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Jaarverslag 2019

Sociale gegevens 2019 2018

Verhouding vrouw 633 623

Verhouding man 358 347

Instroom van medewerkers 183 (151,2 fte) 208 (171,6 fte)

Uitstroom van medewerkers 162 (136,5 fte) 145 (121,2 fte)

Aantal medewerkers en 
formatie (fte’s) per 31/12

991 (878,4 fte) 970 (861,8 fte)

Leeftijdsopbouw

15-25 56 57

25-35 318 296

35-45 241 238

45-55 179 188

55-65 186 181

> 65 11 10

Ziekteverzuim De Forensische 
Zorgspecialisten

5% 5,2%

Ziekteverzuim GGZ landelijk 6,2% 6,2%

Aantal contacten met de media 79 81

Bezoekers websites 
(unieke bezoekers en totaal 
aantal bezoeken)

DFZS 
Hoeven Kliniek 

De Waag 
Werken bij

28.225/33.430  
30.205/38.729 
67.357/89.880 
30.148/46.529

24.385/29.833 
26.856/35.478  
64.021/85.813 
27.032/42.431 



TOELICHTING 

In 2019 hebben wij hard gewerkt aan onze belangrijkste missie: een veiligere samenleving. Zo 
werden er nieuwe afdelingen geopend in de Van der Hoeven Kliniek, zoals de tweede Klinische 
Kortdurende Behandeling (KKB) voor zedenplegers zonder tbs met dwangverpleging. Bij de 
Waag werden verschillende zorgprogramma’s verder ontwikkeld, zoals het zorgprogramma 
voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Ook nam de online behandeling daar een grote 
vlucht. Mede door deze ontwikkelingen is onze organisatie gegroeid van 970 medewerkers in 
2018 naar 991 in 2019; een stijging van 2% en weer een nieuw record.  

Medewerkers 
De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de 
personele bezetting op 31 december 2019. Het aantal medewerkers dat op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/nulurencontract werkzaam is bij DFZS, 
is hierin meegerekend. In totaal waren er 991 mensen in dienst op 31 december (878,4 fte). 
Een jaar eerder waren dat er 970 (861,8 fte); een verschil van 21 mensen en een stijging van 
2%. Tegenover een instroom van 183 medewerkers (151,2 fte) in 2019 – in 2018 waren dat er 
208 (171,6 fte) - stond een uitstroom van 162 medewerkers (136,5 fte). In 2018 bedroeg de 
uitstroom 145 medewerkers (121,2 fte). Dit betekent dat DFZS in zijn geheel weer gegroeid is, 
alleen is de instroom minder groot dan een jaar eerder. De uitstroom hangt onder andere 
samen met personeelsverloop vanwege een gunstige arbeidsmarkt in 2019.  

Leeftijdsopbouw 
Opvallend bij de opbouw van de leeftijdsgroepen is dat de groepen van 15 tot 35 jaar goed 
vertegenwoordigd zijn: 56 medewerkers in de groep 15 tot 25 jaar en 318 medewerkers in de 
groep 25 tot 35 jaar. Dit heeft onder andere te maken met het actief werven van groepsleiders 
voor de Van der Hoeven Kliniek op universiteiten en hogescholen. Ook lopen toekomstige 
groepsleiders al tijdens hun opleiding stage bij de Van der Hoeven Kliniek. Zij stromen dan 
gemakkelijk door naar hun eerste baan. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel 
kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim bij DFZS is 
met 0,2% afgenomen ten opzichte van 2018 (van 5,2% naar 5% vorig jaar); het ligt onder het 
landelijk gemiddelde van de ggz. DFZS stuurt op een afname van het ziekteverzuim. Deze 
inspanningen richten zich op de psychosociale arbeidsbelasting en het vinden van een goede 
balans tussen werk en privé voor de medewerkers.  

In de media 
Het aantal contacten met de media bleef in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018. In 2019 
waren er 79 mediacontacten, tegenover 81 mediacontacten in 2018 (een zeer lichte daling van 
2%). Naast verschillende artikelen in magazines en kranten, werd ook meegewerkt aan 
televisie-uitzendingen en documentaires. Zo kreeg Maarten van Rossem in maart 2019 een 
rondleiding in de Van der Hoeven Kliniek voor zijn programma Van Rossem Vertelt bij RTV 
Utrecht. Ook was de Waag in april 2019 te zien in het NOS Journaal, met een item over de 
verminderde instroom van jeugdige cliënten in de regio Rotterdam. In november was er veel 
persaandacht naar aanleiding van het kort geding dat DFZS aanspande tegen het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, vanwege de voorgenomen tariefdaling in de aanbesteding Overige 
Forensische Zorg.
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