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In de eerste plaats een keus voor onze eigen opdracht. De bijzondere taak die we als SGLVG-behandelinstelling hebben, laten we 

bepalend zijn voor al ons doen en laten. Die taak is: perspectief bieden aan cliënten met een beperking en gedragsproblematiek die 

vastlopen in de reguliere zorg. We moeten daarom iets te bieden hebben dat bij andere zorginstellingen niet zomaar te krijgen is. We 

moeten anders en beter durven zijn. Die uitdaging gaan we aan, elke dag opnieuw.

In de tweede plaats een keus voor onze eigen normen. Wat we bij STEVIG onder goede zorg verstaan, en hoe we die zorg kunnen 

verbeteren, bepalen we zelf. In permanente dialoog met elkaar, zonder kritische vragen uit de weg te gaan. Ons nieuwe kwaliteits-

systeem is rondom die gedachte opgebouwd.

In de derde plaats een keus voor ons eigen vakmanschap. Onze behandelaars zijn mensen met hart voor hun vak en voor de cliënt. 

Hoe meer ruimte onze behandelaars krijgen om te doen waar ze goed in zijn, hoe beter het onze cliënten vergaat. Directie en 

management moeten daarbij ondersteunend zijn, wat natuurlijk eveneens vakmanschap vereist. Daarop stellen we ons in. Directie 

en management ondersteunen de behandelaars bij het ondersteunen van hun cliënten. Des te beter kunnen we voldoen aan de 

bijzondere opdracht die we hebben.

Het is een voorrecht directeur te zijn van een organisatie die haar koers aan de hand van dergelijke keuzes weet te bepalen.

Ik wens u veel leesplezier!

Harm Wijgergangs, directeur

Het Jaarbeeld 2018 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die STEVIG in 

2018 heeft doorgemaakt. Die ontwikkelingen waren talrijk. Voor het merendeel kwamen ze voort 

uit drie fundamentele keuzes waardoor we ons hebben laten leiden.

Voorwoord
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De behandeling in GGZ- instellingen werd bemoeilijkt door de overheersende LVG-problematiek, terwijl de gedragsproblemen 

een belemmering vormden voor de hulpverlening in VG-instellingen. Kwetsbare mensen met meervoudige, complexe zorgvragen 

bleef daardoor verstoken van noodzakelijke hulp. In deze nood moesten SGLVG-behandelcentra met een gecombineerde GGZ- en 

VG-expertise voorzien.

De behoefte aan gespecialiseerde SGLVG-behandelcentra is nog altijd springlevend. Zolang de GGZ en de gehandicaptenzorg 

gescheiden sectoren zijn, zullen er mensen tussen wal en schip blijven vallen. Voor die mensen moeten we een vangnet bieden. Dat 

is onze opdracht. Meer nog: het is de reden van ons bestaan. We laten ons daardoor leiden bij alle verdere keuzes die we maken.

Uitbreidingen
STEVIG is verantwoordelijk voor het SGLVG-behandelaanbod in het hele zuiden van Nederland. Ons werkgebied bestaat uit Limburg, 

Noord-Brabant en het Rijk van Nijmegen. We moeten bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen in dit gebied die op onze behan-

deling is aangewezen.

Om onze bereikbaarheid te vergroten, hebben we in 2018 twee nieuwe locaties geopend, in Nijmegen en in Heerlen. Op beide 

locaties bieden we ambulante en deeltijdbehandeling aan. In Heerlen leggen we een accent op de forensische zorg, vanwege de 

grote plaatselijke vraag naar onze diensten op dat gebied.

We hebben nu in totaal vijf locaties voor ambulante en deeltijdbehandeling (Venray, Sittard en Tilburg zijn de andere drie). Er zullen 

er nog meer gaan volgen. Dertig jaar geleden al, toen het woord ‘ambulantisering’ nog niet eens bestond, hebben we ervoor 

gekozen naar onze cliënten toe te gaan in plaats van ze naar ons toe te halen. Daar gaan we consequent mee door. We willen er zijn 

voor onze cliënten en daarom vestigen we ons in hun nabijheid.

Nieuwe cliënten
In 2018 werden 451 nieuwe cliënten bij STEVIG aangemeld. Van hen werden er 93 door Justitie verwezen. De overige 358 cliënten 

werden aangemeld van overal uit ons werkgebied. Voor het merendeel door VG-instellingen, GGZ-instellingen of zorgorganisaties die 

zich richten op kwetsbare mensen in het algemeen. Wat minder vaak door huisartsen. Soms door gemeentelijke instanties. Af en toe 

door familieleden of andere naasten. Alleen bij hoge uitzondering melden cliënten zichzelf bij STEVIG aan. In 2018 waren dat er twee.

Het aantal aanmeldingen van 2018 was groter dan dat in de voorafgaande jaren, toen het rondom de 400 schommelde. Ongetwijfeld 

is dit mede een gevolg van onze uitbreidingen. We worden vaker gevonden naarmate we ons beter vindbaar maken. Wat dat betreft 

hebben we nog werk te doen. Met name de GGZ-populatie uit Noord-Brabant is in onze clientèle ondervertegenwoordigd.

We zijn er blij mee dat elk jaar opnieuw vele tientallen verschillende instellingen één of enkele cliënten bij ons aanmelden. Dat toont 

aan dat die instellingen ons weten te vinden voor onze taak: uitkomst bieden in de (schaarse) gevallen dat een gebruikelijke aanpak 

onvoldoende resultaat heeft, zodat specialistische SGLVG-behandeling  noodzakelijk wordt.

Imago-onderzoek
In 2018 heeft een extern bureau een imago-onderzoek naar STEVIG uitgevoerd onder onze verwijzers en overige aanmelders. Het 

onderzoek bevestigt dat de behoefte aan onze diensten breed wordt gevoeld. En ook dat we er goed aan doen onze vindbaarheid te 

vergroten. Dat was, naast de oplopende wachtlijsten, het grootste punt van kritiek: dat we kansen laten liggen doordat we ons niet 

sterk genoeg profileren, met name in Noord-Brabant. Volgende uitbreidingen zullen dan ook vooral daar gaan plaatsvinden.

Als sterkste punt noemen de verwijzers en aanmelders onze expertise met betrekking tot onze doelgroep. Andere sterke punten zijn: 

de kundigheid van onze medewerkers, de ruimte die we geven aan een individuele aanpak en maatwerk, onze ruime behandelmo-

gelijkheden en onze volharding – we geven niet gauw op, ook niet als de resultaten op zich laten wachten. Overbodig te zeggen dat 

STEVIG is een van de vier erkende Nederlandse SGLVG-behandelcentra. Dertig jaar geleden zijn die behandel-

centra opgericht door de Nederlandse overheid. Aanleiding daarvoor was de constatering dat een groep 

mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen geen adequate zorg kreeg.

Kiezen voor onze opdracht
we hier ongelofelijk blij mee zijn. Dit is wat we willen zijn, en zo worden we in het werkveld ook gezien. Wat natuurlijk niet betekent 

dat we op onze lauweren kunnen rusten. Onze verwijzers hebben hoge verwachtingen van ons, wat gezien onze opdracht niet meer 

dan terecht is. We moeten ons voortdurend blijven inspannen om aan die verwachtingen te beantwoorden. En ze waar mogelijk te 

overtreffen.

Landelijk zorgprogramma ambulante SGLVG-behandeling
Onze opdracht is alleen uitvoerbaar als onze behandeling in wettelijke organisatie- en financieringskaders past. Die kaders 

veranderen regelmatig. Een belangrijke verandering is de aanstaande overheveling van de ambulante SGLVG-behandeling 

voor cliënten zonder WLZ-indicatie naar de Zorgverzekeringswet. We hebben ons daarop voorbereid met de andere drie SGLVG-

behandelcentra, waarmee we in Expertisecentrum De Borg verenigd zijn. In 2018 hebben we een gezamenlijk zorgprogramma 

voor ambulante SGLVG-behandeling opgesteld. Op basis van dit programma heeft het Zorginstituut geoordeeld dat het zorgaanbod 

van de SGLVG-behandelcentra als specialistische behandeling moet worden erkend en als zodanig een plaats moet krijgen in de 

Zorgverzekeringswet. Het (reële) risico dat SGLVG-behandeling als een aanvullend aanbod binnen de eerstelijnszorg zou terechtge-

komen zou zijn, is daarmee afgewend.

Behandelen en wonen
Op het terrein in Oostrum waar onze klinieken zijn gevestigd, wonen ook cliënten. Dat is voor ons niet de gewenste situatie. Onze 

eigenlijke taak is behandelen, niet het verzorgen van een woonaanbod. We denken bovendien dat onze cliënten veel beter in een 

wijk kunnen wonen dan op een afgelegen terrein.

In 2018 zijn we verder gegaan met de afbouw van ons woonaanbod waarmee we in 2014 zijn begonnen. We hanteren steeds het 

uitgangspunt dat de kwaliteit van leven van de cliënt er op moet vooruit gaan. Voor cliënten die hierdoor konden verhuizen – sinds 

2014 een kleine 50 op een totaal van 64 – hebben we dus beter passende oplossingen gezocht. De vrijgevallen capaciteit zijn we 

deels gaan benutten voor onze eigen behandelactiviteiten, deels voor onze samenwerking met De Rooyse Wissel. Cliënten van De 

Rooyse Wissel/STEVIG in de F-RIBW kunnen op ons terrein geleidelijk wennen aan de vrijheid. Hun behandeling wordt verzorgd door 

teams waarin medewerkers van STEVIG participeren. Onze klinische behandelaanbod willen we intussen anders inrichten. Met een 

accent op intensieve behandeling, maar tegelijk met een gastvrije uitstraling. Dit is een proces dat enkele jaren zal vergen.

Ketenveldnorm
In oktober 2018 is de Implementatie Ketenveldnorm van start gegaan in vier Nederlandse pilotregio’s. Limburg is een van deze 

regio’s, met De Rooyse Wissel als regiehouder. De pilot richt zich op doelgroepen met potentiële veiligheidsrisico’s. Een regionaal 

‘levensloopteam’ levert intensieve ambulante zorg op alle leefgebieden en schaalt zo nodig op naar beveiligde intensieve zorg. De 

betrokken casemanagers zijn werkzaam bij een van de vier aanbieders van klinische forensische zorg in Limburg, waaronder STEVIG.

Onze verhouding tot Dichterbij
Als SGLVG-behandelcentrum is STEVIG er voor cliënten met complexe problematiek die onvoldoende baat vinden bij het aanbod van 

VG- en GGZ-instellingen. Tegelijk is STEVIG onderdeel van een VG-instelling, namelijk van Dichterbij.

Onze verhouding tot Dichterbij hebben we in 2018 opnieuw overdacht en besproken. Duidelijk is dat we, als we vasthouden aan onze 

opdracht, onszelf andere doelen moeten stellen dan Dichterbij. Omdat we bovendien een gespecialiseerd behandelaanbod moeten 

garanderen binnen een zeer ruim werkgebied, en in verschillende financieringskaders opereren, hebben we specifieke ondersteu-

ningsbehoeften op diverse terreinen. We hebben van Dichterbij de ruimte gekregen om hierin de koers te varen die nodig is en 

onze ondersteuning zelf in te richten waar dat nodig is. Daar zijn we heel tevreden mee. De beste bijdrage die we binnen Dichterbij 

kunnen leveren, is doen wat we moeten doen als SGLVG-behandelcentrum. Die visie wordt nu binnen Dichterbij algemeen gedeeld.

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen de regio’s van Dichterbij en STEVIG om crisissituaties te voorkomen en kennis over de 

LVB-groep over te dragen. Dit gebeurt met name op de locaties Baersdonck (Grubbenvorst), Huiberhof (Horn), Blerick en Struikheide 

(Gennep). STEVIG maakt daarbij toenemend gebruik van ‘stapelzorg’ (extra behandeling bieden bovenop de bestaande dienstverlening).
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Hoe zorgen we ervoor dat we dat kunnen? Op die vraag is het antwoord niet eenvoudig. We hebben onze behandelvisie 

beschreven in 2016 (Modelbeschrijving ambulante SGLVG-behandeling) en, samen met onze zusterinstellingen, opnieuw in 2018 

(Zorgprogramma ambulante behandeling SGLVG). Maar de belangrijkste succesfactor kan niet programmatisch worden beschreven. 

Dat is het samenspel van zorgprofessionals met kennis van hun vak en met hart voor hun cliënten. In dat samenspel ontstaat 

de kwaliteit van wat we doen en worden onze onderliggende kwaliteitsnormen tastbaar. Die gedachte is bepalend voor hoe we 

kwaliteit benaderen.

Een nieuw kwaliteitssysteem
In 2018 heeft STEVIG een nieuw kwaliteitssysteem opgezet. Dat systeem bestaat niet uit een geheel van geschreven regels. Die 

hebben we wel, maar die beschouwen we vooral als hulpmiddelen. Het systeem bestaat evenmin uit een normenkader dat ruimte 

laat aan diverse handelwijzen. Zulke kaders bestaan natuurlijk (wetten bijvoorbeeld) en we moeten ze tot ons kwaliteitssysteem 

rekenen als ze ons aangaan. Maar de kern van ons kwaliteitssysteem is een leerproces. We zorgen ervoor dat we met elkaar denken 

en praten over wat we doen. In de dialoog treden onze normen aan het licht en kunnen we aanleiding zien onze handelwijzen bij te 

stellen, of iets nieuws te beginnen. Vervolgens doen we dat. Veel meer is het eigenlijk niet. Maar naar onze overtuiging is dit wat een 

kwaliteitssysteem beoogt te zijn: een stelsel dat onze normen verheldert en ons doen en laten daarmee in overeenstemming brengt.

We reflecteren niet alleen over de behandeling, maar ook over de ondersteuning die vanuit directie, management en ondersteu-

nende diensten aan de behandeling wordt gegeven. In 2018 hebben we onze nieuwe reflectiecyclus voor het eerst voltooid, met als 

sluitstuk de ‘reflectiedag kwaliteit en veiligheid’. We hebben op die dag een aantal actiepunten bepaald om onze dienstverlening 

verder te verbeteren. Kort daarna vond een externe audit plaats. Die heeft ertoe geleid dat STEVIG als een van de eerste zorginstel-

lingen in Nederland een kwaliteitscertificaat heeft verkregen voor een kwaliteitssysteem dat geheel naar eigen normen is ingericht.

Kwaliteitsnetwerk De Borg
Over ons doen en laten reflecteren we ook samen met onze drie zusterinstellingen. Dat doen we in een vorm die goed aansluit bij 

onze benadering van kwaliteit: het kwaliteitsnetwerk De Borg. Ook het kwaliteitsnetwerk heeft het karakter van een leerproces. De 

reflectiecyclus begint met het bepalen van standaarden voor goede zorg. Dit gebeurt door zorgprofessionals. Aan de hand van deze 

standaarden voert elke instelling een zelfreview uit. De resultaten worden besproken met een visiterend reviewteam. Na afloop 

ontvangen de instellingen een rapport dat zij kunnen gebruiken voor reflectie en actie met de teams. Op een landelijke reviewdag  

wordt een rapport gepresenteerd voor alle instellingen tezamen, met speciale vermelding van ‘parels’ (goede voorbeelden) en 

‘oesters’ (waarin mogelijk een parel verborgen zit, maar het vergt nog wat werk om die eruit te halen). De kracht van deze methode 

is dat zorgprofessionals worden geprikkeld zichzelf te ontwikkelen aan de hand van normen waarvoor zij zelf hebben gekozen.

Het kwaliteitsnetwerk was de afgelopen jaren vooral gericht op de forensische zorg. In 2018 hebben we ervoor gekozen ons hele 

behandelaanbod in het kwaliteitsnetwerk te betrekken. Met onze zusterinstellingen reflecteren we nu gezamenlijk over alle zorg die 

we bieden. Daarmee geven we onszelf de kans op alle gebieden van elkaar te leren.

Verbinding en dialoog
Aan het nut van gezamenlijke reflectie twijfelt niemand. Maar hoe kunnen we zorgen voor een klimaat van vruchtbare reflectie die 

bovendien tot de gewenste actie leidt? In 2018 heeft STEVIG dat met name op vier manieren willen doen.

- We leggen ons sinds 2013 toe op de methode van dynamisch verbinden. Die methode concentreert zich op de dynamiek 

van de samenwerking op alle niveaus in een organisatie. In elke samenwerking zijn er drie rollen: de initiator (iemand die 

Onze opdracht als SGLVG-behandelcentrum brengt bovengemiddelde kwaliteitseisen met zich mee. Gewoon 

goed is niet goed genoeg. Ook de instellingen die cliënten naar ons verwijzen, zijn goed in wat ze doen. 

Van ons verwachten die instellingen dat we in staat zijn cliënten te helpen voor wie iets extra’s nodig is.

Kiezen voor onze normen
iets wil), de actor (iemand die iets doet) en de ondersteuner (iemand die erbij helpt). We moeten in elke samenwerking 

weten wat onze rol is en welke taken daarbij horen – en welke taken juist niet – om onze verantwoordelijkheid op een 

goede manier te kunnen nemen. Dichterbij heeft de methodiek in 2018 overgenomen en STEVIG heeft een aandeel 

genomen in de kennisoverdracht.

- Alle klinische teams hebben in 2018 een training gevolgd in logisch redeneren. De training stimuleert het kijken met een 

brede blik naar de mogelijke oorzaken van moeilijk verstaanbaar gedrag. Handelingen van medewerkers hebben meer 

succes als ze aansluiten bij de logica die aan het gedrag ten grondslag ligt.

- We hebben een begin gemaakt met de aanpak Veilig Plus. Die aanpak berust op de gedachte dat veiligheid op het werk 

alleen bestaat als ze ook door medewerkers wordt ervaren. Gevoelens van onveiligheid verdienen het daarom te worden 

besproken om tot oplossingen te komen. De Veilig Plus-aanpak bevordert een continue dialoog over veiligheid tussen 

zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en leidinggevenden.

- We hebben ruimte gemaakt voor moreel beraad. In werksituaties kunnen we op morele dilemma’s stuiten. Bijvoorbeeld 

wanneer een conflict ontstaat (of lijkt te ontstaan) tussen wat een cliënt wil en wat een zorgverlener denkt dat goed voor 

de cliënt zou zijn. Of tussen de wensen van de cliënt en die van zijn vertegenwoordiger. Of wanneer uitvoeringsregels 

ons verhinderen te doen wat een cliënt nodig heeft. In zulke gevallen kan een moreel beraad worden aangevraagd. De 

ethisch consulent van Dichterbij ondersteunt een dialoog waarin we nagaan waar het probleem precies zit en welke 

keuzes verantwoord zijn.

Verbinding en dialoog zijn de sleutelwoorden. Daarop vertrouwen we. Meer dan op strenge regels en een strikte hiërarchie. Kwaliteit 

maken we bij STEVIG samen. Elke medewerker heeft hierin zijn aandeel en dus zijn verantwoordelijkheid. De beste kwaliteitsgarantie 

die we kunnen bieden is: het maximale doen om elke medewerker in staat te stellen zijn verantwoordelijkheid te dragen.

Incidenten, klachten, middelen en maatregelen
Doen we werkelijk wat we volgens onze normen moeten doen, en ervaren onze cliënten dat ook zo? Graadmeters daarvoor zijn 

gegevens over incidenten, klachten en de inzet van middelen en maatregelen voor onvrijwillig verblijvende cliënten. Die gegevens 

zijn dan ook belangrijke input voor de ‘reflectiedag kwaliteit en veiligheid’ die onze reflectiecyclus besluit. De gegevens over 2018 

moeten we nog bespreken op de reflectiedag van 2019, maar we kunnen er al wel iets over zeggen.

Het aantal incidenten dat door medewerkers wordt gemeld, was in 2018 bijna een derde lager dan in de twee voorgaande jaren. De 

daling is vrij plotseling begonnen in het voorjaar, op meer locaties tegelijk, en is het hele verdere jaar constant gebleven. Dit kan erop 

duiden dat we beter dan voorheen in staat zijn incidenten te voorkomen. Maar we willen onszelf niet te vroeg feliciteren. Of er ook 

andere verklaringen zijn, en of onze medewerkers zelf het idee hebben dat ze vorderingen maken, moeten we nog onderzoeken.

Het aantal klachten dat over STEVIG werd ingediend, lag in 2018 (opnieuw) beneden de tien. Elke afzonderlijke  klacht nemen 

we vanzelfsprekend serieus. Een verband tussen de klachten die op een tekortkoming in onze dienstverlening kan wijzen, lijkt op 

voorhand niet aanwezig.

Ten slotte de middelen en maatregelen. Concreet: de keren dat we voor onvrijwillig verblijvende cliënten zijn overgegaan tot dwang-

medicatie, separeren, afzonderen of fixeren. Dat gebeurde in 2018 ongeveer even vaak als in de twee jaar daarvoor. Maar met een 

paar belangrijke verschillen. De duur van de separaties is sterk teruggelopen. Separaties die langer duren dan een dag zijn uitzonder-

lijk geworden. Ook zijn er geen middelen en maatregelen meer ingezet zonder dat sprake was van een aanwijsbare noodsituatie. We 

beschouwen dit als een belangrijke winst.

We hebben onze cijfers over separaties bovendien vergeleken met die van andere zorgaanbieders, voor zover zulke cijfers beschik-

baar waren. Bij STEVIG bestaat een verhouding van één separatie per jaar op ruim drie klinische plaatsen. Die verhouding is, landelijk 

gezien, tamelijk gunstig; in de GGZ zien we vaak een verhouding van  één separatie per jaar op circa twee klinische plaatsen. 

Intussen denken we dat het nog beter zou kunnen. Op de reflectiedag van 2018 hebben we het principebesluit genomen separaties 

af te schaffen. Zo ver zijn we nog niet. Maar we blijven zoeken naar alternatieven.
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Vakmanschap en leiderschap
In 2018 hebben we onze visie op leiderschap geformuleerd. Het leiderschap van STEVIG is tweevoudig. Enerzijds is er een zakelijke 

leiding, met de directie aan het hoofd (die verantwoording aflegt aan de  Raad van Bestuur van Dichterbij). Daarnaast is er de leiding 

over de behandelactiviteiten, die wordt beschreven in ons Professioneel statuut. Dit statuut garandeert, binnen de sfeer van de 

behandelactiviteiten, de professionele autonomie van de behandelaars.

Zakelijk en zorginhoudelijk leiderschap staan zodoende naast elkaar en kennen elk hun eigen hiërarchie. De directie heeft geen 

zeggenschap over behandelingen, de regiebehandelaars hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering. Beiden zijn eindverant-

woordelijk op hun eigen gebied.

Dit wil niet zeggen dat de zakelijke leiding geen taken heeft als het om de kwaliteit van behandeling gaat. Maar die taken bestaan 

uit de zorg voor zakelijke voorwaarden die een goede behandelkwaliteit mogelijk maken. Concreet: de zorg voor financiële middelen 

en contracten, de vereiste personeelsbezetting, benodigde voorzieningen en samenwerkingsverbanden, het inregelen van wette-

lijke en contractuele verplichtingen, enzovoort. Het zakelijke leiderschap staat ten dienste van de zorgactiviteiten, zonder de inhoud 

daarvan te kunnen of mogen bepalen. Dat doen de behandelaars zelf.

Onze behandelaars moeten daarom vakmensen zijn die de verantwoordelijkheid voor hun doen en laten ten volle willen, kunnen en 

durven nemen. Directie en management geven de behandelaars dan ook de ruimte om overeenkomstig hun vakmanschap te kunnen 

handelen. Die ruimte moet in veel gevallen worden gemaakt: door te zorgen voor voldoende bezetting van teams, voor het inwerken van 

nieuwe medewerkers, voor een goede werksfeer, voor benodigde faciliteiten, voor efficiënte werkprocessen, voor veilige werkomstan-

digheden. Ook het willen, kunnen en durven nemen van verantwoordelijkheid door de behandelaars vraagt om een actieve houding:

- Ons personeelsbeleid is gericht zijn op het werven, aannemen en behouden van behandelaars die verantwoordelijk willen 

zijn voor wat ze doen.

- Ons scholingsbeleid is gericht op de (door)ontwikkeling van bekwaamheden en vaardigheden die voor de behandeling 

zijn benodigd, zodat behandelaars verantwoordelijk kunnen zijn voor wat ze doen.

- Ons veiligheidsbeleid is erop gericht dat behandelaars ook verantwoordelijk durven te zijn voor wat ze doen. Niet alleen 

door het risico op veiligheidsincidenten te minimaliseren, maar ook door een veilige werksfeer te garanderen, waarin 

fouten maken mag.

Bij STEVIG werken we met vakmensen. Dat zijn in de eerste plaats onze behandelaars; STEVIG is immers 

een behandelinstelling. Al onze andere medewerkers – directie, management, staf en ondersteunende 

afdelingen – staan ten dienste van de behandeling. Dat lijkt een vanzelfsprekend uitgangspunt. Maar we 

verbinden hier gevolgen aan die misschien minder vanzelfsprekend zijn. 

Kiezen voor ons vakmanschap

Zelforganisatie
Onze opvatting van zelforganisatie hebben we geformuleerd in het verlengde van onze visie op leiderschap. Zelforganisatie betekent 

volgens STEVIG nadrukkelijk niet dat de behandelteams voor hun eigen ondersteuning moeten zorgen. Zorgen voor de benodigde 

ondersteuning is nu juist wat de zakelijke leiding moet doen, zodat de behandelaars zich maximaal kunnen richten op de uitoefening 

van hun vak en het op peil houden van hun bekwaamheid. Zoals de verantwoordelijkheid voor de behandelkwaliteit bij de behande-

laars moet blijven, zo moet de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij directie en management blijven. Onze opvatting van 

zelforganisatie houdt dan ook in: de behandelaars maximaal in staat stellen de verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor de 

kwaliteit van de behandeling. Dit betekent allerminst dat de manager op afstand van de werkvloer komt te staan. De managers van 

STEVIG staan juist midden op de werkvloer, om daar de ondersteuning te bieden die nodig is.

Expertise
We hebben in 2018 onze behandelexpertise versterkt door, in samenwerking met Vincent van Gogh GGZ, een opleidingsplaats voor 

klinisch psychologen in te richten. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. We hebben nu opleidingsplaatsen 

voor drie typen gespecialiseerde behandelaars: klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten. Daarnaast 

leiden we ook verpleegkundigen op. Ons opleidingsprogramma heeft een impuls gekregen doordat het Ministerie van Justitie eind 

2018 een aanzienlijke subsidie aan STEVIG heeft toegekend die voor een belangrijk deel voor de opleiding van GZ-psychologen en 

verpleegkundigen is bedoeld.

Twee medewerkers van STEVIG hebben in 2018 hun opleiding tot GZ-psycholoog voltooid, twee anderen zijn aan de opleiding 

begonnen. Bovendien hebben we in 2018, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, enkele nieuwe GZ-psychologen en een nieuwe 

psychiater aan STEVIG weten te verbinden. We verzekeren ons op die manier van voldoende aanwas van specialisten die regietaken 

in de behandeling op zich kunnen nemen.

Onderzoek
Vanouds biedt STEVIG ruimte aan wetenschappelijk onderzoek. Het zwaartepunt van dat onderzoek ligt op het gebied van de klinische 

neuropsychiatrie. Op termijn willen we hieraan zoveel ruimte geven dat een Top-GGZ-erkenning binnen ons bereik komt. In samen-

werking met Vincent van Gogh GGZ hebben we hiervoor een basis gelegd.

In 2018 is de volgende publicatie verschenen:

Maarten Otter, Constance Stumpel, Therese van Amelsvoort, ‘Client-centred clinical genetic diagnostics’,

Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 12 (2018), pp. 1-10.

Een ander mooi resultaat waaraan we met onze onderzoekscapaciteit hebben bijgedragen is de totstandkoming van de behandel-

module SGG (seksueel grensoverschrijdend gedrag). De module is in samenwerking met de andere drie SGLVG-behandelcentra 

ontwikkeld. Bij STEVIG beginnen we in 2019 met een afdeling SGG in onze FPA (forensisch-psychiatrische afdeling).
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- Autonomie en rendement. We varen de koers die past bij onze opdracht. Tegelijk spannen we ons in om ons 

bedrijfsresultaat te verbeteren.

- Zorg en gastvrijheid. Onze klinische behandellocaties zijn aan vernieuwing toe. Die vernieuwing krijgt gestalte vanuit het 

beginsel van gastvrijheid. Onze cliënten moeten zich bij ons welkom voelen.

- Onderzoek en ontwikkeling. We doen hoogwaardig onderzoek naar SGLVG-behandeling en we ontwikkelen nieuwe 

behandelinterventies. We willen uiteindelijk een Top-GGZ-erkenning bereiken.

- Verantwoordelijkheid  en vakmanschap. We willen werken met professionals die verantwoordelijkheid willen en kunnen 

dragen voor hun werk. Ons personeelsbeleid en ons opleidingsbeleid worden gezamenlijk daarop ingericht.

- Marktbenadering en uitbreiding. We willen overal in ons werkgebied zichtbaar en vindbaar zijn. We ontwikkelen een 

model voor kleinschalige, risicoarme uitbreiding in samenwerking met lokale partijen.

- Zorg en dwang. We bereiden ons voor op de invoering van de Wet Zorg en Dwang. De zorg die we op onvrijwillige basis 

verlenen, richten we opnieuw in. We doen dat met maximaal respect voor de waardigheid van de cliënt en een minimale 

inzet van middelen en maatregelen.

De meeste van deze doelen zijn niet binnen één jaar te bereiken. We zullen er daarom ook in 2020 aan blijven werken. In een steeds 

veranderende wereld moeten we voortdurend zorgen voor kaders die aan ons werk ten goede komen. Zo blijven we slagvaardig en 

kunnen onze medewerkers en cliënten hun toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Ook in 2019 laten we ons leiden door onze eigen opdracht, onze eigen normen en ons eigen vakmanschap. 

We geven aandacht aan zes jaardoelen in het bijzonder.

Vooruitblik op 2019



Reageren op het Jaarbeeld kan via de groep STEVIG op intranet.

Vragen of opmerkingen?


