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Pieter Baan Centrum
Het Pieter Baan Centrum (PBC) van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie is de
psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is formeel een huis van
bewaring met een specifieke taak: het doen van diagnostisch onderzoek pro Justitia. Dit betekent dat
gedragsdeskundigen van het PBC mensen onderzoeken die verdacht worden van het plegen van ernstige
misdrijven.
In het PBC worden verdachten van ernstige delicten gedurende zes weken – of zoveel langer dan nodig onderzocht door gedragsdeskundigen. In ongeveer 200 gevallen per jaar wordt het PBC ingeschakeld voor een
klinische observatie. Het onderzoek in het PBC kenmerkt zich door een multidisciplinaire werkwijze.
Het PBC adviseert aan de rechter over de toerekeningsvatbaarheid, de kans op recidive en een eventuele
behandeling van de verdachte. Het PBC is in het veld van de forensische rapportages een internationaal
toonaangevend instituut. De ruim 200 onderzoeken per jaar in het PBC vormen de meest complexe ‘bovenkant’
van de in totaal jaarlijks ruim vijfduizend pro Justitia rapportages. De meeste pro Justitia onderzoeken vinden
ambulant plaats.
Het PBC neemt een onafhankelijke positie in binnen het strafproces en houdt zich niet bezig met het bewijs of de
strafmaat.
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), onderdeel van DJI, is een centrum
van expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in
justitiële inrichtingen. Het instituut bemiddelt tussen forensisch gedragskundigen (psychiaters en psychologen) en
het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak in het kader van de totstandkoming van pro Justitia rapportages. Pro
Justitia rapporteurs onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken.
Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen in justitiële inrichtingen. Ook worden er kaders ontwikkeld
voor de psychische zorgverlening aan justitiabelen. Als een justitiabele meer zorg nodig heeft dan in een reguliere
instelling geboden kan worden, verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een klinische zorgsetting.
Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voert
namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter
zijn opgelegd. Jaarlijks stromen ruim 36.000 justitiabelen binnen. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse
verzorging van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de
maatschappij.
DJI bestaat uit drie divisies en een aantal stafdirecties en landelijke diensten. Het Hoofdkantoor vormt de schakel
tussen het ministerie en de rest van de organisatie. De Hoofddirecteur en de plaatsvervangend hoofddirecteur
vormen samen de hoofddirectie. De hoofddirecteur is eindverantwoordelijk voor de totale uitvoeringsopdracht van
DJI, voor het Hoofdkantoor specifiek, en richt zich op de sturing van de organisatie vanuit de politieke opdracht.
Informatie
Meer informatie is te vinden op www.nifp.nl en op www.dji.nl
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Profiel Directeur Pieter Baan Centrum
Bent u een inspirerende, gezaghebbende leider en boegbeeld en voelt u zich aangetrokken tot de
gerenommeerde gedragskundige observatiekliniek? Dan komt het NIFP graag met u in contact.
De opgave
Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor het Pieter Baan Centrum (PBC) en integraal verantwoordelijk voor
de aansturing van de organisatie en de realisatie van de doelen van het PBC. U bent verantwoordelijk en, binnen
de gestelde kaders, bevoegd om keuzes te maken ten aanzien van werkprocessen, medewerkers en middelen.
Omdat de observandi in het PBC doorgaans in voorlopige hechtenis zitten in afwachting van hun rechtszaak heeft
het PBC de status van een Huis van Bewaring en is daarmee onderdeel van DJI. U bent als verantwoordelijke
voor dit hoogwaardige kennisinstituut daarmee ook gevangenisdirecteur met bijbehorende bevoegdheden.
U bent resultaatverantwoordelijk voor de productierealisatie, voor het vormgeven en de kwaliteitsborging van het
rapportage- en zorgproces, de kwaliteit van de ondersteuning, de ontwikkeling van de organisatie en de
bedrijfsvoering van het PBC. Ook draagt u de verantwoordelijkheid voor het contractmanagement van het PBC.
Als directeur van het PBC maakt u deel uit van het managementteam van het NIFP. Van u wordt verwacht dat u
naast uw taken binnen het PBC ook structureel bijdraagt aan het strategisch beleid en de product- en
procesinnovatie van het NIFP. U vertegenwoordigt in- en extern het PBC in diverse gremia en (inter)nationale
netwerken. U legt verantwoording af aan de algemeen directeur van het NIFP.
Functie-eisen
 Beschikt over forensische ervaring, liefst ook in de forensische zorg, bij voorkeur als psychiater.
Eventueel past een andere afgeronde WO-opleiding in een voor deze functie relevante richting zoals
klinisch psycholoog of GZ-psycholoog.
 B.I.G. geregistreerd.
 Bij voorkeur NRGD-geregistreerd.
 Bij voorkeur ervaring als Pro Justitia rapporteur.
 Beschikt over de kwaliteiten om het vakmanschap en de aanwezige expertise verder te ontwikkelen.
 Uitstekende managerial kwaliteiten, organisatorisch sterk, in staat om professionals te binden en te
motiveren waardoor mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf naar boven te halen.
 Basiskennis op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 Stevige gesprekspartner op bestuurlijk niveau voor ketenpartners en andere stakeholders.
 Inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen in het domein van
justitie en aanpalende beleidsterreinen.
 Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
Uw leiderschapsstijl herbergt de volgende kwaliteiten:
Samenwerken
Als directeur PBC brengt u het gedeeld DJI leiderschap in praktijk, bent u gericht op het breder verband en niet
uitsluitend het “eigen” domein, zoekt u actief de samenwerking en co-creatie en bent u daarbij in staat om zich te
verplaatsen in verschillende perspectieven.
Integriteit
Als directeur PBC werkt u oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke
opgaven en laat u dat in het dagelijks handelen zien.
Reflectie
U beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, u stelt de juiste
vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.
Overige kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken
 Boegbeeld, standvastig, besluitvaardig, daadkrachtig en mensgericht.
 Getuigt van enthousiasme, flexibiliteit, pro-activiteit, ambitie en voortdurende eigen ontwikkeling.
 Toont creativiteit en originaliteit in denken en handelen.
 Transparant, direct en kritisch, staat open voor feedback.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
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Procedure
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van Klaus Schmitt & Partners, in de persoon
van de heer Klaus Schmitt. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten.
Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd.
Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een gesprek met de
selectiecommissie. De hieruit gekozen kandidaten worden uitgenodigd voor een vervolggesprek met de
selectiecommissie.
De op basis van het gesprek met de selectiecommissie geselecteerde kandida(a)t(en) word(t)en uitgenodigd voor
gesprekken met de Benoemingsadviescommissie.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium van de
selectieprocedure van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Contactpersonen
Klaus Schmitt
Marleen van der Wal
m.vanderwal@klausschmitt.nl
Klaus Schmitt & Partners
Wilhelminapark 60
3581 NP Utrecht
tel. 030 - 275 84 52
www.klausschmitt.nl
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