Werken bij de Longcare van de Pompestichting?

Waar ga je werken
Binnen de forensische psychiatrische zorg is er behoefte aan een veilige en stabiele woonomgeving
voor een groep bewoners met een lange behandelgeschiedenis en complexe problematiek.
Bewoners waarbij pogingen tot resocialisatie niet slagen waardoor intensief risicomanagement en
een hoge mate van zorg en ondersteuning noodzakelijk blijven, gaan wij een plek bieden op de
Longcare.
De Longcare wordt een klinische setting met een beveiligingsniveau 2-hoog. Daarmee valt de
voorziening onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). We starten begin 2022
met een groep van 10 bewoners in een zgn. pre-Longcare. Dit wordt een afdeling in de
opbouwende fase en fungeert als basis voor de Longcare. Zodra de nieuwbouw gereed is (najaar
2022) beschikken we over 25 studio’s en 5 appartementen, verdeeld over 3 afdelingen. De
appartementen zijn bedoeld voor bewoners die relatief zelfstandig kunnen wonen. De verschillende
afdelingen krijgen hun eigen afdelingsmilieu afgestemd op de bewoners die op dat moment op de
afdeling verblijven.
Wat ga je doen?
Behandeling, zorg en beveiliging op de Longcare zijn voortdurend gericht op het voorkomen van
herhaling van een delict en op een veilig en maatschappelijk aanvaardbaar functioneren in de
maatschappij. Een belangrijke opdracht daarbij is het vinden van de balans tussen veiligheid voor
de maatschappij en een nieuwe kans voor de bewoner.
We gaan werken met de zogenaamde What Works principes. Deze principes zijn bedoeld om
bewoners het beste beschikbare behandeltraject aan te bieden. Zij vormen samen het risk-needsresponsivity model (RNR-model) (Andrews & Bonta 1994:2006). Dit model gaat uit van vier
principes, die ten grondslag liggen aan de effectiviteit van een forensisch psychiatrische
behandeling. Deze principes zijn:

•

het risicoprincipe: de behandeling van mensen met een hoog risico dient intensiever en
meer gestructureerd te zijn dan die van mensen met een laag risico;

•

het behoefteprincipe: de behandeling moet gericht zijn op behoeften waarvan bekend is
dat deze de kans op recidive vergroten (de criminogenic needs);

•

het responsiviteitsprincipe: de behandeling moet zijn afgestemd op de individuele
eigenschappen van de bewoner.

•

de behandelintegriteit: de behandeling wordt op de bedoelde wijze uitgevoerd.

De druk van behandelingen laten wij los binnen de Longcare. Wij richten ons op zorg, begeleiding
en beveiliging, geboden vanuit de visie van herstelondersteunende forensische zorg. Binnen de
ruimte die het risicomanagement biedt, werkt de bewoner zelf aan zijn herstel met de nadruk op
het hier en nu. Vanuit de eigen kracht en beperking geeft hij zelf invulling aan zijn leven. Er wordt

gestreefd naar grotere zelfredzaamheid, zelfwaardering en zelfstandigheid. Doel is het herstel van
belangrijke levensgebieden en het ontwikkelen van een reëel perspectief.
Werkomgeving & Behandelklimaat
De fysieke en de sociale omgeving van de bewoner spelen in de forensisch psychiatrische zorg een
belangrijke rol. De Longcare creëert een omgeving waarin bewoners en medewerkers op een
veilige en fatsoenlijke wijze met elkaar om kunnen gaan. Er wordt een vaste dag- en
weekstructuur aangeboden, met (vrijblijvende) groepsmomenten die een uitnodigend karakter
hebben (bijvoorbeeld samen koken, koffie-momenten, afdelingsvergadering). Bewoners worden,
waar nodig, geactiveerd en ondersteund om zichzelf en hun omgeving te verzorgen. Men wordt
gestimuleerd om zinvolle activiteiten te ondernemen. Er wordt methodisch en doelgericht gewerkt
aan problematische gedragspatronen die het dagelijks leven beïnvloeden, daarbij streven wij naar
de hoogst haalbare vorm van autonomie van de bewoners.
Onze bewoners
De bewoners op de Longcare afdeling verblijven in het kader van Transmuraal verlof. Zij hebben
een TBS-status en hebben ten minste in één FPC hun behandeling doorlopen, vaker nog zullen zij
meerdere behandelpogingen hebben doorlopen. Onze bewoners hebben begeleiding nodig met
expertise op het gebied van delictpreventie op beveiligingsniveau 2-hoog om de gevaren, mede
voortkomend uit de stoornis, af te wenden. Over het algemeen is het toestandsbeeld al langere tijd
stabiel, ontregeling zal weinig voortkomen aangezien de bewoner in de voorgaande voorziening
reeds stabiel functioneert en de bejegenings- en begeleidingsstijl helder zijn. Wanneer er
(frequent) sprake is van impulsdoorbraken of chronische en/of acute suïcidaliteit dan is de
Longcare geen passende afdeling voor deze bewoner en zal opname niet volgen.
De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd van onze bewoners hoger zal liggen dan gemiddeld in
een FPC het geval is. Er zal derhalve meer dan gemiddeld aandacht moeten zijn voor somatiek.
Bewoners die in de Longcare verblijven hebben geen hoog fysiek beveiligingsniveau nodig, maar
wel scherp forensisch toezicht, mogelijk levenslang. Het verblijf binnen de Longcare zal naar
verwachting langdurig zijn. Bij sommige bewoners kan worden gewerkt aan een veilige en
maatschappelijk aanvaardbare terugkeer naar in de maatschappij. Wanneer gedurende het verblijf
blijkt dat het recidiverisico blijvend te hoog is dan bestaat de mogelijkheid voor de bewoners om
permanent in de Longcare te verblijven.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring binnen de ggz en bij voorkeur binnen de forensische psychiatrie;
Door jouw stabiele persoonlijkheid en onze bewoners als persoom te behandelen en te
zien, vrij van oordelen, draag je bij aan een kalme leefomgeving;
Jij vindt het prettig te werken binnen een vast team, met langdurig dezelfde bewoners;
Jij hebt niet de drive bewoners te genezen, maar hebt als persoon en professional de rust
om vanuit acceptatie verder te werken;
Jij hebt een groot zelfreflecterend vermogen, ons werkklimaat zorgt ervoor dat jij niet voor
je eigen “ongemakken” kunt wegduiken door je te verschuilen achter werkdruk.
Jij blijft alert, door de gestructureerde en stabiele werkomgeving mag jij niet je forensische
scherpte vergeten;

Wij bieden
•
•

Wij bieden opleiding- en doorontwikkelingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied. Hiervoor
is een uitgebreid meerjarenopleidingsplan gemaakt.
Het opstarten van de pre Longcare is voor ons een hele uitdaging. Wij hechten veel waarde
aan jouw inspraak, ideeën en ervaringen die jij opdoet binnen deze afdeling. Zij vormen
tenslotte de basis om van daaruit onze ambities met de Longcare verder te ontwikkelen. Jij
denkt graag mee in dit proces, levert input en krijgt energie om als ambassadeur
betrokkenen mee te nemen aan de hand van jouw ervaringen. Tenslotte maken wij samen
een succes van de (pre) Longcare!

