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De bedoeling 



Wij – als ondertekenaars van dit convenant – zijn van 

mening dat iedere persoon die zorg en ondersteuning 

via een opname in een beveiligde klinische setting 

nodig heeft, hier toegang toe dient te krijgen. 

In dit kader merken we op dat opname van mensen – die ten gevolge 

van hun psychische stoornis en/of hun verstandelijke beperking en/of 

hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving 

vormen – op beveiligde bedden verbeterd kan en moet worden. 

Dit is allereerst belangrijk voor de individuele patiënt, maar zeker ook 

met het oog op de veiligheid van de samenleving als geheel. Hierbij ligt 

er een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle partijen, zowel bij de 

zorgaanbieders als bij de financiers van zorg, een verantwoordelijkheid 

die wij ook in gezamenlijkheid op ons nemen. 

Opname op beveiligde bedden moet beter



1. Het dashboard beveiligde bedden tot stand te brengen, 

met ondersteuning van de Ministeries van Justitie en 

Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en;

2. Vervolgens aan de hand van het dashboard de 

opnamecapaciteit van beveiligde bedden beter in kaart te 

brengen, zodat sneller inzicht ontstaat waar opname plaats 

kan vinden;

3. Samen te werken op basis van vertrouwen en openheid, 

waarbij transparantie voorop staat en er een constante 

dialoog is met als doel om de toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van de beveiligde zorg te verbeteren.

Commitment aan afspraken ten behoeve
van ’dasboard beveiligde bedden’



Het dashboard



1.Het dashboard geeft real-time inzicht in de 

capaciteit en ondersteunt zo het opnameproces

van patiënten die beveiligde zorg nodig hebben.

2.Het dashboard geeft inzicht in de kwalitatieve en 

kwantitatieve knelpunten in de beveiligde zorg 

en draagt op die manier bij aan het oplossen van 

de knelpunten rondom de beveiligde bedden.

De 2 functionaliteiten 



• Programma van Eisen gemaakt met 

stakeholders, vastgesteld door 

opdrachtgevers

• Oplevering begin januari 2021

• Verder uitwerking met coördinatoren 

levensloopaanbieders

• Gefinancierd door de ministeries voor 

4 jaar (inclusief licenties) 

Praktische realisatie van 
het dasboard



Opname & Landelijk 
Coördinatiepunt 

Beveiligde Bedden 



Kenmerken:

• Het is géén plaatsingssysteem, maar ondersteunt opname-
en plaatsingsproces 

• Het dashboard geeft ‘real time’ inzicht in de landelijke 
beschikbaarheid van beveiligde bedden

• Geen informatie over de financieringsgrond per bed in het 
dashboard

• Deze wordt wel periodiek opgeleverd door de 
zorgaanbieders

Inzicht aan:

• Alle zorgaanbieders van beveiligde bedden op niveau 2,3,4

• Alle zorgaanbieders zonder beveiligde bedden, maar mét een 

opnamefunctie

• Het Forensische Plaatsingsloket

• Het zorgkantoor 

• Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde Bedden 

Dashboard ondersteunt opnameproces



1. De huidige praktijk van (professionele) 
indicatiestelling en opname wordt 
voortgezet. 

2. Wanneer een opname niet lukt binnen de 
reguliere samenwerkingsverbanden, dan 
wordt er opgeschaald naar regionaal 
niveau → de levensloopaanbieder zoekt 
binnen zijn (boven) regionale 
samenwerkingsverbanden naar een 
opnameplek. 

3. Wanneer dat niet genoeg is, dan 
bemiddeling door Landelijke 
Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

Opnameproces 

Bemiddeling via Landelijk 

Coördinatiepunt  Beveiligde Bedden

Opname via bemiddeling 

coördinator Levensloopaanbieder 

Regulier opnameproces 

coördinatoren zorgaanbieders 

onderling

5%

10%

85%



De drie kerntaken van het Landelijke 
Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

1. Bemiddeling bij individuele casuïstiek

2. Kenniscentrum over de beveiligde bedden 

in Nederland. 

3. Analyses maken op de kwalitatieve en 

kwantitatieve knelpunten en deze 

bestuurlijk agenderen. 



• Locatie & inbedding:

• Binnen een bestaande stichting/organisatie

• Los van de ministeries en financiers

• Werving wordt gestart 

• Gefinancierd door de ministeries voor 4 jaar

Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde 
Bedden - praktisch



Managementinformatie 
& de lerende praktijk



• Feitelijke, historische gegevens uit het dashboard leidt tot 
het signaleren van trends en mogelijke problematieken

• Rapportages door Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde 
Bedden: 

• Maandelijks aan: De zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
zorgkantoren en Dienst Justitiële Inrichtingen. 

• Periodiek aan: Departementen van VWS en J&V, op 

geaggregeerd niveau, als input voor verdere 

beleidsontwikkeling op stelselniveau. 

• Periodiek aan: bestuurlijk overleg (zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars, DJI, OM, Politie, VNG, NZa, 

ministeries)

Inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve 

knelpunten



De lerende praktijk

• Maandelijks Landelijk (digitaal) overleg 

• Aanwezig: alle partijen 

• 3x (vertegenwoordigers van) zorgaanbieders

• 3x (vertegenwoordigers van) zorgverzekeraars

• 2x DJI 

• Leden van het Landelijke Coördinatiepunt Beveiligde 
Bedden

• Op hoger, geaggregeerd niveau bespreken welke knelpunten 
(kwalitatief en kwantitatief) er worden gesignaleerd bij de 
opnames van mensen op beveiligde bedden.

• In de eerste 9 maanden onder onafhankelijke begeleiding 
vanwege belang goede implementatie en op te bouwen basis 
van vertrouwen. 



Het vervolg 



De bedoeling is groot, dus de ambitie is hoog!

Nu:
• Voortborduren op de goede start van het convenant

• Snel van start: belang van medewerking van alle partijen

• In een lerende praktijk complexe dingen zichtbaar maken

• Goed tussentijds evalueren: zo wendbaar bijsturen wanneer
einddoel gemist dreigt te worden

• En daarvoor bestuurlijke steun: vandaag én in de komende
maanden

Na woorden, nu daden



Vervolg

1. Ontwikkelen

2. Implementeren

3. Operationaliseren

4. Evaluatie

31-12-’20 01-03-’21 01-10-’21

Bouwen en vullen 

dashboard, aannemen 

landelijke coördinator, 

inrichten projectstructuur

Actualiseren en 

implementeren dashboard en 

overlegstructuur (opname & 

leerstructuur)

Operationalisering 

dashboard en overlegstructuur
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