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Voorwoord 
In deze editie van de nieuwsbrief forensische zorg belichten 

we de ondertekening van het convenant ambulant fpt, het 

Festival Forensische Zorg en de ontwikkelingen rond de 

Zorginkoop 2013. 

Op 26 september hebben GGZ Nederland en de drie 

Reclasseringorganisaties het convenant ambulant fpt (= 

forensisch psychiatrisch toezicht) ondertekend. Ik had hier 

graag bij aanwezig geweest, omdat ik veel belang hecht aan 

een goede samenwerking tussen reclassering en GGZ, maar 

helaas was ik verhinderd. Vanuit DJI is wel Wim Vernes, 

hoofd afdeling Plaatsing aanwezig geweest om onze 'support' 

te tonen. In het artikel lees je meer over het convenant, 

maar voor meer informatie kun je ook op onze website 

terecht: www.forensischezorg.nl. 

Het Festival Forensische Zorg, voor en door collega's uit ons 

werkveld, komt er weer aan! Het programma voor het 

festival wordt ingevuld door u en uw collega’s. U kunt tot en 

met vrijdag 19 oktober voorstellen indienen om uw kennis 

en ervaring te gaan delen met uw collega's. Ik nodig u dan 

ook van harte uit om uw actieve bijdrage te leveren! Het 

festival vindt plaatst op 29 januari. Noteer deze datum dan 

alvast in uw agenda! Meer informatie kunt u tevens vinden 

op de webiste www.festivalforensischezorg.nl 

De inkoopprocedure voor de forensische zorg 2013 is van 

start. Tot 1 oktober a.s. kunnen offertes worden ingediend. 

Om zorgaanbieders die een offerte willen indienen goed te 

 



informeren hebben we op 6 september jl. een 

informatiebijeenkomst gehouden. Was u niet in de 

gelegenheid, maar wilt u de presentatie wel graag inzien? 

Bezoek dan onze website www.forensischezorg.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Goof van Gemert 

Directeur forensische zorg 

   

Terug naar boven  

Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland 
en 3RO 
Op 26 september hebben GGZ Nederland en de drie 

Reclasseringorganisaties het convenant ambulant fpt (= 

forensisch psychiatrisch toezicht) ondertekend. DJI 

onderstreept het belang dat Veiligheid en Justitie hecht aan 

een goede samenwerking tussen reclassering en GGZ, maar 

ook andere ketenpartners, in de behandeling van en toezicht 

op justitiabelen die tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. 

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) is een 

samenwerkingsmodel voor reclassering en GGZ en is in 

eerste instantie ontwikkeld voor de tbs met bevel tot 

verpleging. Vanwege de meerwaarde die reclassering en de 

FPC’s met deze werkwijze ondervonden is besloten dit 

samenwerkingsmodel, in aangepaste vorm, ook in te gaan 

zetten voor de tbs met voorwaarden, het zogenaamde 

ambulant fpt. In tegenstelling tot bij de tbs met bevel tot 

verpleging, waar de reclassering primair met fpc’s te maken 

heeft, vindt behandeling bij de tbs met voorwaarden plaats 

in verschillende soorten GGZ instellingen, zoals forensische 

poliklinieken en forensisch psychiatrische afdelingen. 

Om het ambulante fpt vorm te geven hebben vanaf 2009 de 

reclassering en GGZ instellingen in verschillende 

“proeftuinen” geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 

samenwerking om te komen tot een optimale werkwijze. Het 

werk in de proeftuinen heeft geresulteerd in een 

beleidskader ambulant fpt. Het beleidskader bestaat uit een 

theorieboek en werkboek fpt en een model-

driepartijenovereenkomst. In het werkboek wordt per 

beveiligde setting de verschillende taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Het 

theorieboek bevat de juridische onderbouwing van het 

 



werkboek en de driepartijenovereenkomst. 

De driepartijenovereenkomst is ontwikkeld ter ondersteuning 

van de informatie-uitwisseling. Informatie-uitwisseling in het 

kader van een goede zorgverlening aan de cliënt en naar de 

samenleving over een verantwoord en veilig verblijf van de 

cliënt in justitieel traject is noodzakelijk. Echter, regelmatig 

ervaren verschillende justitiële ketenpartners problemen in 

de uitwisseling van informatie door verschillende 

privacyreglementen. In de zogenoemde 

‘driepartijenovereenkomst’ worden op casusniveau de 

afspraken, rechten en verplichtingen tussen de reclassering, 

de zorginstelling en de justitiabele schriftelijk vastgelegd en 

ondertekend. 

In het landelijke convenant dat op 26 september door GGZ 

en reclassering is ondertekend, is afgesproken dat het 

beleidskader ambulant fpt, en dus de 

driepartijenovereenkomst, gaat gelden voor alle nieuwe 

tbs’ers met voorwaarden. 

Op de website www.forensischezorg.nl kunt u onder andere 

het werkboek, theorieboek en model-

driepartijenovereenkomst vinden.  

   

Terug naar boven  

Festival Forensische Zorg 
Op 29 januari 2013 vindt alweer de vijfde editie van het 

Festival Forensische Zorg plaats in De Fabrique in Utrecht. 

Ook dit keer hopen we meer dan 600 professionals uit het 

Forensische werkveld te ontmoeten. Wat kunnen u en uw 

collega's verwachten? 

 

• Een interactieve dag vol workshops, lezingen, debatten en 

informatie 

• Ontmoeting en kennismaking met collega’s uit het 

werkveld 

• Presentaties van de nieuwste inzichten in het vakgebied 

• Bedoeld voor alle professionals die werken in de 

forensische zorg 

• Een afwisselend programma, samengesteld door en voor 

het werkveld. 

 

Thema 2013: Forensische Zorg in Beweging 

Bezuinigingen, betere doorstroming in de zorg en naar 

buiten en vele nieuwe ontwikkelingen maken van de 

 



forensische zorg momenteel een dynamisch werkveld. 

Forensische Zorg is dus in beweging. 

Programma 

Het Festival Forensische Zorg biedt geen kant-en-klaar 

programma. Ook dit jaar doen we een beroep op alle 

professionals uit de zorg om zelf met onderwerpen en ideeën 

te komen. Zodat de inhoud zoveel mogelijk aansluit bij uw 

wensen, vragen en kennisbehoefte. 

Komt u ook in beweging? 

U kunt tot en met vrijdag 19 oktober voorstellen indienen 

om uw kennis en ervaring te gaan delen met uw collega's. 

Want het festival is 'de dag' voor, door en met mensen die 

werken in dit boeiende werkveld. Doet u mee, en komt u in 

beweging? Ga dan naar programmavoorstellen via 

www.festivalforensischezorg.nl. 

Belangrijke data 

17 september 2012: Vanaf deze datum is het al mogelijk 

om programmavoorstellen in te dienen en om u in te 

schrijven. 

19 oktober 2012: De uiterlijke datum om voorstellen in te 

dienen. 

13 november 2012: Voor deze datum hoort u of uw 

voorstel een plaats heeft gekregen binnen het festival. 

29 januari 2013: Het Festival Forensische Zorg!  

Terug naar boven  

Inkoop 2013 
De inkoopprocedure voor de forensische zorg voor 2013 is 

inmiddels van start gegaan. Na het verschijnen van de 

inkoopdocumenten op 1 augustus vond op 6 september een 

informatiebijeenkomst plaats voor zorgaanbieders die een 

offerte uit willen brengen. Zorginstellingen kunnen uiterlijk 1 

oktober 2012 een offerte indienen bij DForZo.  

De presentatie over zorginkoop 2013, die tijdens de 

informatiebijeenkomst werd gehouden, werd verzorgd door 

Jelle Idenburg (hoofd Zorginkoop), Mirjam Galema (senior 

adviseur Zorginkoop) en Claudio Slippens (financieel 

adviseur). Nieuwe zorgaanbieders en reeds gecontracteerde 

zorgaanbieders werden daarnaast in de gelegenheid gesteld 

om vragen te stellen over de inkoopprocedure en de 

bijbehorende documenten. De presentatie is te vinden op de 

website www.forensischezorg.nl. 

 



Zoals u wellicht bekend, moet voor de komende jaren 

rekening worden gehouden met bezuinigingsmaatregelen. 

Ondanks dat nog geen 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 budget en/of het volume van het zorgaanbod niet 

worden uitgesloten. Hoe de maatregelen precies worden 

geëffectueerd en wat de precieze omvang zal zijn, is op dit 

moment nog onderwerp van gesprek. De conclusie is dat ook 

voor de forensische zorg geldt dat de komende periode er 

één van matiging zal zijn.  

   

Terug naar boven  

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een externe uitgave 

van de Directie forensische zorg van de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die 

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 

Aanmelden nieuwsbrief  

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet 

persoonlijk via e-mail maar wilt u dit 

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

sturen naar 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl 

   

 

 

 

  

   

 


