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Aanleiding

•De motie van de Beeten juli 2004
Eerste Kamer 

•De werkgroep Houtman mei 2005 
Advies aan de bewindslieden van Justitie en VWS

•Het kabinetsstandpunt 2005
Adviezen werkgroep Houtman overgenomen 

•Project Vernieuwing Forensische Zorg maart 2006
Vooruitlopend op een definitief oordeel over dit standpunt, 
dat door de Tweede Kamer werd aangehouden tot de 
besluitvorming over het rapport van de commissie Visser 

•Plan van Aanpak TBS oktober 2006
Project VFZ gekoppeld aan de uitvoering van de aanbevelingen
van de commissie Visser. Overheveling FZ van VWS naar VenJ

•Programma VFZ & Directie Forensische Zorg januari 2008
Belangrijk uitgangspunt is GGZ tenzij



Doelstellingen FZ

– Voldoende forensische zorgcapaciteit
Hieraan wordt onder meer invulling gegeven door professionele, 
vraaggestuurde en transparante forensische zorginkoop op basis van 
de Diagnose Behandel en Beveiliging Combinatie (DBBC) en Zorg 
Zwaarte Pakketten (ZZP).

– De juiste patiënt op het juiste bed
Dit betreft onder meer verlening van alle forensische zorg op basis 
van een onafhankelijk indicatiebesluit.

– Kwalitatief goede zorg
Gericht op de veiligheid van de samenleving. Dit wordt onder meer 
gerealiseerd door inkoop op basis van kwaliteitscriteria.

– Goede aansluiting met de reguliere zorg
Concreet betreft dit onder meer proberen tot afspraken te komen met 
zorgverzekeraars.
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Wat doet DForZo

• De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de 
inkoop van forensische zorg in een strafrechtelijk kader en heeft 
deze verantwoordelijkheid belegd bij de directie Forensische Zorg 
(DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

• DForZo is de uitvoeringsregisseur voor het hele proces van 
indicatiestelling, plaatsing, inkoop en facturatie.

• DForZo is inkoper en plaatser, maar niet de indicatiesteller

• Het gaat om 25 juridische titels waar onder TBS (voorwaardelijke 
beëindiging, proefverlof) en voorwaardelijke strafrechtelijke titels 
en uitplaatsing uit het GW zoals ISD.
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Omgevingsanalyse 
DForZo

Politiek-
Bestuurlijk

VenJ

VWS

Tweede kamer

5

Zorgveld

Nza = marktmeester 
AWBZ

ZVW

WMO

Zorgverzekeraars

Zorgaanbieders

Koepels

Collegiaal
GW
JJI

DBV
Landelijke diensten

Reclassering
NIFP

Openbaar ministerie



Waar hebben we 
het over?
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Forensisch veld

Tbs met 

dwangverpleging
OFZ FZG

RIBW
Versl.zorg
Ambulant
SG LVG

FPK/FPA

GW

(ppc)
GGZ



Type zorgaanbieders

Er zijn:

2 Rijks TBS inrichtingen

5 particuliere TBS inrichtingen 

4 TBS inrichtingen in de GGZ en VG 

Ca. 120 instellingen in de GGZ en GZ voor overige forensische 
zorg
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Proces 
Forensische Zorg

IFZO

88

Inkoop 
forensische 
zorg (DForZo)

Verwerking 
facturatie 
geleverde zorg 
(DForZo)

Plaatsen 
patiënten 
(NIFP/3RO/PMO)

Leveren 
forensische 
zorg   (Instelling)

Indicatiestelling

FCS

Taal van NZa-parameters naar DBBC en ZZP / AWBZ

FORZA


