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Sociale gegevens 2019 2018

Vrouw 739 677

Man 383 373

Instroom van medewerkers 194 (162,8 fte) 189 (157,6 fte)

Uitstroom van medewerkers 122 (101,04 fte) 130 (102,6 fte)

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

1122 (989,2 fte) 1050 (929,4 fte)

Leeftijdsopbouw

18-25 53 49

25-35 397 363

35-45 282 266

45-55 179 167

55-65 186 189

> 65 25 16

Ziekteverzuim De Forensische 
Zorgspecialisten

5,45% 4,5%

Ziekteverzuim ggz landelijk 6,63% 6,2%

Aantal contacten met de media 35 46

Bezoekers websites (aantal 
gebruikers)

DFZS  
Van der Hoeven Kliniek  
de Waag  
Werken bij DFZS

40.706 
32.944 
63.454 
33.677

30.651 
29.934 
65.580 
34.532



TOELICHTING 

2021 was een jaar waarin de veerkracht van onze organisatie zichtbaar werd. De COVID-19-
crisis had een grote impact op het leven van patiënten, cliënten en medewerkers. Het vinden 
van een manier om op een gezonde en veilige manier de dagelijkse gang van zaken weer op te 
pakken was belangrijk. Tegelijkertijd stond het afgelopen jaar ook in het teken van krijgen van 
het keurmerk World-class Workplace 2022 waarmee we als organisatie de bevestiging kregen 
van de vele inspanningen om voor medewerkers tot een zo prettig en veilig mogelijke 
werkomgeving te komen, waarin alle ruimte is voor opleiding en ontwikkeling. Daarnaast 
mocht FAST, Forensische Ambulante Systeem Therapie, eind 2021 vijf kaarsjes uitblazen en 
werd de Sluis, de nieuwe transmurale woonvoorziening van de Van der Hoeven Kliniek 
geopend. Verder werd Vivienne de Vogel, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten en 
lector Werken in een Justitieel kader op de Hogeschool Utrecht, bijzonder hoogleraar 
Forensische Zorg aan de Universiteit Maastricht. 

Medewerkers 
Dit jaar werkten we hard aan de versterking van de positionering van De Forensische 
Zorgspecialisten als werkgever. Ook in 2021 kende onze organisatie mede daardoor een 
verdere groei. In totaal waren er 1122 mensen in dienst op 31 december 2021, terwijl dat er 
in 2020 1050 waren. De verhoudingen zijn in 2021 nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2020: 
we zien dat er nog steeds bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen bij onze organisatie 
werken. Bij de leeftijdsopbouw van medewerkers is de groep van 25 tot 35 jaar het sterkst 
vertegenwoordigd. Dit heeft onder andere te maken met het actief werven van groepsleiders 
via onze online kanalen. Ook lopen toekomstige groepsleiders al tijdens hun opleiding stage bij 
de Van der Hoeven Kliniek. Zij stromen dan gemakkelijk door naar hun eerste baan.  

* De bovengenoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2021. 

Personeelsverloop 
Bij De Forensische Zorgspecialisten werken we er actief aan om medewerkers voor lange 
termijn aan onze organisatie te binden. De verwachting was echter wel dat vanwege de 
COVID-19-crisis de personeelsuitstroom lager lag. Dit was ook een landelijke trend in 2021. 
We zien een daling van de personeelsuitstroom: terwijl in 2020 de uitstroom 130 medewerkers 
bedroeg, zijn in 2021 122 medewerkers uitgestroomd. De instroom van medewerkers lag in 
2021 iets hoger dan het jaar daarvoor: er was een instroom van 194 medewerkers in 2021, 
tegenover 189 in 2020.  

* De bovengenoemde cijfers betreffen de personeelsbezetting op 31 december 2021. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel 
kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim bij De 
Forensische Zorgspecialisten is met 0,95% toegenomen ten opzichte van 2020 (van 4,5% naar 
5,45%); het ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde van de ggz (6,63%). De afname van 
het ziekteverzuim blijft een belangrijk onderwerp. Zo zet De Forensische Zorgspecialisten zich 
in voor het verbeteren van de psychosociale arbeidsbelasting en het vinden van een goede 
balans tussen werk en privé voor de medewerkers. 
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Media-aandacht 
Het aantal contacten met de media lag in 2021 aanzienlijk lager dan de jaren ervoor, vanwege 
de COVID-19-crisis: in 2020 waren er 46 mediacontacten, tegenover 35 mediacontacten in 
2021. We werkten onder andere mee aan de documentaire 'Echo' van Ingrid Kamerling, 
waarvoor veel media-aandacht was. Verder zien we een toenemende aandacht voor onze 
onlinekanalen: zo trok onze vernieuwde website van De Forensische Zorgspecialisten dit jaar 
meer bezoekers en heeft de start van de 'Werken bij'-pagina’s op LinkedIn ervoor gezorgd dat 
ons bereik op dit kanaal sterk gestegen is.
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CIJFERS KENNIS EN INNOVATIE 

* = het gaat hierbij om publicaties die geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn. 

TOELICHTING 

De Forensische Zorgspecialisten hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om 
ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. Zo doen we onderzoek 
naar risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten, maar ook naar de effectiviteit van onze 
behandelingen en nieuwe behandelmethoden. We hebben daarvoor een eigen afdeling 
Onderzoek en werken samen met universiteiten en forensische instellingen. In 2021 is door 
onze onderzoekers hard gewerkt aan verschillende projecten en publiceerden zij geregeld in 
(inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.  

Publicaties 
In 2021 hebben onze onderzoekers geregeld gepubliceerd in (inter)nationale, 
wetenschappelijke tijdschriften. Zo waren er 31 internationale publicaties (tegenover 34 in het 
voorgaande jaar). Er waren 20 Nederlandse publicaties (tegenover 29 in 2020). 

Promoties 
Bij de afdeling Onderzoek lopen momenteel 7 promotieonderzoeken. In 2020 waren dat er 5.

2021 2020

Aantal internationale publicaties 
(artikelen, hoofdstukken in boeken)

klinisch:  
ambulant:  

totaal:

23 
8 

31

27 
7 

34

Aantal Nederlandse publicaties 
(artikelen, hoofdstukken in boeken)

klinisch (publicaties/rapporten): 
ambulant (publicaties/rapporten): 

totaal:

14 
6 

20

28 
1 

29

Afgeronde masterscripties klinisch:  
ambulant:  

totaal:

7 
6 

13

6 
8 

14

Aantal afgeronde promoties klinisch:  
ambulant:  

totaal:

- 
- 
-

- 
2 
2

Lopende interne 
promotieonderzoeken 

klinisch:  
ambulant:  

totaal:

5 
2 
7

3 
2 
5
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