
 
 

HANS-REINDER BEDANKT VOOR JE BIJDRAGE AAN HET PROJECT! 
december 2022 

 
Aan het begin van dit jaar zochten we voor het LCBB een nieuwe landelijk coördinator, maar ook 
een onafhankelijk voorzitter voor het Strategisch overleg. De onafhankelijk voorzitter werd Hans-
Reinder.  
 
Naast voorzitter werd hij ook sparringpartner voor ons, Sanne en Monique (landelijk coördinatoren). 
Elke maandag spraken we elkaar over lopende zaken, de managementrapportages en deden we de 
voorbereidingen voor de overleggen. We willen Hans-Reinder enorm bedanken voor zijn hulp en 
ondersteuning, het aanhoren van al onze verhalen en het meekijken op de stukken die we hebben 
geschreven. En het belangrijkste misschien wel voor het aanbrengen van structuur in de Strategische 
overleggen. Hans-Reinder, heel erg bedankt voor het afgelopen jaar en heel veel succes in de 
toekomst, we zullen elkaar vast en zeker nog tegenkomen! 
 
 
Met het afsluiten van het jaar 2022 sluit ik ook mijn taken als voorzitter van het Strategisch overleg 
van het Convenant Beveiligde Bedden af. Ik doe dat met vertrouwen, omdat ik het voorzitterschap 
kan overdragen aan de ministeries van J&V en VWS. Daarnaast is het duidelijk dat het convenant in 
een nieuwe fase is gekomen. Voor een beschrijving van de eerste twee jaar van het convenant, 
verwijs ik graag naar het artikel over het dashboard en het LCBB dat in het decembernummer van 
Journaal Ggz en recht is gepubliceerd (zie onze website) en waar ik aan mee heb mogen werken. Op 
grond van de evaluatie van het convenant die ik heb uitgevoerd en het advies van het Strategisch 
overleg naar aanleiding daarvan, is besloten tot verlenging van het convenant van opnieuw twee 
jaar. Een aantal aanpassingen in structuur en in prioriteit zullen nieuwe ontwikkelingen een impuls 
moeten geven. Een nieuwe fase dus, waarin de convenantpartners twee jaar de tijd hebben om de 
doelstellingen verder te realiseren.   
 
Ik was vanaf april 2022 tijdelijk onafhankelijk voorzitter. Vanuit mijn ervaring in de forensische zorg 
wist ik al wel dat het opnemen van een patiënt op een beveiligd bed door veel partijen als een 
oplossing wordt gezien, maar dat dit nooit een duurzame oplossing is. Het is slechts het begin van een 
traject dat mogelijk tot een duurzame oplossing gaat leiden. Toch had ik voordat ik aan deze 
opdracht begon nog het idee dat de knelpunten rond beveiligde bedden vooral gingen over capaciteit 
en matching. Maar ik heb veel geleerd over andere knelpunten zoals indicatiestellingen, opschaling 
van besluitvorming, angst om er alleen voor te staan als je een patiënt opneemt, personeelstekorten 
en heel veel verschillen in beeldvorming.  
 



 
 
Ik verwacht veel van één van de richtingen waarvoor de convenantpartijen gekozen hebben, namelijk 
de verbinding leggen met wat er in de regio’s gebeurt rondom beveiligde opname van patiënten met 
complexe problematiek. De oplossing ligt wat mij betreft in de samenwerking met het zorg-, sociaal 
en veiligheidsdomein. Dat moet de mogelijkheid geven om snel op te kunnen schalen naar een 
beveiligd bed, maar ook weer te kunnen afschalen door gezamenlijk trajecten vorm te geven. De 
uitdaging daarin is het vinden van de juiste infrastructuur en overleggen om bij aan te sluiten, het 
uitwisselen van de juiste informatie en het lopen van de juiste routes om te verbinden. Maar op grond 
van wat ik in de afgelopen maanden gezien heb aan bevlogenheid en expertise van de medewerkers 
van het LCBB, vertrouw ik erop dat in de komende twee jaar nog een grote stap gemaakt gaat 
worden. Succes met het voorzetten van het goede werk!  
 
Hans-Reinder Menkveld 


