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Niet alleen wij zijn enthousiast over CAPDASH en het Landelijk Coördinatiepunt. We vroegen een 
paar mensen om een korte review te schrijven over het gebruik van het Dashboard en de 
samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt. 

 

Medespeler van kaliber! 
Praat je over moeilijke casuïstiek en procesregie? Dan heb je het over uithoudingsvermogen dat je 
aan de dag moet leggen. Veelal sta je alleen in dit proces. Met de komst van CAPDASH en het 
Landelijk Coördinatiepunt, heb je een medespeler van kaliber. Men weet wat er speelt in het veld, wat 
er nodig is en de snelheid die erbij komt kijken, is ook aanwezig. 
Kortom, goed samenwerken met de medewerkers en een verademing. In het forensische veld is de 
‘taal’ die we spreken met elkaar helder, duidelijk, begrenzend en gericht op samenwerken ten 
behoeve van de veiligheid in de samenleving en in de zorg. Precies wat ik heb ontmoet bij de 
Beveiligde Bedden! 
Coriene 

 

Meer kennis krijgen en beter advies geven 
Voor mij als beginnend plaatsingscoördinator was de kennismaking met CAPDASH een uitstekende 
manier om kennis te nemen van alle beveiligde bedden in het land. Daardoor werd niet alleen mijn 
kennis vergroot, maar kan ik ook collega's van een beter advies voorzien en tegelijkertijd zelf veel 
makkelijker in contact komen met collega-plaatsingscoördinatoren als ik zelf een (hulp-) vraag heb. 
Wetende dat het een systeem in ontwikkeling is, denk ik dat het in de nabije toekomst een systeem is 
dat een nóg betere ondersteuning zal zijn voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met 
beveiligde bedden. 
Django 



 

 

Een lange zoektocht 
Na een lange zoektocht met de partners in de regio naar een passende plek kwamen we uiteindelijk 
bij het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden terecht. Een eerste kennismaking en verkenning 
van de casus volgden. Het was prettig om een onafhankelijke partij te hebben die direct met ons mee 
keek en tegelijkertijd ook erkende dat dit geen makkelijke zoektocht zou zijn. Het feit dat de casus op 
hoog niveau onder de aandacht is gebracht en er landelijk erkenning is voor het feit dat passende 
plekken voor een casus als deze er (bijna) niet zijn, heeft nog niet direct voor een oplossing gezorgd. 
Maar wel voor gedragenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast opent de 
betrokkenheid van het Landelijk Coördinatiepunt veel deuren en is er een brede kennis van het veld. 
Een hele prettige samenwerking dus die we in de toekomst zeker weer op zullen zoeken wanneer 
nodig! 
Renée en Michel 


