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Voorwoord  
Op 31 mei heeft de Vaste Kamercommissie van 
Veiligheid en Justitie (V&J) tijdens een 
procedurevergadering plenair besloten welke VenJ-

onderwerpen controversieel zijn verklaard. Vrijwel alle 
onderwerpen over, of die verband hebben met DJI zijn 
niet controversieel verklaard en kunnen dus door het 
demissionair kabinet behandeld worden. Dit geldt ook 

voor de wet Forensische Zorg (WFZ).  
 
Op 2 april jl. is dit wetsvoorstel in een 
wetgevingsoverleg in eerste termijn besproken in de 

Tweede Kamer. Wanneer de voortzetting van het 
wetgevingsoverleg WFZ zal plaatsvinden is nog 
onduidelijk. De behandeling zal worden gepland door 
de Vaste Kamercommissie. 

 
Uiteraard zullen wij u via deze nieuwsbrief zo snel 
mogelijk inlichten als hier meer over bekend is. 

  

Met vriendelijke groet, 

Goof van Gemert 

Directeur forensische zorg  

Terug naar boven  

 



Inkoop 2013 
Half juni is op DJI.nl het Inkoopplan Forensische Zorg 

2013 gepubliceerd. Dit is het eerste document in het 
kader van de zorginkoop 2013.  
Op de nieuwe website www.forensischezorg.nl zullen 
alle documenten rondom de zorginkoop 2013 worden 

gepubliceerd, zoals: 

• De offerteaanvraag 2013  

• Het handboek financiën en registratie 2013  
• Planning en control voor particuliere fpc’s en 

planning en control rijks fpc’s  

Daarnaast zal ook actuele informatie via deze nieuwe 
site worden verstrekt. De website 

www.forensischezorg.nl gaat binnenkort live. 

Gevolgen bezuinigingsmaatregelen 

Bij de inkoop van forensische zorg in 2013 moet 
rekening worden gehouden met extra 
bezuinigingsmaatregelen. Ondanks dat er nog geen 

volledige duidelijkheid bestaat over de precieze 
omvang van deze maatregelen, kunnen forse ingrepen 
niet worden uitgesloten. Voor de aanbieders van 
forensische zorg betekent dit, net als voor de reguliere 

GGZ, dat ingrepen in het tarief en/of het volume van 
het zorgaanbod niet uitgesloten kunnen worden. Hoe 
de maatregelen precies worden geëffectueerd en wat 
de precieze omvang zal zijn, is op dit moment nog 

onderwerp van gesprek, maar zeker is dat dit van 
invloed zal zijn op de zorginkoop 2013.  

Terug naar boven  

 

5 jaar Festival Forensische Zorg 
Het Festival Forensische Zorg is hét festival voor en 
door professionals in de forensische zorg. Op dinsdag 

29 januari 2013 vindt het festival voor de 5e keer 
plaats. Zet de datum vast in uw agenda zodat u er 
deze editie weer bij bent. 
 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, 
collega’s ontmoeten uit het hele land, ervaringen 
delen, debatteren. Dat zijn ieder jaar de 
hoofdingrediënten van het festival. Het is een gouden 

formule gebleken die elk jaar weer tot enthousiaste 
reacties leidt.  
 

 



Voor de eerste jubileumeditie van het festival zal de 

organisatie weer een beroep doen op vakmensen in de 
forensische zorg. Iedereen kan ideeën naar voren 
brengen over onderwerpen en sprekers of zelf een 
workshop verzorgen. 

Laat uw gedachten er deze zomer vast over gaan. Op 

deze site hoort u er binnenkort meer over.  

Terug naar boven  

Algemeen Overleg TBS  
Op 14 juni jl.heeft het Algemeen Overleg (AO) tbs in 
de Tweede Kamer plaatsgevonden. Op de agenda van 
dit AO stonden onder meer enkele doorlichtingen van 

FPC’s en de tweede beleidsbrief op het terrein van de 
tbs-doelstellingen en andere ontwikkelingen op het 
gebied van de tbs en de forensische zorg. Het AO is 
goed verlopen. Over het algemeen heeft de 

Staatssecretaris de vragen naar tevredenheid van de 
Kamer kunnen beantwoorden. Hieronder zijn de 
belangrijkste punten uit het AO opgenomen. 

Verspreiding signalement na een ongeoorloofde 

afwezigheid 

De Kamer had veel aandacht voor de verspreiding van 
een signalement na een ongeoorloofde afwezigheid 
van een tbs-gestelde. De Staatssecretaris wees een 
plan van de PVV om bij iedere verlofbeweging op 

voorhand een signalement van de tbs-gestelde aan de 
politie te verstrekken, van de hand. De politie wordt 
anders onnodig belast met te veel informatie. Politie 
en OM moeten zelf, op basis van hun deskundigheid en 

ervaring, per casus kunnen beslissen over de 
wenselijkheid van de inzet van bepaalde 
opsporingsmiddelen.  

Vermeend personeelstekort 

De Staatssecretaris bestreed de beweringen van PvdA 
Kamerlid Lea Bouwmeester dat FPC’s wat personeel 
betreft onderbezet zijn en dat daardoor onveilige 
situaties ontstaan. Naar aanleiding van de 

opmerkingen van mevrouw Bouwmeester in 
ochtendblad Spits zijn de FPC’s gevraagd om met een 
gezamenlijk gedragen reactie te komen. Hieruit bleek 
dat de klinieken het beeld niet herkennen. Onveiligheid 

als gevolg van personeelstekort is niet herkenbaar, 
sterker nog: juist vanwege de veiligheid wordt 

 



personeel soms op afdeling gehouden. Dat kan 

incidenteel leiden tot niet doorgaan van verlof. Echter, 
nergens ligt het verlof stil of is het resocialisatietraject 
zodanig beperkt dat de voortgang van de behandeling 
in het geding is. 

  

Elektronisch toezicht 

Daarnaast heeft de Staatssecretaris de toezegging 
gedaan om de Tweede Kamer per brief te informeren 

over de mogelijkheid tbs-gestelden die bij een eerder 
verlof ongeoorloofd afwezig zijn geweest, bij het 
volgende verlof van elektronisch toezicht te voorzien 
door middel van een enkelband.  

Terug naar boven  

Bijeenkomst Ifzo voor Forensische 
Zorgaanbieders 
Onlangs is de bijeenkomst ‘Ifzo voor Forensische 

Zorgaanbieders’ gehouden te vergadercentrum 
Nieuwersluis. De genodigden hadden de mogelijkheid 
om de bijeenkomst bij te wonen op 4 of 5 juni. De 

bijeenkomst was bedoeld voor gecontracteerde 
zorgaanbieders die reeds zijn aangesloten op IFZO of 
daar uiterlijk vóór 1 oktober 2012 op aangesloten 
moeten zijn. 

De gecontracteerde forensisch zorgaanbieders hebben 

het informatiesysteem Ifzo nodig voor de 
indicatiestelling en de facturatie van de geleverde 
zorg. Ifzo biedt de mogelijkheid om de 
plaatsingsbesluitbrief op te vragen en andere 

informatie in te zien van de geplaatste cliënt. Op deze 
bijeenkomst werden de zorgaanbieders nader 
geïnformeerd over het gebruik en de mogelijkheden 
van Ifzo. Er werd uitleg gegeven hoe de 

zorgaanbieder het gecontracteerde zorgaanbod in Ifzo 
kan invullen en hoe zij de plaatsingsbesluitbrief uit Ifzo 
kunnen halen.  

  

Van de 94 genodigde zorgaanbieders waren er 46 
aanwezig bij de bijeenkomst. Samen met de 
uitnodiging is ook de aanvraag formulier voor 
autorisatie Ifzo meegestuurd. Een aantal 

zorgaanbieders hadden deze ingevuld en meegenomen 
of na afloop van de bijeenkomst ge-emaild. 
De niet aanwezige zorgaanbieders zijn per e-mail 
nogmaals gewezen op de datum van 1 oktober waarop 

 



uiterlijk alle zorgaanbieders aangesloten moeten zijn 

op Ifzo. Wanneer de zorgaanbieders aangesloten zijn 
zal de plaatsingsbesluitbrief niet meer per post 
verstuurd worden maar alleen nog maar beschikbaar 
gesteld via Ifzo. Aan de hand van het 

plaatsingsbesluitbrief kan worden gefactureerd.  

  

Het voornemen is om in begin september deze 
bijeenkomst nogmaals te organiseren voor de 

zorgaanbieders die deze bijeenkomst hebben gemist.  

Terug naar boven  

Herschikking productieafspraken 
In september vindt de herschikking van de 
productieafspraken die DForZo met de zorgaanbieders 
heeft gemaakt weer plaats. Begin juli krijgen de 

aanbieders een brief met meer informatie over de 
herschikking. 

De herschikking houdt in dat er wordt gekeken of er 

instellingen zijn waar de levering van zorg achterblijft 
bij de gemaakte productieafspraken, of dat er 

instellingen zijn waarbij de productie de afspraken juist 
overstijgt.    

DForZo vergelijkt de gemaakte afspraken en de 
geleverde hoeveelheid zorg. Daarnaast dienen 

zorgaanbieders zelf een voorstel in voor de 
herschikking onderbouwd met (zorg)inhoudelijke 
argumenten. Wanneer er een goede verklaring is voor 
de (te verwachten) overproductie en er zijn middelen 

beschikbaar door onderproductie bij andere 
instellingen, kan er worden ‘herschikt’.  

  

Met de herschikking wordt de geleverde zorg en de 

gemaakte afspraken zoveel mogelijk met elkaar in 
overeenstemming gebracht. Zo kan ervoor worden 
gezorgd dat daar waar de middelen het meest nodig 
zijn, deze ook kunnen worden ingezet.  

Terug naar boven  

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een externe uitgave 

van de Directie forensische zorg van de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die 

Aanmelden nieuwsbrief  

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet 

persoonlijk via e-mail maar wilt u dit 

 



zuiver informatief is. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. DJI 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

eventuele fouten in de uitgave. Voor 

meer informatie of vragen kunt u mailen 

naar: 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl 

wel. Meld u dan aan door een e-mail te 

sturen naar 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl 

   

 

 

  

   
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten.  

 


