijn.
Inzet en caseload
Het TFT bedient momenteel 15 cliënten. De caseload is daarmee
volledig gevuld. Dit is conform de inschatting die vooraf is
gemaakt. Het TFT levert relatief veel indirect gebonden cliënttijd; meer
dan directe tijd. Dit hangt samen met de coördinatiefunctie die het TFT
in veel casuïstieken vervuld.

Het is – zo zullen we later in dit rapport zien – ook precies die rol die
door cliënten en andere professionals als waardevol wordt beschouwd.
Meervoudige rol van het TFT
Het TFT vervult meerdere rollen. Van zorgverlener en mentor voor de
cliënt, tot verbinder en onafhankelijke derde. Het TFT fungeert
regelmatig als oliemannetje in het herstellen van gebrouilleerde relaties
tussen cliënt en officiële instanties, organiseert het goede gesprek en
verbindt partijen aan elkaar. Zorgt voor rust aan beide kanten van de
tafel, en vergroot de draagkracht bij professionals om deze complexe
cliënten (ook wel de ‘buikpijncliënten’) te kunnen blijven ondersteunen.
Procedurevrij werken
volgens het team zit de grootste meerwaarde van de werkwijze in het
procedurevrij werken. Daarmee is de TFT benadering sneller dan FACT.
Het TFT omzeilt immers een hoop bureaucratie. Dit heeft er tevens toe
geleid dat niet alle cliënten een geldige bekostigingstitel hadden bij
aanvang van de zorg. Inmiddels heeft het TFT hier een aardige
inhaalslag in gemaakt, al zijn er nog steeds enkele cliënten waarvoor dit
niet geregeld is c.q. kan worden. Dat geldt ook voor procedurele eisen
die gekoppeld zijn aan de bekostiging, zoals eisen die gesteld worden
aan een behandelplan en declarabele en niet declarabele tijd. Dat roept
vraagtekens op voor de toekomstige inbedding van het team, na de
pilotfase. In hoeverre is de vrije en daarmee snelle en flexibele
werkwijze van het team houdbaar, wanneer deze wordt ingebed in
bestaande structuren?
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Procesevaluatie: ketensamenwerking
Op basis van telefonische interviews met de liaison Zorg- en
Veiligheidshuis Midden Brabant/gemeente Tilburg, Manager Team
Complexe Casuïstiek en een wijkagent is gepoogd de ervaringen van
ketenpartners met het TFT in beeld te brengen. Het team is zelf ook
gevraagd naar ervaringen met samenwerking in de zorg- en
veiligheidsketen . Dat geeft op hoofdlijnen het volgende beeld:
PR en externe communicatie als aandachtspunt
Ketenpartners van het TFT geven aan nog geen scherp beeld te hebben
van de rol en taken van het TFT; “Ik weet niet waar ik ze precies voor
kan inzetten”. De politie schakelt nog vaak met de crisisdienst (CIT en
GGZ crisisdienst) en heeft niet altijd inzichtelijk welke personen reeds
onder de hoede van het TFT zijn. Verschil tussen bemoeizorg,
crisisdienst en het TFT kan scherper. Het team heeft recent meer
aandacht voor het vergroten van de bekendheid. Zo heeft het TFT zich
op een ‘forensische markt’ in Tilburg gepresenteerd, waar bleek dat er
veel interesse en vraag naar het TFT is. Daarnaast is voorlichting
gegeven in de PI Vught, die aangaven ook geïnteresseerd te zijn in
nadere samenwerking.
Team Complexe Casuïstiek als hofleverancier clientèle TFT
De meeste cliënten van het TFT worden aangemeld via de route van
het TCC (verbonden aan het Zorg- en Veiligheidshuis/gemeente
Tilburg). De lijnen met het TCC zijn kort, omdat zij direct participeren in
het team. Deze samenwerking draagt bij aan het vergroten van het
netwerk, relaties, kennis en kunde. Vanuit het TFT kan makkelijk
geschakeld worden met de gemeentelijke organisatie.

Behoefte aan persoonlijke aanpak voor de moeilijkste groep
Op de vraag waar ketenpartners toegevoegde waarde zien van een TFT
geeft men aan dat deze met name zit in de 1-op-1 begeleiding van
mensen met psychiatrische problematiek die veel overlast veroorzaken.
Met voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en de mogelijkheid tot
intensievere begeleiding. Dat vraagt wel heldere kaders en routes voor
de samenwerking met de politie. Die zijn er op dit moment nog niet.
Rust in het veld
Waarde voor ketenpartners lijkt vooral te zitten in de coördinerende rol
die het TFT vervult. Als onafhankelijke derde brengt het TFT rust in de
relatie tussen cliënt en instanties. Reeds betrokken zorgprofessionals
worden ontlast door de ondersteuning van het TFT en op bestuurlijk
niveau ontstaat rust op moment dat zeer overlastgevende personen
onder de hoede van het TFT zijn.
Informatiedelen blijft een probleem.
Bij aanmelding en intake van een cliënt is de informatie over de cliënt
vaak (zeer) beperkt. Dit is deels gelegen in regelgeving omtrent
informatieoverdracht. Het TFT heeft recent het aanmeldformulier
uitgebreid en aangescherpt en streeft ernaar direct een
toestemmingsverklaring voor uitwisselen van informatie aan het
aanmeldformulier te koppelen. Nu hangt het nog te veel af van de
goodwill van andere organisaties, die telefonisch al dan niet belangrijke
informatie kunnen verstrekken. Om verbinding te maken met de cliënt
is het eerste contact belangrijk, daar is niet per se uitgebreide
voorinformatie voor nodig. Maar voor een later behandelplan is het wel
belangrijker dat er informatie beschikbaar is over gestelde diagnoses
en gevolgde behandelingen. Ontbrekende informatie over de
voorgeschiedenis, bemoeilijkt eveneens afname van FARE risico-taxatie.
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Procesevaluatie: aandachtspunten
Aandachtspunten doorontwikkeling team
• Kwetsbaarheid team: teamleden zijn voor beperkt aantal uren
verbonden aan TFT, naast reguliere werkzaamheden voor de eigen
organisatie. Dat maakt het maken van afspraken – zeker als er in
duo’s wordt gewerkt – lastig, evenals het verzekeren van 24/7
bereikbaarheid. Ten aanzien van de bereikbaarheid zou het wenselijk
zijn werkafspraken met de crisisdienst te maken . De beperkte
formatie maakt eveneens dat het team afhankelijkheid is van derden
voor de inzet van behandeling.
• Bekostiging: de waarde van het TFT zit voor een belangrijk deel een
coördinerende en verbindende rol tussen cliënt en professionals en
instanties. Daarnaast is een langdurige ondersteuningsrol voor een
groot deel van de clientèle wenselijk en noodzakelijk om structurele
stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Deze taken zijn lastig te
verenigen in bestaande bekostigingsafspraken. Specifiek voor de
Wmo vormt het keukentafelgesprek via het toegangsteam een
drempel; hier raak je cliënten direct kwijt. Ook het eigen risico in de
Zvw vormt een barrière voor deze groep.
• Van een persoonsgerichte naar een meer systeemgerichte
benadering. Focus van het TFT is vooralsnog primair gericht op de
persoon van de cliënt, waarbij het wenselijk is daarnaast ook meer
aandacht te hebben voor het netwerk c.q. het systeem rondom de
cliënt.
• Volgens team zit grootste waarde zit in het procedurevrij werken.
Het risico bestaat dat het team na de pilotfase opgaat in bestaande
structuren en procedures en daarmee een belangrijk deel van de
meerwaarde verloren gaat. Ter illustratie; het werken o.b.v. een
regulier behandelplan inclusief voorgeschiedenis van de cliënt,
schrikt
deze
cliëntengroep
enorm
af.

“Bij normale toepassing van regelgeving ben je deze groep gewoon
kwijt”, aldus het team. Het TFT werkt momenteel aan de
ontwikkeling van een alternatief behandelplan. Aard van het plan is
een concrete afsprakenlijst met simpele en haalbare doelen, waarin
de samenwerking met cliënt wordt onderstreept.
• Op dit moment zijn er nog geen cliënten uitgestroomd bij het TFT
(anders dan enkele uitvallers). De vraag wanneer en hoe sluit het TFT
af, is op dit moment nog niet beantwoord. Naar verwachting kan
een deel van de cliënten op een zeker moment afgeschaald worden
naar één zorgorganisatie. Voor een ander deel is langjarige
ondersteuning door het TFT nodig. Dit sluit aan bij de regionale
ambities om voor deze doelgroep een levensloopteam te hebben
dat zo lang als nodig ondersteuning kan bieden. Dat heeft
vanzelfsprekend ook invloed op de caseload en de
(on)mogelijkheden om nieuwe cliënten aan te nemen.
Aandachtspunten ketensamenwerking
• Investeren in bekendheid en inbedding in het lokale en regionale
zorg- en veiligheidsnetwerk
• Samenwerkingsrelatie met partijen in het voorliggend veld
verbeteren; zoals woningbouwcorporaties en de gemeentelijke
afdelingen Wmo en W&I. Dit kan een belangrijke optimalisatie zijn,
met name in het ‘hands on’ organiseren van praktische hulp.
• Samenwerkingsrelatie met de reclassering. Dit is een partij die bij
veel cliënten betrokken is of is geweest, maar zo blijkt nog
onvoldoende op de hoogte is van het TFT.
• Komen tot goede afspraken met de belangrijkste verwijzende
partijen inzake informatieoverdracht bij aanmelding; minimale
basisinformatie waarmee een gedegen intake kan plaatsvinden.

De cliënten van het TFT
Kenmerken
De cliëntgroep in cijfers
Cliënttypologieën
Cliëntreizen
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Kenmerken van de cliëntgroep
Zoals beschreven in het organisatorisch perspectief, richt het
Transforensisch Team zich op een groep mensen in de regio Hart van
Brabant met (zeer) complexe problematiek en gedrag, die veelal
voortkomt uit een combinatie van psychiatrische problematiek,
gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking en verslaving;
daarnaast is er vaak sprake van een justitiële titel en/of justitieel
verleden. Om die reden spreken we over een groep mensen met een
complex en hoog risicoprofiel. Naar schatting (dat wil zeggen, op basis
van expert judgment van het Transforensisch Team) zijn er momenteel
50 tot 60 personen in de regio die vallen onder deze groep.
Het gaat om de groep mensen - (ex)gedetineerden en voorwaardelijk
gestraften/geschorsten - die:
a. In het huidige netwerk geen tijdige en/of passende zorg krijgen en
overlast
en
onveiligheid
veroorzaken,
wat
leidt
tot
maatschappelijke teloorgang;
b. In het huidige netwerk niet in aanmerking komen voor passende
huisvesting of dagbesteding/werk, waardoor de kans op recidive
toeneemt;
c. Zich afwisselend in het justitiële en niet-justitiële domein begeven
en naast ambulante zorg/begeleiding ook soms in een klinische
setting terecht komen;
d. Buikpijn opleveren bij professionals vanwege impulsiviteit,
veiligheidsrisico, hoog recidive-risico, en omdat er vaak sprake is
van wantrouwen en zorgmijding.

Daarnaast is het, om een volledig beeld van de cliëntgroep te krijgen,
belangrijk om rekening te houden met:
Grote mate van heterogeniteit
Bovengenoemde kenmerken vloeien als rode draden door de
cliëntgroep. Aan de andere kant hebben we het over een allesbehalve
homogene groep mensen. Dit feit kent twee voorname redenen: (1) de
problematiek per cliënt verschilt sterk; er zijn geen cliënten die een zeer
vergelijkbaar profiel hebben en (2) deze groep cliënten is instabiel; dat
wil zeggen dat zowel de problematiek en daarmee de hulpvraag, als
ook de motivatie veranderlijk en niet statisch is en blijft.
Nadere duiding van de cliëntgroep in het TFT
Op basis van logboekinformatie, het monitoringsformat, sessies met
het TFT en afzonderlijke interviews met de professionals is gepoogd de
cliënten zo compleet en genuanceerd mogelijk in beeld te brengen. We
brengen de cliëntgroep allereerst als geheel in beeld. Daarna
beschrijven we op basis van de beschikbare informatie een drietal
onderscheidende cliënttypologieën die naar voren komen uit de
praktijk van het TFT. Tot slot brengen we het organisatorisch
perspectief en het cliëntperspectief samen door een tweetal
cliëntreizen in beeld te brengen.
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De cliëntgroep in cijfers
Uit de informatie in het monitoringsformat en de cliëntlogboeken
kunnen we enkele basale cijfers destilleren. Momenteel bestaat de
gehele cliëntgroep uit mannen met een leeftijd tussen de 34 en 49 jaar.
Gemiddeld beslaat de cliëntgroep 15 cliënten. Het moment van
instroom is daarentegen verschillend; er zijn vroegtijdig drie cliënten
uitgevallen en recent heeft het TFT een aantal nieuwe cliënten
geïncludeerd die om die reden niet zijn meegenomen in dit onderzoek.

Hoewel maar van 3 cliënten bekend is dat ze
gediagnosticeerd zijn als LVB, functioneert
zo'n tweederde van de totale cliëntgroep op
LVB-niveau. Het adaptief vermogen is vaak
beperkt. De wisselwerking met verslaving
speelt hierbij een belangrijke rol.

Bij vrijwel alle cliënten speelt verslaving of
remissie

Er is bijna altijd sprake van
persoonlijkheidsproblematiek en/of
trauma
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De cliëntgroep in cijfers
Risicoprofiel
• Bij circa 25% van de cliënten is de statische FARE score ‘zeer hoog’,
waarbij het overige deel van de cliënten een statistische FARE score
‘hoog’ heeft.
• De dynamische FARE score is bij alle cliënten ‘hoog’, m.u.v. 1 ‘zeer
hoog’ en 1 ‘zeer laag’. Kanttekening daarbij is de praktische barrière
op het gebied van informatiedeling, alsmede de beperkte invloed
van het actuele klinische oordeel in de optelsom van de score,
waardoor de score altijd moet worden bezien in combinatie met
overige kwalitatieve informatie.
• Bij vrijwel iedereen zou sprake moeten zijn van overlast/agressie als
een van de redenen voor aanmelding bij het TFT. Op basis van
aantal meldingen van overlast zien we dat dit percentage iets lager
ligt (zo’n 75%). Overlast en agressie leidt echter niet altijd tot een
melding van overlast. Op basis van kwalitatieve informatie is bekend
dat bij alle cliënten sprake is van een vorm van overlast die diverse
vormen kan aannemen: als gevolg van impulsiviteit en
overprikkeling kan dit zowel in de eigen kring als in de publieke
ruimte optreden.

Hoe vaak wordt er door de ‘buurt’ melding gedaan van overlast?
De percentages geven het deel van de cliëntgroep weer waarbij soms,
regelmatig of nooit sprake is van een buurtmelding, of waar dat niet
bekend is. Te zien is dat bij een ruime meerderheid regelmatig sprake is
van buurtmeldingen.

1. Het team geeft aan dat de FARE score niet altijd in lijn is met de risico-inschatting op basis van het actuele klinische beeld. Wanneer de statische score hoog of zeer hoog is, drukt dit
sterk op de totaalscore, waar dit niet altijd strookt met het klinisch beeld op dat moment.
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Problematiek bij aanvang
Voor alle cliënten is hun uitgangssituatie bij aanvang, bij intake in het
Transforensisch Team, op een aantal leefgebieden gescoord:






Mate van stabiliteit in de financiële situatie
Mate van sociale inclusie
Mate waarin al dan niet sprake is van een duurzame woonsituatie
Mate van participatie (bv. dagbesteding)

Voor elk gebied is met een score de status bij aanvang aangegeven. De
score werd aangegeven op een schaal van 0 tot en met 4, waarbij geldt
dat 0 staat voor ‘slecht/niet aanwezig’ en 4 staat voor ‘maximaal
haalbaar’.
In het diagram hiernaast is voor elk van de leefgebieden de
gemiddelde score voor de hele cliëntgroep weergegeven bij
aanmelding bij het TFT. Zo is te zien dat er bij aanvang van de inzet van
het TFT gemiddeld genomen weinig sprake is van participatie en dat
voor geen van de leefgebieden geldt dat cliënten gemiddeld in de
buurt zitten van ‘maximaal haalbare’ qua financiële situatie, sociale
inclusie, woonsituatie of participatie.
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De cliëntgroep in cijfers
Problematiek bij aanvang
De cirkeldiagrammen hiernaast zoomen in op de diversiteit van de
cliëntgroep per onderwerp. Voor elk van de onderwerpen is weergeven
hoe groot het deel van de cliëntgroep is dat bij aanvang een bepaalde
score haalde. Dit is aangegeven op een schaal van 0 tot en met 4,
waarbij 0 geen stabiliteit in woonsituatie en financiële situatie, en mate
van participatie en sociale inclusie betekent, en 4 het hoogst haalbare
voor de cliënt.

Mate van participatie

Woonsituatie

De score van de cliënten op deze vijfpuntsschaal is in kaart gebracht
voor de volgende onderwerpen:
In hoeverre is er sprake van:
 Stabiele financiële situatie
 Mate van sociale inclusie
 Stabiele woonsituatie
 Mate van participatie (bijvoorbeeld dagbesteding)

Zo is te zien dat er bij een ruime meerderheid van de cliënten helemaal
geen sprake is van participatie (score: 0), dat er grote diversiteit is in de
financiële stabiliteit en bij ongeveer een derde van de cliënten geen
(score: 0), bijna geen (score: 1) of niet bekend is of er sprake is van
enige mate van sociale inclusie.

Financiële situatie

Mate van sociale inclusie
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Vrijwillig versus forensisch kader
Op dit moment is er één cliënt met een rechterlijke machtiging, en zijn
er zes cliënten onder behandeling bij het TFT op basis van een
forensische maatregel.
Bekostigingstitels
Uitgangspunt van de pilot is dat de zorg zo veel als mogelijk bekostigd
wordt uit reguliere middelen. De pilotmiddelen van DJI zijn aanvullend.
De zorg voor cliënten van TFT wordt bekostigd op basis van een divers
palet aan bekostigingsvormen. In het cirkeldiagram hiernaast is de
verdeling weergegeven.

•

DJI/DBBC: dit betreft de regulier ingekochte forensische zorg door
Dforzo/DJI, en niet de aanvullende middelen die DJI ten behoeve van
deze pilot beschikbaar heeft gesteld.

•

Wlz: recent is gebleken dat één cliënt een WLZ indicatie heeft. Het TFT
beziet op dit moment hoe deze verzilverd kan worden en hoe vervolgens
de meest passende zorg kan worden ingezet.
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Cliënttypologieën: onderscheidende kenmerken
Een belangrijke notie voorafgaand aan het beschrijven van de
cliënttypologieën, is dat de diversiteit van de verschillende cliënten
voorop staat: alle cliënten zijn uitzonderingen in onze maatschappij, en
het feit dat ze niet binnen de bestaande kaders en definities passen is
nu juist de reden dat ze bij het TFT terecht komen.
Dat neemt niet weg dat – kijkend naar de cliënten waarbij het TFT tot
nu toe een passende aanpak lijkt – er op hoofdlijnen een aantal
onderscheidende kenmerken* zijn te destilleren, op basis waarvan we
drie typologieën kunnen onderscheiden. Dit onderscheid is van belang
om de effecten van het TFT nader te kunnen duiden.
Typologie 1

Kenmerken van de cliënt
Bij dit type is de LVB-problematiek bovenliggend. Dat maakt deze
cliënt kwetsbaar en afhankelijk van (professionele) ondersteuning. Die
kwetsbaarheid kan tot gevolg hebben dat de cliënt sneller terug valt in
oud gedrag. De delictgeschiedenis is klein tot redelijk beperkt. Deze
cliënt heeft veelal een duidelijke hulpvraag en is vanaf de start
gemotiveerd.

Typologie 2

Kenmerken van de cliënt
Bij deze cliënt is geen sprake van een verstandelijke beperking.
Problematiek komt voornamelijk voort uit psychische problemen,
agressie en manipulatie. Er is veelal sprake van internaliserende
problematiek, die zich niet of in veel minder mate uit in openbare
overlast. Begeleiding door het TFT kan op basis van een forensische
maatregel zijn opgelegd, wat niet wegneemt dat er sprake kan zijn van
motivatie vanuit de cliënt.

Kenmerken van de relatie tussen de cliënt en het TFT
Het TFT creëert door het outreachende karakter van haar aanpak en
meerdere huisbezoeken vertrouwen bij de cliënt en zorgt zo voor een
bepaalde rust en stabiliteit. Dat kan bij de cliënt leiden tot een meer
open houding en afname van zorgmijding. Het TFT bewaart de rust
vervolgens door op te treden als 'mediator'; dat wil zeggen dat het TFT
waar nodig de regie neemt en tussen cliënt en betrokken partijen
bemiddelt, waar gesprekken anders misschien zouden escaleren.
Daardoor is er progressie mogelijk op het gebied van wonen, financiën
en binnen het – indien van toepassing – sociale netwerk van cliënt.

Kenmerken van de relatie tussen de cliënt en het TFT
Het TFT investeert met name in de vertrouwensrelatie met de cliënt
die ook wel omschreven kan worden als een zekere 'mentorrol'. Het
TFT houdt goed zicht op de cliënt en werkt samen met de cliënt aan
een stabiele basis op het gebied van werk, dagbesteding en wonen en
afbouw van de verslaving.
1. Generieke kenmerken zijn reeds benoemd; verslavingsproblematiek (actueel of in het verleden), GGZ problematiek, beperkt adaptief vermogen
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Typologie 3

Kenmerken van de cliënt
Deze cliënt is het meest overlastgevend van de drie, veelal
voortkomend uit externaliserende psychiatrische problematiek. Deze
cliënt heeft een geschiedenis van overlastgevend en delict gedrag –
wat overigens niet altijd is terug te vinden in officiële cijfers. Dit type is
veelal zorgmijdend en heeft vaak geen (duidelijke) hulpvraag te
hebben. Het TFT kan betrokken zijn vanuit een forensisch kader.

Kenmerken van de relatie tussen de cliënt en het TFT
Het forensisch kader vormt een reden voor het TFT om in beginsel
vooral in te zetten op het verleiden tot zorg, Toename van motivatie bij
de cliënt en afname van zorgmijding, zijn belangrijke voorwaarden om
stappen voorwaarts te zetten. Het TFT investeert daarnaast vooral in
zorgen dat cliënt op de rit blijft en helpen bij het maken van een
passend plan, waardoor er meer controle is op gedrag en toegewerkt
wordt naar basisstabiliteit op gebied van wonen, dagbesteding en
financiën. Het is aannemelijk dat die controle en basisstabiliteit samen
zorgen voor minder escalaties en minder kans op crimineel gedrag en
overlast.

Op weg naar een compleet beeld van het TFT
De bovenstaande drie typologieën zullen we later gebruiken als
uitgangspunt om de effecten van het TFT nader te beschrijven op basis
van what if-analyse.
Hierna illustreren we twee unieke 'cliëntreizen' om het beeld van de
cliëntgroep en hoe zij ondersteund worden door het TFT, verder in te
kleuren. Deze cliëntreizen zijn opgesteld op basis van de logboeken die
per client worden bijgehouden door de professionals van het TFT.

Context bij start TFT
Mr. D. is agressief, heeft geen ziektebesef en is
zorgmijdend. Mr. D. heeft eerder in een TBS
instelling gezeten. Hem is veelvuldig hulp
aangeboden, maar die weigerde hij steeds.
Politie is veelvuldig betrokken en familie is
doodsbang (ouders zijn de Nederlandse taal
onvoldoende machtig om de politie te bellen).
Betrokken partijen
TFT, ambulant begeleider, psychiater, huisarts

december 2018

Mr. D. aangemeld bij
TFT vanuit Team
Complexe Casuïstiek
(TCC). Regie ligt bij
gemeente die samen
met TFT mr. D. bij de
High Intensive Care
(HIC) bezoekt, waar
hij op dat moment
tijdelijk verblijft.
TFT vnl. betrokken
voor het face tot face
contact mr. D. en
verleiden tot zorg.

juni 2019

Mr. D. slikt medicatie
op basis van
rechterlijke
maatregel. Daarmee
functioneert hij, en
komt afspraken.
Door HIC uitgezet
met voorwaarden
(medicatie en
contact ambulant
begeleider). Schrijft
zich in bij Traverse en
vindt op eigen kracht
werk.

“Mr. D. gaat best
goed”. Hij voelt
zich goed, is
tevreden met werk
en heeft behoefte
aan voetballen. Mr.
D. vindt zelf een
woning en verlaat
Traverse.

Het TFT is nauw
betrokken bij
ontslag Traverse
en onderhoudt
contact met
familie van cliënt.
Wijkagent wordt
betrokken en
ontslag verloopt
geregisseerd.

Als mr. D. zijn
medicatie slikt gaat
het goed, maar die
slikt mr. D. alleen
onder dwang. RM
onder begeleiding
van TFT nu
verlengd tot
oktober. Familie is
blij met TFT en het
contact met mr.
D. is vooralsnog
hersteld.

Context bij start TFT
Verzorgde jongeman, vermoedelijk LVBproblematiek. Angstig van aard.
Drugsverslaving, flink strafblad en veroorzaakt
veel overlast. Hulpvraag ten aanzien van
somatische klachten.
Betrokken partijen
TFT, bewindvoerder, arts, GGD

november 2018

Mr. K. besproken in
TFT overleg, vanwege
feit dat eerdere
hulpverlening klaar is
met mr. K. Er wordt
informatie verzameld
over de feiten,
strafrechtelijke kaders
maar ook van de
huisarts t.a.v. lastige
hulpvraag
(hartklachten).
De SPV’er van het TFT
ziet in beginsel op die
hulpvraag.

juni 2019

Er wordt besloten
mr. K. door arts in
België op
hartklachten te
laten
onderzoeken.
Mr. K. voelt zich
door TFT gehoord
en is tevreden dat
hij hulp krijgt.

Mr. K. wantrouwend en
enkel interesse in
onderzoek hartklachten.
Het onderzoek wijst uit
dat er niets aan het hart
van mr. K. mankeert. Mr.
K. houdt vanwege de
tegenvallende uitslag de
boot af bij TFT en zegt
afspraken af. Een andere
behandelaar van TFT
neemt het over en maakt
contact; heeft veelvuldig
app-contact met mr. K.

Na actief aandringen op
face to face contact volgt
goed gesprek met mr. K.
Later escaleert mr. K.,
maar door aanwezigheid
TFT blijft mr. K. op de
radar. Hij appt veel. Zijn
hulpvraag wisselt en mr. K.
heeft nu enkel oog voor
vinden andere woning.
TFT begeleidt mr. K. m.n.
bij regelen praktische
zaken, waarbij hulpvraag
van mr. K. continu centraal
staat.

Overlast speelt niet
meer. Mr. K. is
vooral kwetsbaar en
angstig. Door onrust
en onduidelijkheid
maakt mr. K. foute
keuzes. TFT helpt en
begeleidt hem bij
onduidelijkheden en
zo wordt
toegewerkt naar het
doel om mr. K. op
de rit krijgen.

Maatschappelijke meerwaarde
in beeld
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Inzicht in maatschappelijke meerwaarde: onderzoeksaanpak
Kijken vanuit drie perspectieven: maatschappelijk perspectief
De voorgaande onderdelen van dit onderzoek beschrijven het
Transforensisch Team vanuit organisatorisch perspectief, en beschrijven
de kenmerken van de cliënten van het TFT (cliëntperspectief). Op basis
hiervan is het mogelijk om een volgende stap te zetten: het beschrijven
van de maatschappelijke meerwaarde die het TFT biedt.
Wat is maatschappelijke meerwaarde precies?
Het doel van het in kaart brengen van de maatschappelijke
meerwaarde van de aanpak van het TFT is om een helder beeld te
krijgen van de waarde die de aanpak, in dit geval het TFT, oplevert voor
haar cliënten, de betrokken organisaties en de maatschappij. Door het
beschrijven van de maatschappelijke meerwaarde van het TFT, krijgen
we een zo compleet mogelijk inzicht de effecten die het TFT heeft voor
haar cliënten en de maatschappij om hen heen. Het doel van deze
analyse is dus niet om een oordeel te vellen over de kwaliteit van de
aanpak, maar om inzicht te bieden in het verschil dat het TFT maakt.
De waarde van dit inzicht
Inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van het TFT draagt bij aan:
• Doorontwikkeling van het TFT, zowel intern als met externe partners
• Ontwikkeling van een (pilot-)aanpak voor transforensische cliënten
in andere regio’s.
• Beleidskeuzes ten aanzien van deze doelgroep op lokaal, regionaal
en nationaal niveau

Onderzoekskader
Om de maatschappelijke meerwaarde van het TFT in kaart te kunnen
brengen, is het allereerst nodig om het onderzoekskader af te bakenen:
• Wij onderzoeken het TFT in de pilotperiode oktober 2018 - juni
2019.
• Wij onderzoeken alleen de cliënten waar TFT al meer bij betrokken is
geweest dan slechts het leggen van het eerste contact
Onderzoeksaanpak op maat: drie pijlers
De pilot van het TFT is qua scope, aanpak en cliëntgroep uniek. Dat
vraagt om een onderzoeksaanpak op maat. Wij baseren deze
onderzoeksaanpak dan ook op drie pijlers:

1. Brontriangulatie
Brontriangulatie is de basis van de methodiek van dit onderzoek. Dit
betekent dat wij de werking en effecten van het TFT onderzoeken
vanuit verschillende richtingen. Inzichten vanuit verschillende richtingen
die elkaar overlappen of elkaar niet tegenspreken, hebben een solide
onderbouwing. Wij baseren ons dan ook op drie typen bronnen:
• Monitoringsinformatie: monitoringsformat over kenmerken en
voortgang van cliënten, ingevuld door teamleden in het eerste
halfjaar van 2019, en inzage in logboeken (maart en juni 2019).
• Ervaringen van teamleden: drie werksessies en drie individuele
gesprekken met teamleden van het TFT (oktober, maart, juni 2019).
• Literatuur: relevante literatuur wordt gebruikt als ondersteunend
uitgangspunt (bij start) en ondersteunende bron (voor de effecten).
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2. Recht doen aan individualiteit
Zoals beschreven in het organisatorisch perspectief en het
cliëntperspectief, kenmerkt de cliëntgroep van het TFT zich door een
zeer grote diversiteit: de kenmerken van de cliënten verschillen, en de
cliënten zijn daarbovenop instabiel. Dit is een centraal gegeven binnen
het TFT. In ons onderzoek geven we dit gegeven een plek door:
• Te expliciteren in welke mate en voor welk deel van de cliëntgroep,
bepaalde effecten aan de orde zijn.
• Aandacht te bieden aan de diversiteit van cliënten in relatie tot de
effecten, door het beschrijven van what if-analyse.

3. Onderscheid tussen verschillende termijnen
Het Transforensisch team bevindt zich momenteel aan het einde van de
pilotfase. Deze pilotfase heeft circa 9 maanden geduurd. Voor de
complexe cliëntgroep is dit een korte termijn, omdat de veelvoud aan
problematiek ervoor zorgt dat deze cliënten veelal langdurige zorg
ontvangen, en verandering relatief langzaam tot stand komt. Daarom is
het essentieel om het moment waarop de effecten optreden in de tijd,
een onderscheidend perspectief te laten zijn in onze aanpak.
Veranderen kost tijd, en effecten treden niet tegelijkertijd op.. Daarbij
kennen effecten vaak een groeipad: naarmate de totale inzet groeit,
groeit het effect van deze inzet ook. Voor de evaluatie van deze pilot
onderscheiden we de volgende periodes:
• Korte termijn: al merkbaar in de pilot, binnen één jaar na start.
• Lange termijn: nog niet merkbaar in de pilot, mogelijk merkbaar
vanaf één jaar na start.

Onderzoeksaanpak in stappen
Om te komen tot een compleet, genuanceerd en representatief beeld
van de werking en effecten van het TFT, is het nodig om onze
onderzoeksaanpak zorgvuldig op te bouwen. Op basis van ons
onderzoekskader en de drie pijlers van onze aanpak, doorlopen we de
volgende stappen:

1. Afbakening van het TFT
We geven een beschrijving van de interventie, inzet, doelgroep en
het bereik van het TFT.

2. Afbakening van de aanpak
We bieden een overzicht van de onderscheidende kenmerken van
het TFT, ten opzichte van de situatie waarin het TFT niet bestaat, en
dus niet bijdraagt aan een sluitende aanpak voor deze cliëntgroep:
de wereld met en zonder Transforensisch Team

3. Overzicht op de kosten van het TFT
Op basis van (beperkt) beschikbare managementinformatie van het
TFT en GGZ Breburg, geven we inzicht in de kosten van het TFT.

4. Overzicht op inzichten die naar voren komen uit relevante literatuur
Onze analyse van relevante literatuur leidt tot een diepgaander
inzicht, in de effecten van het TFT. Daarom wordt deze literatuur
gebruikt als ondersteunend uitgangspunt en ondersteunende bron
(na inzichtelijk maken van de effecten) in deze analyse.
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Inzicht in maatschappelijke meerwaarde: onderzoeksaanpak
5. Overzicht op de geïdentificeerde effecten van het TFT
De beschrijving van de effecten start met het creëren van overzicht
op de geïdentificeerde effecten, op basis van twee onderdelen:

I.
II.

Overzicht van de verschillende belanghebbende groepen die
effecten ondervinden
Overzicht op de effectenboom: de onderscheidende kenmerken
van het TFT, in relatie tot de verschillende effecten die kunnen
optreden door het TFT.

6. Verdieping: beschrijving en duiding van geïdentificeerde effecten
Vervolgens worden alle effecten van het TFT die op basis van dit
onderzoek geïdentificeerd zijn, beschreven.

7. Verdieping: beschrijving van effecten op basis van what if-analyse
Als laatste stap in de beschrijving van de effecten, zoomen we ter
verdere verduidelijking, in op het casusniveau van het TFT middels
drie what if-analyses. Deze N=1-berekeningen geven een
overzichtelijk beeld van de effecten die kunnen optreden bij één
specifieke cliënt door inzet van het TFT.

8. Conclusie: inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van het TFT
Tot slot vatten we samen wat het geheel aan effecten ons vertelt
over de maatschappelijke meerwaarde van het TFT, en zetten we
de effecten van het TFT in verhouding met de beschikbare
informatie over de kosten van het TFT.

Door deze stappen volgordelijk te doorlopen, krijgen we inzicht in wat
het TFT onderscheidt en welk verschil de aanpak maakt, en doen we
recht aan de verscheidenheid en unieke kenmerken van zowel de
aanpak als cliëntgroep. Daarnaast doen we belangrijke inzichten op ten
aanzien van de doorontwikkeling van het TFT.
Disclaimer
In dit onderzoek maken wij zo optimaal mogelijk gebruik van de
aangeleverde documentatie en informatie op basis van sessies en
gesprekken, aangevuld door representatieve openbare informatie in
wetenschappelijke publicaties of publicaties van zorginstituten.
Echter, dit onderzoek betreft alleen de pilotfase van het TFT. Daarnaast
zijn de cliënten relatief instabiel en onvoorspelbaar. De cliënten zijn pas
relatief kort in beeld, en er is tevens nog geen enkel traject afgerond.
Dat maakt de beschikbare informatie beperkt en zeer genuanceerd. Dat
leidt ertoe dat wij in dit rapport gebruik maken van expert judgments
op basis van de werksessies en gesprekken met professionals van het
TFT, aangevuld met onze expertise over het snijvlak van zorg en
veiligheid.
Dat leidt tot een beschrijving waar nog maar zeer beperkt meetbare
resultaten uit naar voren komen. Het betreft een eerste inzicht in de
werking, effecten en de aanwijzingen voor effecten die in de toekomst
kunnen optreden.
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1.

Afbakening van het TFT

De input van het TFT
Allereerst bieden we, bovenop de uitgebreide beschrijving van het TFT
in het organisatorisch perspectief, een beknopte beschrijving van de
interventie, inzet, doelgroep en het bereik van het TFT.
Deze afbakening maakt het uitgangspunt van onze effectenanalyse
duidelijk door antwoord te geven op de vraag: wat is aan de voorkant
precies de input van het TFT, die uiteindelijk leidt tot output (effecten)
aan de achterkant?
De kenmerken van het TFT zijn in het organisatorisch perspectief
uitgebreid beschreven. Daarnaast zijn de kenmerken van de cliëntgroep
van het TFT, uitgebreid aan bod gekomen in het cliëntperspectief.
In dit onderdeel van ons onderzoek geven wij dan ook alleen een
beknopt overzicht van de belangrijkste definiërende kenmerken van het
TFT, schematisch weergegeven. Deze afbakening is nodig omdat deze
helder maakt wat de basis van de inzet van het TFT is. De afbakening is
daarmee de basis voor een vergelijking van de wereld met en zonder
TFT: deze afbakening is de basis voor de effectenboom op pagina 32,
die een overzicht geeft van hoe de inzet van het TFT leidt tot
verschillende effecten voor (een deel van) de cliëntgroep.
We kunnen de aanpak van het Transforensisch team als volgt
afbakenen en schematisch weergeven:

Afbakening van de aanpak van het TFT
Interventie: intensief, multiorganisatorische zorgtraject
waarin TFT in the lead is
voor begeleiding en verdere
toewijzing van cliënt.

Omvang van inzet: 3,3 FTE
door GGZ Breburg, Amarant
Groep, Fivoor, Novadic
Kentron, Zorg- en
Veiligheidshuis/gem. Tilburg

Doelgroep: 15 complexe
cliënten
met
multiproblematiek, risico voor
zichzelf en de maatschappij

Bereik: gemeenten in de
regio
Hart van Brabant,
vanuit Tilburg.
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Cliënt onder begeleiding

Cliënt in beeld

2.

De wereld zonder en met het Transforensisch Team

Zonder TFT

Met TFT

Geen outreachende aanpak

Outreachende aanpak: verleiden tot zorg, cliënt in beeld
krijgen en houden, korte lijnen met cliënt en andere
hulpverleners

Contra-indicaties mogelijk

Geen contra-indicaties

Geen capaciteit om slagvaardig te handelen in het matchen
van hulpvraag of -vragen aan organisatie(-s), drempels in
financiering

Capaciteit om slagvaardig te handelen in het matchen van
hulpvraag of -vragen aan organisatie(-s), drempelloos
handelen ten aanzien van financiering

Versnipperde ondersteuning, te weinig effectieve regie
en onderlinge coördinatie

Capaciteit om integrale ondersteuning te organiseren,
regie eenduidig te beleggen en waar nodig regie te voeren

Monodisciplinair georganiseerde ondersteuning met
aandacht voor beperkt aantal leefgebieden, waarin
expertise weinig gecombineerd wordt

Multidisciplinaire georganiseerde ondersteuning met
aandacht voor alle leefgebieden, waarin verschillende
expertise gecombineerd wordt

Ondersteuning en betrokkenheid kan ongewenst worden
onderbroken

Mogelijkheid tot bieden van continue ondersteuning en
betrokkenheid

Geen mogelijkheid tot vervullen van onafhankelijke rol
tussen cliënt en hulpverleners

Mogelijkheid tot vervullen van onafhankelijke rol tussen
cliënt en hulpverleners

Geen adviesrol mogelijk, zorg gebonden aan DBC

Mogelijkheid tot vervullen van adviesrol (mogelijk om
indirecte zorgkosten buiten DBC te maken)
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Cliënt onder begeleiding

Cliënt in beeld

2.

De wereld zonder en met het Transforensisch Team

Met TFT

Voorbeeld uit de praktijk van het TFT

Outreachende aanpak: verleiden tot zorg, cliënt in beeld
krijgen en houden, korte lijnen met cliënt en andere
hulpverleners

Cliënt houdt TFT na enkele afspraken buiten de deur. TFT blijft
toch betrokken en weet contact met cliënt te behouden

Geen contra-indicaties

Cliënt is verslaafd aan drugs, heeft lang strafblad, veroorzaakt
overlast en heeft LVB-kenmerken

Capaciteit om slagvaardig te handelen in het matchen van
hulpvraag of -vragen aan organisatie(-s), drempelloos
handelen ten aanzien van financiering

Cliënt heeft veranderlijke hulpvraag en somatische klachten.
TFT maakt het mogelijk om op korte termijn een cardioloog in
België te bezoeken

Capaciteit om integrale ondersteuning te organiseren,
regie eenduidig te beleggen en waar nodig regie te voeren.

Cliënt en situatie ten aanzien van familie volledig in beeld. TFT
houdt overzicht, onderhoudt contact met familieleden en
voert regie bij ontslag cliënt uit HIC

Multidisciplinaire georganiseerde ondersteuning met
aandacht voor alle leefgebieden, waarin verschillende
expertise gecombineerd wordt

Cliënt wordt door het TFT begeleid op het gebied van zowel
woonvoorziening, verslaving en medicatieproblematiek

Mogelijkheid tot bieden van continue ondersteuning en
betrokkenheid

TFT begeleidt cliënt tijdens een traject bij de Raad van de
Kinderbescherming

Mogelijkheid tot vervullen van onafhankelijke rol tussen
cliënt en hulpverleners

TFT maakt afspraak met reclassering en betrokken
zorginstelling over het gezamenlijk optreden richting de
forensisch-psychiarische afdeling waar cliënt verblijft

Mogelijkheid tot vervullen van adviesrol (mogelijk om
indirecte zorgkosten buiten DBC te maken)

TFT adviseert collega-hulpverleners bij intake, maar ook
gedurende betrokkenheid TFT, over passende inzet en
coördinatie van (verschillende) organisatie(-s).
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3.

Kosten en bekostiging van het Transforensisch Team

Op dit moment wordt het TFT bekostigd op pilotbasis
In de huidige pilotfase overschrijden de kosten van het TFT de
inkomsten uit reguliere financiering. DJI heeft hiervoor pilotmiddelen
beschikbaar gesteld. Deze middelen bedragen € 400.000 en zijn
verstrekt op basis van een overeenkomst tussen DJI en GGZ Breburg
voor de periode april 2018-april 2019. De pilot heeft in mei en juni 2019
nog door kunnen gaan, op basis van dezelfde middelen.
De kosten van het TFT betreffen vrijwel alleen personeelskosten
De kosten van het TFT voor een volledig jaar, met een bezetting die in
totaal 3.29 FTE bedraagt, zijn € 545.000 per jaar, ofwel € 45.000 per
maand. Deze kosten zijn opgenomen in de detacheringsovereenkomsten die GGZ Breburg heeft afgesloten met de
verschillende zorgaanbieders. Het TFT beslaat de volgende formatiemix:
Functie in Transforensisch Team

FTE in pilot

Manager/Coördinator

0,44

Psychiater

0,08

Klinisch psycholoog

0,22

GZ-psycholoog

0,22

SPV

1,39

GZ-agoog

0,22

Maatschappelijk werker

0,22

Casemanager

0,50

Totaal

3,29 FTE

1. Jitske Nijhuis en Wouter Jongebreur (2018). Business case transforensisch team Tilburg – versie 1
2. GGZ Breburg (maart 2019). Managementinformatie GGZ Breburg.

De kosten worden gemaakt voor intensivering van reguliere inzet
De pilotmiddelen worden (naast de garantstelling voor de dekking van
de beschikbaarheid voor het kunnen inzetten van het team),
aangewend om de kosten van de extra benodigde inzet te dekken.
Het gaat daarbij om extra inzet binnen de volgende activiteiten:
• Verleiden tot zorg
• Warme overdracht en coördinatie tussen organisaties
• Groter aandeel indirecte tijd
• Adviesfunctie van het TFT voor cliënt en andere organisaties;
• Doorlopende behandeling tijdens detentie (nog niet voorgekomen);
• Overheadkosten: monitoring en registratie van pilot, facilitaire zaken
en ICT-voorzieningen.
De kosten en bekostiging per cliënt variëren sterk
De gemiddelde gerealiseerde kosten per cliënt zijn op basis van de
managementinformatie van GGZ Breburg nog niet eenduidig vast te
stellen. In ieder geval variëren deze sterk per cliënt. De oorzaak van
deze variatie ligt in de grote verschillen in de periode en mate van
betrokkenheid van het TFT. Circa 66 procent van de gerealiseerde uren
van het TFT tot maart 2019, kan bekostigd worden uit reguliere
bekostigingstitels van cliënten. Op dit moment gebeurt dat uit titels
onder de Wmo, Zvw en Forensische zorg. Mogelijk kan er voor cliënten
ook bekostiging uit de Wlz en het PGB ingericht worden.
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4.

Inzichten uit relevante literatuur

Literatuur als ondersteunende bron
Er zijn een beperkt aantal onderzoeken uitgevoerd naar teams en
interventies die gedeelde kenmerken hebben met het TFT. Aan de start
van voorliggende effectenanalyse zijn deze in kaart gebracht.
Het is allereerst belangrijk om te erkennen dat het Transforensisch
Team zich maar beperkt laat vergelijken met andere interventies voor
(gedeeltelijk) dezelfde doelgroep. Allereerst blijkt uit verschillende
onderzoeken dat het zeer beperkt mogelijk is om eenduidige
uitspraken te doen over de werking en effectiviteit van de interventies.
Dat heeft vooral te maken met verschillen in onderzoeksopzet, definitie
van de interventie en de gehanteerde uitkomstmaten. Ten tweede
betreft het een zodanig grillige cliëntgroep, dat deze beperkt te
vergelijken is met cliënten in andere onderzoeken. Tot slot beslaan de
onderzoeken vaak minstens een jaar. Dat is voor TFT nog niet het geval.
Ondanks deze beperkingen, leidt analyse van deze literatuur wel tot
een diepgaander inzicht, met voldoende duiding en nuancering.
Daarom wordt de beschikbare literatuur gebruikt als ondersteunend
uitgangspunt (bij start) en ondersteunende bron (na inzichtelijk maken
van de effecten) in deze analyse.
Literatuur biedt beperkt inzicht in enkele kenmerken
De beschikbare literatuur over deels vergelijkbare
interventies, leert ons een aantal relevante lessen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

teams

en

Over enkele belangrijke kenmerken van het TFT

1. Een

gezamenlijke cultuur, voldoende middelen en het
ontschotten van budgetten en werkprocessen dragen bij aan
succesvolle integrale dienstverlening in een team.
2. Cruciaal bij activering van cliënten is het starten bij de wensen,
motivatie of drijfveren van de cliënt. Belangrijke voorwaarden om
resultaten te boeken zijn: onderlinge samenwerking, regie,
taakverdeling en persoonlijke aandacht voor cliënten.
3. Effectief samenwerken is belangrijk voor het succes van een aanpak
voor complexe cliënten: enerzijds tussen hulpverlener en cliënt, en
anderzijds tussen hulpverleners, cliënt en het sociale netwerk.
4. Naast de sociale opbrengsten, blijkt outreachend werk ook in
financieel opzicht positief uit te pakken. De arbeidsintensieve
benadering lijkt eerst vooral geld te kosten, maar maatschappelijke
kosten-baten analyses laten zien dat kosten bespaard worden door
duurdere zorg in een later stadium te voorkomen.

Over de effecten van deels vergelijkbare interventies

5. Van het behandelmodel geïntegreerde behandeling van cliënten
met een dubbele diagnose (IDDT) weten we dat dit tot minder
middelengebruik en minder psychiatrische symptomen kan leiden.
6. Uit onderzoeken naar Nederlandse FACT-teams leren we dat
cliënten na een jaar beter psychisch en sociaal functioneren, minder
op straat leven, minder vaak politie en justitiecontacten hadden,
minder vaak en korter gedetineerd werden en als
minder delictgevaarlijk getaxeerd werden.

Inspectie SZW (april 2016). Literatuurstudie Integrale dienstverlening.
van Vugt, M.D. (2015). Assertive Community Treatment in the Netherlands. Dissertation.
AStri Beleidsonderzoek en -advies (2012). Integrale aanpak multiproblematiek: overzicht programma’s en bewezen methodieken.
Movisie en ministerie van VWS (2017). Wat werkt bij outreachend werken?
Trimbos Instituut (2015). Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose (IDDT) (website).
Neijmeijer L,, Van Vugt, M., Place, C., Kroon, H. (2011). Trimbos Instituut - Modelbeschrijving forensische (F)ACT.

33

5.

Overzicht op de effecten per belanghebbende groep

Cliënt
• Gezondheid
• Criminaliteit
• Wonen, financiën, dagbesteding
(basisvoorwaarden)

Organisaties

Maatschappij

•

Efficiëntie

• Veiligheidsrisico’s

•

Deskundigheid

• Overlast

•

Belastbaarheid
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5.

Effectenboom: overzicht op de effecten van het Transforensisch Team

Een overzicht op de effecten van het TFT
Om een compleet inzicht te krijgen in de effecten van het
Transforensisch Team, is het allereerst nodig om effecten die op de
korte en lange termijn kunnen optreden, te identificeren. Dit resulteert
in een overzicht van de effecten die kunnen optreden naar aanleiding
van de inzet van het Transforensisch team. De effectenboom biedt de
mogelijkheid om alle effecten in één overzicht te weergeven. Dat biedt
een compleet inzicht in de effecten, en de totstandkoming daarvan.
De effectenboom biedt een overzicht op alle mogelijke effecten
Een belangrijke notie bij het opstellen van de effectenboom is dat de
effectenboom een totaaloverzicht biedt op de effecten die optreden
naar aanleiding van inzet van het TFT. Dat wil niet zeggen dat alle
geïnventariseerde effecten in iedere casus, bij iedere cliënt, optreden.
De cliëntgroep van het TFT is dusdanig divers dat de effecten per cliënt
zullen verschillen, zowel welke effecten er optreden, als de mate waarin
deze optreden. De effectenboom biedt slechts een overzicht op de
verzameling van de geïdentificeerde effecten van het TFT. Om een
inzicht te bieden in deze variatie, schetsen wij na de beschrijving van de
effectenboom en ieder effect, drie what if-scenarios.
De effectenboom kent vier onderdelen
De effectenboom kent vier volgordelijke onderdelen:

1. Voor een overzicht van de wereld zonder en met Transforensisch team: zie pagina 29 en 30.
2. Voor een nadere toelichting van de kosten van het Transforensisch team: zie pagina 31.

1. Afbakening: beknopte beschrijving van de interventie, inzet,
doelgroep en het bereik van het TFT: zie pagina 25
2. Onderscheidende kenmerken: inventarisatie van onderscheidende
kenmerken van de aanpak: de wereld met het TFT.
3. Effecten op de korte termijn: inventarisatie van de effecten van
het TFT die op de korte termijn, in de pilotfase, kunnen optreden
voor (een deel van) de cliëntgroep.
4. Effecten op de lange termijn: inventarisatie van de effecten van
het TFT die op de lange termijn, dat wil zeggen, na de pilotfase,
kunnen optreden voor (een deel van) de cliëntgroep.
De afbakening (1) van het TFT is reeds weergeven op pagina 28. De
onderscheidende kenmerken van het TFT zijn reeds weergeven op
pagina 29 en 30. Op de volgende pagina worden de onderscheidende
kenmerken (2) nog eens beknopt herhaald, en worden de effecten op
de korte (3) en lange termijn (4) in de effectenboom weergeven in de
effectenboom.
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5.

Effectenboom: overzicht op de effecten van het Transforensisch Team

Onderscheidende
kenmerken

Outreachende aanpak

Effecten korte termijn

Meer en beter eerste contact

Effecten lange termijn

Stabieler en duurzamer contact

Geen contra-indicaties
Onafhankelijke positie
Slagvaardig matchen en
handelen
Multidisciplinaire
organisatie en inzet
Mogelijkheid continue en
langdurige ondersteuning

Mogelijkheid effectief
betrekken netwerk
Mogelijkheid vervullen
adviesrol
Coördineren van
ondersteuning en voeren
regie

Completer beeld
van actuele
problematiek

Betere prioritering
van aanpak
problematiek

Afname van crises

Passender
individueel plan
Afname van criminaliteit,
overlast en onveiligheid

Stabilisering basisvoorwaarden
wonen, financiën, dagbesteding
Basisvoorwaarden stabiel
Verbeterde controle over,
dan wel meer stabiliteit in gedrag (ook ten aanzien van omgeving)

Verbeterde gezondheid ten aanzien van
ten minste één type problematiek

Draaglijkere belasting voor betrokken
organisaties en professionals

Minder inzet van
specialistische zorg
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6.

Beschrijving van de effecten van het Transforensisch Team

De effecten van het TFT: naar een representatief beeld
Hieronder worden alle effecten van het TFT die op basis van dit
onderzoek geïdentificeerd zijn, beschreven.
Deze beschrijving krijgt vorm op basis van de effectenboom. De
effecten worden naar termijn van optreden besproken. Ieder effect dat
genoemd wordt in de effectenboom, wordt daarbij op dezelfde manier
beschreven, om zo een compleet en representatief beeld van de
effecten op te kunnen bouwen:

Omschrijving van het effect
Wat is precies het effect dat optreedt, of kan optreden, en wat is de
onderbouwing daarbij?

Omvang van het effect
Hoe groot is het effect op de cliënt, maatschappij of organisaties, met
andere woorden: hoe groot is het verschil dat het TFT maakt, ten
opzichte van de situatie zonder TFT?

Frequentie van het effect in de cliëntgroep van het TFT
Hoe groot is het aandeel van cliënten in de cliëntgroep waarvoor dit
effect geldt?
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6.

Effecten van het TFT op de korte termijn

Meer en beter eerste contact

Stabieler contact

Completer beeld
van problematiek

Betere prioritering
van aanpak
problematiek

Passender
individueel plan

Omschrijving

Omschrijving

Het TFT slaagt erin om meer en beter eerste contact te leggen met haar
doelgroep. Uit de monitoringsinformatie en input van het team, blijkt
duidelijk dat het verschil dat het TFT hierin maakt voornamelijk tot
stand komt door de outreachende, vasthoudende aanpak, zonder
contra-indicaties. Dat wil zeggen: als de cliënt de deur dichtgooit voor
het TFT, houdt het TFT vol totdat hij weer open doet, zelfs tot weken na
dato. Bij veel cliënten is er vervolgens na eerste contact sprake van een
stabieler contact, dat de basis vormt voor een vertrouwensrelatie.

Alle cliënten van het TFT kampen met multi-problematiek:
problematiek die sterk met elkaar verweven is, soms tot een bijna niet
te ontwarren kluwen. De geïntegreerde behandeling van het TFT, in
combinatie met de verschillende expertise, outreachende aanpak en
coördinatierol, leidt ertoe dat er allereerst een compleet beeld
gevormd kan worden van de cliënt. Dit blijkt uit zowel
logboekinformatie als informatie vanuit de professionals van het TFT.
Het TFT slaagt erin om aan te sluiten bij de problemen die de cliënt als
de meest dringende beschouwt, om zo toe te werken naar inzicht in de
samenhang van de problemen. Dit draagt aanzienlijk bij aan betere
prioritering van de problemen van de cliënt. Aan het einde van de pilot,
worden de eerste stappen tot individuele plannen voor cliënten
voorzichtig gemaakt. De historische informatiepositie van het TFT is
nog niet beter dan dat van individuele organisaties: de informatiedeling
over cliënten verloopt nog moeizaam.

Daarbovenop kunnen we op basis van de monitoringsinformatie
constateren dat de motivatie van de ruime meerderheid van de cliënten
is toegenomen, of dat bij hen al sprake was van de maximaal haalbare
motivatie bij start. We kunnen bij een derde van de cliëntgroep
constateren dat de tevredenheid is toegenomen. Daar spreekt
eveneens een mate van motivatie en tevredenheid uit over het contact
met TFT: “Mr. Y is blij met het team en voelt zich serieus genomen.”

Omvang en frequentie
Omvang en frequentie

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema inzicht in

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema contact, is groot.
• Voor vrijwel iedereen in de cliëntgroep geldt dat er meer en beter

• Voor vrijwel iedereen in de cliëntgroep geldt dat er een completer

eerste contact gelegd is. Voor de meerderheid van de cliënten geldt
dat er na het eerste contact, ook stabieler contact wordt gelegd.

problematiek, is aanzienlijk.
beeld is. Voor de meerderheid van de cliënten geldt dat er al beter
geprioriteerd kan worden, en voor een enkeling leidt dit al
voorzichtig naar het opstellen van een passender behandelplan.
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6.

Effecten van het TFT op de korte termijn

Stabilisering basisvoorwaarden
wonen, financiën, dagbesteding

Verbeterde controle over,
dan wel stabiliteit in gedrag

Omschrijving

Omschrijving

Op de korte termijn maakt het TFT al een verschil in het creëren van
stabiliteit ten aanzien van wonen, financiën en dagbesteding van
cliënten. Ten aanzien van sociale inclusie is weinig verschil duidelijk
merkbaar. Dat blijkt op basis van zowel het monitoringsformat, de
monitoring in de logboeken en de gesprekken met het team. Het TFT is
in de mogelijkheid om te investeren in het geven van zowel intensieve
begeleiding, als ook de juiste toeleiding naar andere organisaties die
ondersteuning bieden op deze vlakken, zoals het RIBW.

Op korte termijn blijkt, met name op basis van de logboeken en
gesprekken met het team, dat het TFT allereerst zorgt voor enige mate
van rust bij de cliënt. Nadat er een eerste en beginnend stabiel contact
is gelegd, is duidelijk merkbaar dat cliënten een verbeterde controle
over, dan wel stabiliteit in gedrag laten zien. Deze controle en stabiliteit
blijft relatief, maar voor de cliëntgroep van het TFT is het verschil met
de belemmerende instabiliteit en/of het destructieve verlies van
controle over gedrag, vaak aanzienlijk. Het TFT slaagt hierin omdat het
team de capaciteit en (gecombineerde) expertise heeft om te blijven
luisteren, vasthouden en ondersteunen. Het team kan daarnaast snelle
ingrijpen bij dreigende escalatie. Wederom is de kern van dit effect dat
het TFT de rust en ruimte schept voor cliënten, om een stap vooruit te
kunnen zetten. Ook leidt dit al tot stabieler gedrag van de cliënt ten
aanzien van zijn directe omgeving. Er is in ieder geval bij één cliënt al
een duidelijke escalatie voorkomen.

Dat kan gaan om het zoeken en vinden van een passende beschermd
wonen-plek, maar ook om het herstellen van de betrokkenheid van een
bewindvoerder. Het monitoringsformat laat daarbij zien dat bij
ongeveer de helft van de cliënten is er sprake van een positieve
ontwikkeling op het gebied van financiën; d.w.z. dat er minimaal wordt
gewerkt aan de financiële situatie en de bereidheid om het aan te gaan.
Het belangrijkste is dat het TFT de rust en ruimte schept voor cliënten,
om vooruitgang te maken ten aanzien van deze basisvoorwaarden.

Omvang en frequentie

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema gedrag, is
Omvang en frequentie

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema basisvoorwaarden,
is aanzienlijk. Dat geldt voor ongeveer de helft van de cliënten.

aanzienlijk.
• Dit geldt voor de meerderheid van de cliënten.
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6.

Effecten van het TFT op de korte termijn

Verbeterde gezondheid t.a.v.
ten minste één type problematiek

Draaglijke belasting voor betrokken organisaties en
professionals

Omschrijving

Omschrijving

Op de korte termijn - gedurende de pilot van het TFT – zijn enkele
voorzichtige effecten geïdentificeerd ten aanzien van de gezondheid
(mentaal en/of fysiek) van de cliënten. De multidisciplinaire, continue
en slagvaardige inzet zorgt ervoor dat er al enige voortgang geboekt
wordt ten aanzien van het aanpakken van de problematiek van de
cliënten. Dat kan gaan om verminderd middelengebruik, juiste inname
van medicijnen of minder angstgedachten.

Zoals beschreven in het cliëntperspectief, worden de cliënten van het
TFT door professionals van individuele zorgorganisaties die (zonder
onderdeel te zijn van een integrale, gecoördineerde aanpak) betrokken
zijn, als ‘buikpijncliënten’ gezien. Het lukt individuele organisaties niet
om een sluitende aanpak in te richten voor de cliëntgroep van het TFT,
wat leidt tot te zware belasting van individuele organisaties en
professionals. Dat kan leiden tot staking van ondersteuning en
negatieve gevolgen voor de individuele professional.

Omvang en frequentie

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema gezondheid, is
vooralsnog klein. Dat is gelegen in het feit dat de problematiek van
alle cliënten vele facetten en een hoge intensiteit kent, en verschil
daarom langzaam tot stand komt.
• Voor het bereiken van dit effect is het nodig dat de cliënt voldoende
in beeld is en enige stabiliteit in zijn gedrag vertoond. Dit is het
geval voor de meerderheid van de cliënten. Het effect is echter pas
merkbaar voor enkele cliënten, zo blijkt uit de monitoringsinformatie
en interactie met het team.
• Daarbij is bij twee cliënten duidelijk een terugval opgetreden, en
daarmee nog geen verbetering.

In de pilotfase is naar voren gekomen dat het TFT een duidelijk verschil
maakt hierin. Dit is enerzijds gelegen in het feit dat het TFT in de
mogelijkheid is om advies te verlenen aan andere organisaties ten
aanzien van een cliënt. Anderzijds ontzorgt het TFT zorgorganisaties
door een coördinerende rol te nemen in het inrichten van passende
ondersteuning voor cliënten, en door in enkele gevallen als ‘mediator’
tussen organisatie en cliënt op te treden.

Omvang en frequentie

• Het verschil dat het TFT maakt binnen het thema belasting van
organisaties, is aanzienlijk. Dat geldt voor iedere cliënt die vanaf
intake nog in beeld is bij het TFT. Voor de drie cliënten die zijn
uitgevallen, is dit logischerwijs onduidelijk.
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6.

Effecten van het TFT op de lange termijn

Afname van crises

Afname van criminaliteit, overlast en onveiligheid

Omschrijving

Omschrijving

Op de korte termijn is al merkbaar dat het TFT een aanzienlijke bijdrage
kan leveren aan het voorkomen van een opschaling of crisis bij cliënten.
De levensloop van cliëntgroep van het TFT kenmerkt zich door het
herhaaldelijk optreden van deze opschaling en crises. Omdat de aanpak
van het TFT zich (onder andere) kenmerkt door langdurige
betrokkenheid, en de mogelijkheden om eerder in te grijpen, de vinger
aan de pols te houden, en een compleet beeld te behouden van de
cliënt, is het aannemelijk dat op de lange termijn het aantal
opschalingen en crises bij cliënten structureel vermindert.

Op de korte termijn, in deze pilotfase, laat de praktijk van de TFT ons
zien dat het team al bijdraagt aan het verminderen van de overlast,
voor zowel de directe omgeving als de openbare omgeving van de
cliënt, die cliënten veroorzaken.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat multidisciplinaire, intensieve inzet
voor een complexe doelgroep, er op de langere termijn (in dit geval: na
een jaar) voor kan zorgen dat cliënten minder vaak
politie en justitiecontacten hebben.
Op de langere termijn ligt het daarom in de lijn der verwachting dat het
TFT het verschil kan maken in het voorkomen van criminaliteit (delict
gedrag), overlast en onveiligheid die wordt veroorzaakt door enkele
cliënten in de cliëntgroep.
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6.

Effecten van het TFT op de lange termijn

Basisvoorwaarden (wonen, financiën, dagbesteding) stabiel

Minder inzet specialistische zorg

Omschrijving

Omschrijving

Op de korte termijn zien we dat het TFT op al duidelijke verbeteringen
weet te realiseren ten aanzien van het creëren van rust in de
basisvoorwaarden wonen, financiën en dagbesteding bij cliënten.

De praktijk van het TFT op de korte termijn laat zien dat het TFT zich
multi-organisatorisch en multidisciplinair inzet om de juiste
ondersteuning in te richten voor haar cliënten. Het TFT handelt daarin
slagvaardig en kan verschillende expertise combineren. De
monitoringsinformatie biedt verschillende voorbeelden van cliënten die
door het TFT opnieuw in zorg komen, op een plek die vooralsnog
voldoende passend lijkt. Ook laten enkele voorbeelden zien dat het TFT
enkele cliënten effectief helpt bij het innemen van de nodige medicatie.
Daarmee is het op de korte termijn al voorzichtig merkbaar dat het TFT
bijdraagt aan effectievere zorg: zorg die een duurzamer resultaat heeft.
Daarnaast geeft deze praktijk duidelijke aanwijzingen over de bijdrage
van het TFT aan efficiëntere zorg. Immers: de inzet van het TFT draagt
bij aan het vinden van een passende plek voor de cliënt. Dat kan
verdere stapeling, uitval en vervolgens nieuwe intakes bij andere
organisaties, verder voorkomen.

De organisatie van het TFT maakt het mogelijk om langdurig en
continu, met verschillende intensiteit, betrokken te zijn en blijven bij
een cliënt. Op korte termijn wordt er daarmee de eerder beschreven
rust gecreëerd, en op lange termijn heeft deze aanpak daarom het
potentieel om deze rust verder uit te bouwen naar blijvende stabiliteit.
Uit onderzoek blijkt dat de blijvende onderlinge samenwerking, regie,
en persoonlijke aandacht voor cliënten belangrijke voorwaarden zijn
om uiteindelijk resultaten te boeken. De mogelijkheid voor het TFT om
op verschillende manieren een vinger aan de pols te blijven houden,
vervult deze voorwaarden.
Op de lange termijn is het daarom aannemelijk dat deze verbeteringen
ten aanzien van de basisvoorwaarden wonen, financiën en
dagbesteding, aanhouden, en dat er blijvende stabiliteit ontstaat voor
de cliënt op één of meerdere van deze gebieden, afhankelijk van de
specifieke problematiek die aan de orde is bij de betreffende cliënt.

De professionals van het TFT schatten in dat driekwart van de cliënten
over een jaar nog steeds onder hun hoede valt. Op de lange termijn is
het daarom aannemelijk dat de gecombineerde expertise van het TFT
‘zich uitbetaalt’: wanneer deze inzet doorzet, is er op termijn voor een
aantal cliënten naar verwachting minder inzet van specialistische zorg
en ondersteuning nodig zal zijn, omdat zij structureel, op basis van
passende zorg en ondersteuning, blijven werken aan de vermindering
van hun problematiek.
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7.

What if-analyse: effecten op casusbasis

Van cliënttypologie naar casusbeschrijving: op basis van what if
Eerder beschreven we een drietal cliënttypologieën. Die bieden behalve
inzicht in de doelgroep van het TFT ook een basis om potentiële baten
van de inzet van het TFT in kaart te brengen. De typologieën vormen
de grondslag van onze what if scenario’s. Een what if benoemt de
effecten die optreden als gevolg van een bepaalde interventie die bij
één cliënt (N = 1) een substantieel verschil oplevert.
Waarom is de what if methode geschikt voor deze doelgroep?
We kiezen voor het in kaart brengen van what if scenario’s omdat:
 Deze N = 1 berekening een duidelijk beeld geeft tussen het “saldo”
van inzet op één cliënt binnen de aanpak van het TFT, en het
resultaat daarvan (in termen van kwalitatieve en kwantitatieve
effecten die welzijn en besparingen opleveren).
 Omdat zowel de grootte van de geïncludeerde cliëntgroep (N = 15)
alsmede de kenmerken van deze cliëntgroep (hoge diversiteit,
instabiliteit en onvoorspelbaarheid) factoren betreffen die het lastig
maken om generieke uitspraken over de lange termijn te doen.
Methodologie
Elk what if-scenario is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen: (1)
de situatie van de cliënt vóór de inzet van het TFT, (2) de inzet van het
TFT, (3) de beschrijving van de effecten die op de korte termijn
optreden, en die op de lange termijn optreden op basis van de huidige
beschikbare informatie, (4) een illustratie van de baten van de effecten,
op basis van een inschatting van de omvang van het effect en
broninformatie over de daarmee voorkomen kosten (voor bijvoorbeeld
een bepaalde vorm van zorginzet) .

Situatie
voor
inzet TFT

Inzet
TFT

Effect

Baten

We gebruiken voor de what if scenario’s informatie uit het
monitoringsformat en de logboeken. Vanwege gebrek aan
betrouwbare kengetallen is het niet mogelijk de baten als gevolg van
gezondheidseffecten of (gevoelens van) veiligheid – anders dan delict
gedrag – te kwantificeren. Daarom duiden wij de omvang van deze
effecten enkel op kwalitatieve wijze.
Attributiepercentage
Aan elk te kwantificeren effect hangen we tevens een
attributiepercentage. Met andere woorden: het deel van het effect dat
het gevolg is van de inzet van het TFT (en niet van andere inzet of
gebeurtenissen). We kiezen voor attributiepercentages van 0 tot 100
waarbij we een bandbreedte hanteren van 25% gezien de hoge mate
van onvoorspelbaarheid die van dit type cliënt uitgaat en relatief korte
onderzoeksperiode. Deze inschatting is tot stand gekomen op basis
van expert judgment, waarbij rekening is gehouden met de dynamische
FARE score, invloed van externe organisaties, rechterlijke voorwaarden,
medicatiegebruik en motivatie.
Disclaimer
De what if scenario’s zijn niet per definitie representatief voor de
praktijk. Het betreft een illustratieve methode, gebaseerd op een
‘succescasus’, om inzicht te bieden in de effecten die de inzet van het
TFT voor één cliënt heeft en kan hebben.
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7.

What if-analyse op basis van cliënttypologie 1
Situatie
voor inzet
TFT

Profiel
LVB-problematiek
Verslavingsproblematiek
Gevarieerde delictgeschiedenis
Duidelijke hulpvraag (trauma)
Angst/wantrouwen
Betrokken hulpverlening
RIBW (instabiele situatie: cliënt
heeft moeite met
RIBW/begeleider)

Risicotaxatie
Statische FARE: hoog
Dynamische FARE: hoog
Motivatie
Cliënt heeft een duidelijke
hulpvraag en is maximaal
gemotiveerd voor behandeling.

1.

Inzet
TFT

Type inzet
In beginsel ligt de focus op de
vertrouwensrelatie tussen cliënt
en het TFT. Het TFT vervult een
‘mentorrol’ en houdt cliënt op de
rit. Traumabehandeling wordt
nog uitgesteld; eerst focus op
basisstabiliteit gezondheid
(afbouw verslaving), wonen
(stabiliteit RIBW) en financiën
(schuldsanering)

Intensiteit
Ca. 4-6- uur per week. Het TFT is
nauw bij cliënt betrokken en
houdt cliënt goed in het zicht.

Maatschappelijke prijslijst (2017). www.effectencalculator.nl

Effect

Korte termijn - merkbaar
- Cliënt: Voortgang op
gezondheid, wonen en
financiën; de verslaving van
cliënt is stabiel, er worden
stappen gemaakt in het
schuldsaneringstraject en de
instabiele situatie bij de RIBW
is mede door inzet van het
TFT nu stabiel.
- Maatschappij: Stabiliteit in
gedrag leidt tot minder
veiligheidsrisico’s voor de
(directe) omgeving van de
cliënt.
- Organisatie: Draaglijke
belasting voor RIBW;
voorkomen escalatie
Lange termijn - aannemelijk
- Effectievere inzet van hulp
(RIBW)
- Afname van crises
- Afname/voorkomen van
delictgedrag

Baten

Kwantificering effecten korte
termijn
Aannemelijk is dat het
voorkomen van herhaald
overlastgevend en crimineel
gedrag voor 75-100% te
relateren is aan de
betrokkenheid van het TFT
Vermeden kosten van crisisinzet
a.g.v. voorkomen escalatie. Ter
illustratie is onderstaand een
kengetal van hiermee
samenhangende besparingen
weergegeven:
- Voorkomen van crisiszorg:
€275,- per dag

44

7.

What if-analyse op basis van cliënttypologie 2
Situatie
voor inzet
TFT

Inzet
TFT

Profiel
Hoog IQ
Psychische problematiek,
agressie, manipulatief, veel
zorgen
Verslavingsproblematiek
Geweldsdelict
Forensisch kader

Type inzet
Mediatorrol TFT; het TFT
begeleidt cliënt bij afspraken
met instanties (o.a.
woningbouwvereniging,
Reclassering en de RvdK) en
houdt controle op de situatie
van cliënt.

Betrokken hulpverlening
Reclassering
GGZ
Juridische Banenbank (JBB)
Woningbouwvereniging

Intensiteit
Ca. 4-6- uur per week. Behalve
begeleiding bij gesprekken met
instanties ook huisbezoeken.

Risicotaxatie
Statische FARE: hoog
Dynamische FARE: zeer laag*
Motivatie
Maximaal haalbare motivatie
(heeft vnl. te maken met
gewenste omgangsregeling)

Effect

Baten

Korte termijn – merkbaar
- Cliënt: Progressie op het
gebied van gezondheid
(verbeterde controle dan wel
stabiliteit in gedrag), wonen
(cliënt heeft woning
toegewezen gekregen),
financiën en sociale netwerk
(omgangsregeling kind).
- Organisatie: Draaglijkere
belasting voor betrokken
organisaties en professionals

Kwantificering effecten korte
termijn
Aannemelijk is dat het TFT voor
50-75% heeft bijgedragen aan:
- Totstandkoming
omgangsregeling
- Voorkomen klacht bij de
woningcorporatie

Lange termijn – aannemelijk
- Basisstabiliteit leidt op termijn
tot minder terugval in
overlastgevend en crimineel
gedrag.

Ter illustratie: de kosten die
samenhangen met detentie a.g.v.
een hernieuwd geweldsdelict
beslaan circa €230,- per dag.

Aannemelijk is dat het TFT voor
25-50% heeft bijgedragen aan: het voorkomen van delictgedrag.

Hierin zijn de (per casus en regio
uiteenlopende) kosten voor inzet
politie, justitie, advocatuur, en
schade aan personen en
voorwerpen nog niet
meegerekend.

1. Maatschappelijke prijslijst (2017). www.effectencalculator.nl
2. Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vereniging Nederlandse Gemeenten (2014). Stelselwijziging Jeugd, brochure Tarieven 2014 voor Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering.
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7.

What if-analyse op basis van cliënttypologie 3
Situatie
voor inzet
TFT

Inzet
TFT

Profiel
Verslavingsproblematiek
Agressief en overlastgevend
TBS geschiedenis
Zorgmijdend – geen duidelijke
hulpvraag
Medicatie en TFT vanuit
forensisch kader

Type inzet
Behandeling vanuit forensische
maatregel verbonden aan
voorwaardelijke invrijheidstelling.
In beginsel voornamelijk cliënt
verleiden tot zorg. Later staat
cliënt ook open voor gesprek
met psychiater TFT.

Betrokken hulpverlening
Bij start nog verplicht op HIC

Intensiteit
Ca. 4-6 uur per week. Het TFT is
onder meer als mediator
betrokken bij ontslag cliënt HIC.

Risicotaxatie
Statische FARE: zeer hoog
Dynamische FARE: hoog
Motivatie
Van o (geen motivatie) naar 2 op
een schaal van 0-4

Baten

Effect

Korte termijn - merkbaar
- Cliënt: Stabieler en
duurzamer contact,
stabilisering
basisvoorwaarden,
stabilisering gezondheid
(controle over gedrag en
nemen van medicatie)
- Maatschappij: Minder
veiligheidsrisico (directe)
omgeving/crisis vermeden
- Organisatie: Draaglijkere
belasting voor betrokken
organisaties en professionals
Lange termijn – aannemelijk
- (Beperkte) afname van
crises/overlastgevend gedrag
- (Beperkte) afname van
veiligheidsrisico’s
- Behouden van werk
- Voorkomen gedwongen
opname

Kwantificering effecten korte
termijn:
Aannemelijk is dat het TFT voor
50-75% heeft bijgedragen aan:
- Het voorkomen van
crises/overlastgevend gedrag.
Ter illustratie: de kosten
gemoeid met crisisopname
beslaan circa €275,- per dag
- Behoud van werk: en
daarmee samenhangende
baten van gemiddeld
€19.389,60 per jaar
:

1. Baten van behouden werk op basis wettelijk minimumloon vanaf 22 jaar. Rijksoverheid (2018). Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019.
2. Tweede voetnoot kan verwijderd en vervangen door: Maatschappelijke prijslijst (2017). www.effectencalculator.nl
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8.

Beschouwing van maatschappelijke meerwaarde

Integrale aanpak als overkoepelende onderbouwing
Ieder effect in de voorgaande beschrijvingen is onderbouwd, door toe
te lichten hoe dit het effect tot stand komt. Echter: hoe het effect
precies tot stand komt in de praktijk, blijft altijd een combinatie van
verschillende kenmerken van het TFT. De gegeven onderbouwing in de
beschrijvingen betreft dan ook de voornaamste redenen dat het effect
optreedt, niet de enige.
Kanttekeningen ten aanzien van de cliëntgroep
Bij ieder effect in de voorgaande beschrijvingen is daarnaast
aangegeven voor welk deel van de cliëntgroep dit effect geldt. Echter,
naast deze duiding, bestaan er nog twee belangrijke kanttekeningen bij
de effecten op niveau van de cliëntgroep. Ten eerste is het een
zekerheid dat de cliëntgroep van het TFT onvoorspelbaar blijft. Er is
altijd wel een uitzondering op de regel: een effect zal nooit voor 100%
van de cliënten gelden. Ten tweede is er bij enkele casussen dwang in
het spel: daar betreft de inzet van het TFT het gevolg van een
rechterlijke machtiging.
Samenhang tussen de effecten
Voorgaande beschrijving maakt onderscheid tussen de effecten van de
aanpak van het TFT. Naast het onderscheiden van de verschillende
effecten, is het belangrijk om de onmiskenbare samenhang tussen de
effecten te erkennen. Omdat het TFT één integrale aanpak betreft, is
het logisch dat verschillende effecten op elkaar inhaken. Uiteraard is er
pas inzicht in de voortgang van de gezondheid van een cliënt, wanneer
er stabiel contact is met deze cliënt en als deze een bepaalde mate van
rust heeft om zich op zijn problemen te kunnen richten, bijvoorbeeld.

Ook is er vaak sprake van verbetering op meerdere vlakken tegelijk,
zowel gezondheid als financiën bijvoorbeeld.
De geïdentificeerde effecten bieden inzicht, geen zekerheid
De geïdentificeerde effecten op de korte termijn, en daarbij de doorkijk
naar de effecten op de lange termijn, bieden een inzicht in wat het TFT
kan opleveren voor de huidige cliëntgroep, op basis van de pilot. Dat
wil zeggen dat de verzamelde informatie in deze beperkte periode, en
daarin het gebrek aan kwantitatieve informatie geenszins een zekerheid
biedt voor de effecten van het TFT in de toekomst. Om die zekerheid
(meer) te bieden, is evaluatie na langere tijd, met rijkere
monitoringsinformatie, nodig.
De verhouding tussen kosten en effecten
De kosten van het TFT zetten de effecten, op zowel korte als lange
termijn, in perspectief. Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat
het TFT op de korte termijn vooral geld kost: het leggen van contact en
realiseren van enige stabilisatie gaat gepaard met aanzienlijke inzet.
Daarnaast kunnen uit nieuwe zorgarrangementen die het TFT voor een
cliënt vindt, uiteraard kosten volgen. De financiële baten als gevolg van
de effecten van het TFT daarentegen, vallen naar verwachting pas later
in de tijd, als er (samengevat), rust, aanpak van problematiek door
passende ondersteuning, en stabiele basisvoorwaarden voor de cliënt
zijn gerealiseerd, wat resulteert in minder kosten voor de
ondersteuning van de cliënt, en minder kosten voor de maatschappij
door bijvoorbeeld overlast. Deze vergelijking biedt meer inzicht in de
rendabiliteit van het TFT.

Conclusies
Inzichten
Doorkijk
Meerwaarde
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Inzichten na tien maanden werken met het Transforensisch Team
De conclusies van deze evaluatie richten zich primair op de
meerwaarde van het TFT op niveau van de cliënt, organisaties en
maatschappij. Alvorens daar op in te gaan, vatten we hier kort samen
hoe het TFT werkt, wat de werkzame elementen in de aanpak zijn en
welke aandachts- en aanknopingspunten we zien voor de
doorontwikkeling van het team.
Hoe werkt het TFT?
Tien maanden geleden ging het TFT van start met de eerste cliënt.
Inmiddels zijn er 15 cliënten onder de hoede van het TFT.
Focus ligt allereerst op het maken van contact, het winnen van
vertrouwen en ‘verleiden’ tot zorg. Dat kost tijd en gaat niet vanzelf.
Toch lukt het deze ingewikkelde doelgroep aan boord te houden en
langzaamaan te werken aan het op orde krijgen van belangrijke
basiszaken als huisvesting en financiën.
Daarbij fungeert het TFT niet altijd zelf als primaire zorgverlener, maar
heeft vaak een rol als onafhankelijke derde in het verknopen van
partijen, herstellen en onderhouden van relaties tussen cliënt en
instanties. Daarnaast biedt het TFT praktische hulp en ondersteuning
aan de cliënt, en tevens behandeling waar nodig.
Het multi-organisatorische en –disciplinaire karakter, evenals het
procedurevrij werken maakt dat het TFT snel en flexibel kan opereren.
Alle teamleden bestempelen de samenwerking als zeer positief en
verrijkend.

Wat zijn werkzame elementen in de aanpak?
De werkwijze van het TFT laat zich niet vangen in een strak
geformatteerde methodiek of stappenplan. Wel zijn er een aantal
werkzame elementen te benoemen, die in samenhang maken dat de
eerste ervaringen met het TFT positief zijn:
 Outreachende aanpak gericht op vertrouwen winnen en motiveren
tot zorg
 Onafhankelijke positie ten opzichte van de cliënt
 Werken in complementaire duo’s: draagkracht en kennisversterkend
 Samen met de cliënt formuleren van haalbare doelen gericht op het
behalen van eerste kleine successen
 Toekomstgericht i.p.v. focus op belast verleden
 Lange adem en niet loslaten; ruimte voor 2e en 3e kansen

 Coördinerende en verbindende rol
 Snelheid, slagvaardigheid en flexibiliteit als gevolg van procedurevrij
werken

Daarnaast zijn ook een aantal knelpunten en verbeterpunten
gesignaleerd, die hierna in de vorm van aandachts- en
aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van het team worden
beschreven.
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Doorontwikkeling van het TFT
Samenstelling van het team
• Meer robuust organiseren van het team zodat de slagkracht en de
continuïteit van het team is gewaarborgd. Op dit moment bestaat
het team uit 3.3. fte verdeeld over 9 mensen; “Je rijdt ergens naar
toe en je tijd is alweer op”, is dan ook een treffende duiding.
Met name de inzet van gecombineerde expertise is ingewikkeld als
iedereen maar een beperkt aantal uren per week inzetbaar is.
• Versterking in de breedte: ten behoeve van een snellere en betere
toegang tot wonen, dagbesteding en schuldhulpverlening – en de
daaraan gelieerde gemeentelijke afdelingen W&I en Wmo – is
uitbreiding van het team met deze aandachtsgebieden gewenst. Of
in ieder geval het nabij organiseren van. Het TCC kan hier mogelijk
een actieve verbindende rol spelen.
Levensloopbenadering
• Een vorm van stabiliteit in het leven van deze groep mensen treedt
op na een langere periode van zorg en ondersteuning. Deze groep
is gebaat bij een vast aanspreekpunt en een team van begeleiders
en behandelaren die bekend zijn en die snelheid en continuïteit
kunnen bieden als het nodig is. Het TFT vervult daarmee een zekere
beschikbaarheidsfunctie voor deze doelgroep. Dat vraagt om een
TFT dat langdurig vinger aan de pols kan houden en snel kan
inspringen ingeval van terugval c.q. dreigende escalatie.
• De huidige bekostigingssystematiek biedt onvoldoende ruimte om
die rol als zodanig in te vullen. Ten aanzien van dit punt verwijzen
wij naar het Koers & Kansen traject, waar o.a. gewerkt wordt aan het
realiseren van een sluitende business case en passende bekostiging.

Optimaliseren op basis van best practices
• Het afronden van een pilot brengt het risico met zich mee dat het
team wordt ingebed in vaste structuren en werkprocessen. Dit terwijl
het procedurevrij en flexibel werken nu juist als een van de
succesfactoren van het team wordt bestempeld. Om die
wendbaarheid te behouden is het wenselijk niet te ver door te slaan
in standaardisering, maar vooral door te ontwikkelen op basis van
het delen van best practices. Met elkaar op zoek naar wat werkt, bij
wie, in welke situatie.
Inbedding in het lokale netwerk
• Het genereren van bredere bekendheid in en een betere inbedding
in de lokale zorg en veiligheidsstructuren is een aandachtspunt.
Hoewel hier afgelopen periode verbetering in is opgetreden, is dit
tot op heden onderbelicht gebleven in de aanpak. Naast
bekendheid gaat het dan ook om het maken van werkafspraken en
vaste routes met belangrijke partners t.b.v. instroom, afschaling, en
samenwerking in de zorgverlening.
Beter zicht en grip op effectiviteit
• Op basis van de ervaringen tot nu toe is het niet mogelijk een harde
onderbouwing voor maatschappelijke effecten te geven. Om hier
meer grip en zicht op te krijgen is het wenselijk de voortgang van de
trajecten nauwkeurig te blijven monitoren.
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Meerwaarde van het TFT
Samenvattend laat de meerwaarde van het TFT zich illustreren
aan de hand van het hiernaast gepresenteerde schema.
De doelgroep van het TFT heeft een grillig karakter. Een
combinatie van problematiek maakt dat ze vaak een
langdurige geschiedenis hebben en zich afwisselend in het
strafrecht en de zorg begeven. Op moment dat de
problematiek piekt – al dan niet tot uitdrukking komend in een
delict – wordt ingegrepen en volgt een straf en/of zorgtraject.
Dit zijn dure interventies. Interventies die zich vaak richten op
een deel van de – op dat moment bovenliggende –
problematiek. Deze trajecten kennen veelal een vooraf
vastgestelde start en einddatum, of de cliënt valt gedurende
het traject uit. Met als gevolg dat hardnekkige onderliggende
problematiek als trauma onaangeroerd blijft en er op een
zeker moment weer een escalatie volgt, waar wederom een
zware interventie op wordt ingezet, enzovoorts. Voor cliënten
veelal een opeenstapeling van teleurstellingen, waarbij het
vertrouwen in de hulpverlening steeds verder afbrokkelt en
men op een zeker moment soms helemaal uit beeld verdwijnt
en het wachten is tot het weer misgaat. Dit is geen sluitende
en duurzame aanpak.
Het TFT beoogt dit patroon te doorbreken. Allereerst door
Multi-organisatorisch en multidisciplinair te werk te gaan,
waarbij forensische kennis, begeleiding en behandeling waar
nodig gebundeld kunnen worden ingezet. Daarnaast zet het
team stevig in op het herwinnen van vertrouwen en motivatie,
het creëren van rust en basisstabiliteit en langdurige
betrokkenheid, waarbij ingeval van dreigende escalatie snel en
flexibel kan worden opgetreden om erger te voorkomen. Het
TFT haalt daarmee de scherpe randjes weg (zie stippellijn in de
figuur) in de levensloop van deze groep, en ook de met deze
uitschieters samenhangende kosten.
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De meerwaarde van het TFT voor cliënt, zorgorganisaties en maatschappij
Zowel op het niveau van de cliënt, organisaties en maatschappij treden
baten op.
Voor de cliënt
• De eerste ervaringen laten zien dat het lukt om mensen te
motiveren tot hulp en dat de motivatie en tevredenheid toenemen.
3 cliënten zijn vroegtijdig uitgevallen. Verder zijn alle cliënten nog
aangehaakt; een unicum voor deze doelgroep.
• Er worden eerste stappen gezet in het verbeteren van de financiële
en woonsituatie van de cliënten en de bereidheid om een aantal
complexe onderliggende patronen aan te gaan.
• De stabiliteit van cliënten is – in sommige gevallen aanzienlijk –
verhoogd.
• Vanaf het moment van betrokkenheid van het TFT is sprake van
vermindering van overlastgevend en crimineel gedrag.
Het doen van toekomstvoorspellingen over het verdere verloop van het
traject is gezien het grillige karakter van de cliëntgroep lastig. Wel is
het op basis van eerste ervaringen aannemelijk dat langdurige
betrokkenheid van het TFT bijdraagt aan het structureel indammen van
die grilligheid. Daarbij is het verkleinen van het risico op een ernstige
escalatie en daarmee samenhangende schade van grote
maatschappelijk waarde en bijna niet in geld uit te drukken.
Voor organisaties
Het TFT loont als één zorgorganisatie het niet aan kan. Regelmatig
lopen zorgorganisaties stuk op deze moeilijke groep. In een tijd waarin
de sector al zwaar onder druk staat, drukt deze groep zwaar op de
belastbaarheid van professionals. Betrokkenheid van het TFT verhoogt
de draaglast van professionals om met deze moeilijke groep te dealen.

Voor de maatschappij
Directe netwerk : Waar sprake is van een sociaal netwerk, ervaart de
directe omgeving een hoge mate van onveiligheidsgevoel. Het TFT
draagt bij aan herstel van de relatie en brengt rust in het netwerk.
Publieke ruimte : Middels de betrokkenheid van het TFT wordt het
zicht en grip op een complexe en risicovolle groep vergroot. Een groep
die voorheen regelmatig van de radar verdween en pas bij een
escalatie weer opdook. Korte lijnen en regelmatig contact maken dat
tijdig geanticipeerd kan worden op een dreigende escalatie. Daarnaast
zorg de betrokkenheid van het TFT voor meer stabiliteit en daarmee
voor vermindering van overlast en crimineel gedrag door deze groep.
Slotwoord
Zoals in de inleiding verwoord zijn veel gemeenten op zoek naar een
passende en sluitende aanpak voor mensen met ernstig verward en
risicovol gedrag. Een weliswaar kleine groep, maar met enorme impact
als het mis gaat. Dit roept essentiële vragen op over hoe om moet
worden gegaan met deze mensen. Er is een toenemende behoefte
vanuit de maatschappij om veiligheid. Daar staat tegenover dat er
vanuit beleid/politiek, maar ook vanuit de maatschappij, steeds meer
nadruk wordt gelegd op doelmatige uitgave van overheidsmiddelen.
Een harde kwantificering is op basis van deze eerste pilotervaringen
niet te maken. Neemt niet weg dat het weinig toelichting behoeft dat
de impact van een enkele escalatie enorm kan zijn. Deze groep mensen
verblijft nu eenmaal in de publieke ruimte. De praktijk laat zien dat één
enkele aanbieder vaak niet bij machte is met deze doelgroep om te
gaan. Een sluitende aanpak kan alleen gerealiseerd worden door hier
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken en deze ook als
zodanig op te pakken. Het TFT biedt zo’n gezamenlijke aanpak.
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