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Inleiding 

1.1 Algemeen 

De divisie Forensische Zorg en Justitiele Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft een 

“inkooprelatie” met de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring 

(GW/VB) met betrekking tot het leveren van forensische zorg aan gedetineerden in 

de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). Formeel is er geen sprake van een 

inkooprelatie met de PPC’s, aangezien zij een onderdeel vormen van DJI en er 

daarmee sprake is van inbesteden. In dit document zal echter de term ‘inkopen’ en 

varianten daarop worden gebruikt. Deze term wordt ook gebruikt voor de overige 

zorgaanbieders binnen de forensische zorg. De bedoeling is dat de PPC’s zoveel 

mogelijk aansluiten op de huidige systematiek.  

 

Dit is het inkoopdocument forensische zorg in de PPC’s 2016 (hierna 

Inkoopdocument FZ PPC 2016). In dit document wordt het inkoopbeleid, de 

uitgangspunten voor de offerte 2016 en de wijze van de offerte indiening 

beschreven. Dit document is bestemd voor de divisie GW/VB en de PPC’s en wordt 

tevens gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl.  

 

2016 zal een spannend jaar zijn voor de PPC’s en ForZo/JJI. In 2016 zullen de PPC’s 

voledig overgaan op de prestatiebekostiging. Dit zal de nodige inspanning kosten 

van beide partijen. Wij kijken uit naar een goede samenwerking.  

1.2 Documenten 2016 

Ten behoeve van de inkoop en financiering van forensische zorg in de PPC’s 

publiceert de divisie ForZo/JJI de volgende documenten: 

− Offerteaanvraag PPC’s 2016; 

− Handleiding Financiering & Registratie 2016; 

− Handboek Forensische Zorg (meest recente versie); 

 

De Offerteaanvraag PPC 2016 informeert u over: 

− De financiële en kwalitatieve kaders waarbinnen de forensische zorg in de 

PPC’s wordt ingekocht; 

− De kwaliteitsontwikkeling binnen de forensische zorg; 

− Het inkoopbeleid PPC’s voor 2016; 

− Het inkoopproces en de planning voor 2016; 

− Het offerte-beoordelingskader; 

− De voorwaarden voor offerte-indiening. 

 

De Handleiding Financiering, Registratie en Verantwoording PPC’s 2016 informeert u 

over: 

− De regels met betrekking tot de financiering, registratie en 

verantwoording van forensische zorg in de PPC’s.  

 

Het Handboek Forensische Zorg informeert u over: 

− De processen, rollen en verantwoordelijkheden in de forensische zorg. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt u geïnformeerd over de kaders van de inbestedingsrelatie 
GW/VB -PPC en ForZo/JJI. In hoofdstuk 3 worden de speerpunten en ontwikkelingen 
in de forensische zorg uiteengezet. In de hoofstukken 4 leest u hoe u vervolgens 
een offerte kunt indienen. 
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2 Kaders inbestedingsrelatie/ inkoop  

2.1 Algemeen 

Sinds 2008 is het ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de inkoop van forensische zorg in 

een strafrechtelijk kader. De divisie ForZo/JJI is uitvoeringsregisseur voor de 

forensische zorg. Specifiek is ForZo/JJI verantwoordelijk voor de invulling van de 

volgende doelstellingen:  

 

1 Het realiseren van voldoende zorgcapaciteit. 

2 De juiste patiënt op het juiste bed. 

3 Kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving. 

4 Goede aansluiting met de reguliere zorg. 

 

 

De divisie GW/VB is hiërarchisch verantwoordelijk voor de PPC’s. Het inkoopgesprek 

wordt daarom gevoerd tussen ForZo/JJI en GW/VB, een afvaardiging van de PPC’s is 

hierbij aanwezig. De divisie GW/VB en de divisie ForZo/JJI bepalen in afstemming 

met de PPC’s gezamenlijk de invulling van de capacitaire taakstelling en bekostiging 

in DBBC’s-s dat uiteindelijke resulteert in een offerte. Na het inkoopgesprek en het 

vastleggen van de DBBC-afspraken, dient ieder PPC individueel de geleverde zorg te 

registeren, te factureren en te verantwoorden. 

 
Wat is de opdracht van de PPC’s 

PPC’s zijn bestemd voor gedetineerden die psychiatrische zorg nodig hebben, maar 

om uiteenlopende redenen niet naar een reguliere geestelijke 

gezondheidszorginstelling kunnen. De gedetineerden worden binnen de PPC’s 

psychiatrisch begeleid, behandeld en gestabiliseerd. In algemene zin zijn de PPC’s 

verantwoordelijk voor het bieden van “verantwoorde zorg binnen detentie” (passend 

binnen de beschikbare financiële kaders) en dienen zij een bijdrage te leveren aan 

het verminderen van het recidiverisico. Daarnaast dragen zij zorg voor continuïteit 

van zorg door een nauwe samenwerking met ketenpartners en zorginstellingen 

binnen en buiten de strafrechtsketen. 

2.2 Capaciteit PPC 

Capaciteitsmanagement is het proces van planmatig beheren van de celcapaciteit op 

basis van vraagprognose, bezettingsgraad en strategische reserve. Uit dit proces 

komen het jaarbudget en eventuele opdrachten voor herbestemming en 

reorganisatie voort. Tussen ForZo/JJI en het GW/VB is een meerjarige 

productieafspraak gemaakt, gebaseerd op de meerjarige capacitaire taakstelling uit 

de Rijksbegroting. Het staat GW/VB vrij om in afstemming met ForZo/JJI de 

verdeling van de plaatsen over de verschillende PPC’s te bezien. 

 

Huidige situatie GW/PPC 

De capacitaire taakstelling voor forensische zorgplaatsen voor gedetineerden binnen 

DJI bedraagt 620 plaatsen, zie V&J-begroting 2016. Van deze taakstelling worden 

maximaal 28 plaatsen voor VRISSER’s met een ernstige stoornis gerealiseerd in 

rijks FPC Veldzicht. De resterende 592 plaatsen worden gerealiseerd in de vier PPC’s 

van de divisie GW/VB. Deze 592 plaatsen worden door GW/VB aan ForZo/JJI als 

formele capaciteit aangeboden/inbesteed. Het is voor andere zorgaanbieders niet 

mogelijk om te offreren op deze capaciteit. Dit aantal is in ieder geval gealloceerd 

tot 2020. Dit is uiteraard onderwerp van politiek bestuurlijke besluitvorming. 

Eventuele wijzigingen uit die hoek zijn op dit moment niet voorzien.  
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De PPC’s zullen zich de komende jaren blijven inspannen om de doorstroom naar 

GGZ instellingen te realiseren, vanuit de zogenaamde ‘GGZ tenzij benadering’. 

Successen op dit gebied kunnen er toe leiden dat op termijn de benodigde capaciteit 

binnen de PPC’s evenredig afneemt of dat er meer patiënten geholpen kunnen 

worden op dezelfde hoeveelheid plaatsen, rekening houdend met de doelstelling 

doorstroom uit het meerjaren beleid inkoop forensische zorg 2014 - 2017. 

 

Tijdens het jaar wordt door capaciteitsmanagement GW/VB gegevens verzameld 

over inzet en bezetting. In specifieke gevallen wordt door ForZo/JJI contact 

opgenomen met PPC’s met betrekking tot bruikbaarheid en/of inzetbaarheid van de 

gelabelde capaciteit– maar nadrukkelijk ook reguliere PI’s, die zijn immers 

verantwoordelijk voor de toestroom van patiënten naar een PPC – om tenminste 

toelichting te krijgen op vragen inzake vraag en aanbod.  

Deze gegevens inzake bruikbare capaciteit en bezetting worden maandelijks met 

ForZo/JJI gedeeld.  

 

Ondanks dat bij GW/VB afspraken worden gemaakt in plaatsen, financiert ForZo/JJI 

de forensische zorg in de PPC’s volgens de prestatiebekostiging zoals staat 

opgenomen in de Beleidsregels en Nadere regels voor de forensische zorg door de 

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en conform de meest actuele Spelregels DBBC.  

 

2.3 Kader 2016 

 

2.3.1 Masterplan DJI, Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg en tarieven  

 

De in de ‘schoon-schip-bijeenkomst’ besproken financiële kaders voor 2016 zien er 

alsvolgt uit: 

 

 

 

bedragen x € 1.000 2016

Vastgesteld PPC-kader DForZo n.a.v. schoon-schipbijeenkomst 7-11-2014 83.579       

Loon- en prijsbijstelling 2015 328             

Totaal beschikbaar op loon- en prijsniveau 2015 83.907       

Aantal plaatsen 592             

Beschikbaar bedrag per plaats per PPC bij DForZo (x € 1) 388,31        
 

In 2015 zijn afspraken gemaakt over de waarde van de om-niet dienstverlening 

binnen DJI aan de PPC en is per onderdeel vastgesteld in hoeverre dit is inbegrepen 

in de NZa-tarieven. Op basis van de toegerekende overhead in de V&J-begroting 

2016 bedraagt de waarde van de om-niet dienstverlening als volgt: 
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bedragen x € 1 DJI-brede overhead vastgestelde te beschouwen als

in V&J begroting 2016 wegingsfactoren om-niet dienstverlening

Hoofdkantoor 9,06 0,3 2,72

Centraal materieel budget 2,08 0 0,00

ICT 21,71 1 21,71

DGV 3,10 1 3,10

DV&O 6,53 0 0,00

NIFP 7,81 0 0,00

SSC-DJI 6,59 1 6,59

56,88 34,12  
 

De DBBC-offerteruimte wordt bepaald door het bij ForZo/JJI beschikbare bedrag per 

plaats per dag (€ 388,31) plus de waarde van de om-niet dienstverlening (€ 34,12) 

per plaats per dag te vermenigvuldigen met het aantal plaatsen (592). De totale 

offerteruimte bedraagt hiermee € 91,279 mln. (incl. huisvesting). 

De waarde van de om-niet dienstverlening wordt middels de DBBC-facturen aan de 

PPC’s vergoed. De kosten van de om-niet dienstverlening worden op basis van de 

werkelijke productie door ForZo/JJI doorbelast aan de PPC’s. 

 

          

PPC's DForZo

integrale DBBC-facturen

factuur voor om-niet dienstverlening  
 

Hiermee wordt bereikt dat de kosten zo compleet mogelijk bij de PPC’s verantwoord 

worden hetgeen bijvoorbeeld van belang is voor de marktscan Forensische Zorg van 

de NZa. 

 

2.3.2 Bekostiging  

Vanaf het jaar2016 zal ook voor de PPC’s volledig worden over gegaan op 

financiering in DBBC’s. De PPC’s zijn evenals de rijks FPC’s in de beleidsregel van de 

NZa uitgezonderd voor de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent 

(NHC). De huisvestingskosten worden één op één vergoed ten laste van het 

bovengenoemde financiële kader. 

2.3.3 Tarieven  

Uit de analyses van ForZo/JJI (juli en augustus 2015), maar ook uit de evaluatie 
invoering prestatiebekostiging in DBBC’s in de Forensische Zorg door de NZa, is 
gebleken dat het verschil tussen budgetparameter- en DBBC-omzet groter is bij 
beveiligingsniveau 4 dan bij de overige DBBC-aanbieders.  
 
De maximumtarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de NZa, worden net als vorig 
jaar door ForZo/JJI gecorrigeerd. Deze correcties zijn gewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. Voor het jaar 2016 zijn de tariefscorrecties voor de PPC’s als volgt 
vastgesteld: 
 
− Categorie DBBC tarieven behandeling 0%1.  
− Categorie DBBC tarieven dagbesteding 10%  
 

                                                
1 Net als in voorgaande jaren wordt er onderscheid gemaakt tussen de tarieven van de 

productgroep aan een middelengebonden stoornis en de andere productgroepen.  
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Deze bovenstaande tariefscorrecties worden verwerkt in de DBBC tarieven 2016. 
 

 

Efficiencykorting 

In 2014 hebben de convenantspartijen geconstateerd dat een beleidsrijke invulling 
van de efficiencykorting (nog) niet haalbaar was. In 2015 is een aanvang gemaakt 
met een beleidsrijke invulling van de nog oplopende efficiencytaakstelling. Hierdoor 
kon de efficiencykorting gehandhaafd worden op 4,5% Voor het jaar 2016 is deze 
beleidsrijke invulling van de efficiencykorting toegenomen, zodat de 
efficiencykorting kan worden verlaagd naar 4%. De efficiencykorting wordt 
toegepast nadat de tariefscorrecties zijn doorgevoerd. 
 
De korting worden op de gerealiseerde productie toegepast, maar wordt vooraf in de 
afspraak 2016 verwerkt. De PPC hoeft de korting niet zelf in de offerte te 
verwerken. De korting wordt per onderdeel in 2016 verwerkt in de tarieven en niet 
meer “onderaan de streep”.  
 
 
De bovenstaande tariefscorrecties zijn verwerkt in de DBBC inkooptarieven 2016 en 
zijn hiermee ook van toepassing voor de PPC’s. 
 
De in de tarieven verwerkte efficiencykorting en de tariefscorrecties ten opzichte 
van de maximum NZa-tarieven hebben geen invloed op de eerder genoemde 
offerteruimte voor de PPC’s. 
 
Bovenstaande tariefscorrecties zijn momenteel nog onderwerp van gesprek met 
GGZ Nederland. Het is mogelijk dat naar aanleiding van onderhandelingen 
bovenstaande tarieven of correcties nog gewijzigd kunnen worden.  
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3 Speerpunten en ontwikkelingen in de forensische zorg en PPC’s  

3.1 Meerjarenbeleid Inkoop Forensische Zorg  

In 2013 heeft het toemalige DForZo het Meerjarenbeleid Inkoop Forensische Zorg 

2014 – 2017 gepubliceerd. In het document is uiteengezet op welke wijze invulling 

wordt gegeven aan de inkoop van forensische zorg in deze periode. Daartoe zijn in 

de inkoopstrategie speerpunten geformuleerd. Binnen de beperkingen en 

mogelijkheden van de kaders dienen deze speerpunten nagestreefd te worden, ten 

einde de doelstellingen van het stelsel van forensische zorg te realiseren. Met de 

afname van de beschikbare middelen en tegelijkertijd een groeiende behoefte aan 

forensische zorg is de opdracht om eenzelfde aantal patiënten, en waar mogelijk en 

nodig zelfs meer, van passende en kwalitatief hoogwaardige zorg te voorzien.  

 

De volgende speerpunten zijn in de meerjareninkoopstrategie geformuleerd:  

1 Meer laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde klinische zorg; 

2 Inkopen en differentiëren op kwaliteit; 

3 Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg. 

 

Deze speerpunten gelden als algemene richtlijn voor de gehele forensische zorg. De 

PPC’s vormen een apart onderdeel binnen de forensische zorgketen doordat ze 

onderdeel zijn van het gevangeniswezen. In de afgelopen jaren zijn de PPC’s 

ontwikkeld en hebben zich duidelijk onderscheiden met hun behandel- en 

beveiligingsaanbod binnen de forensische zorgketen. Deze speerpunten gelden dan 

ook, op speerpunt 1 na, voor de PPC’s. Wat betreft punt 1 wordt opgemerkt dat 

minder hoog-beveiligde zorg binnen de PPC’s niet mogelijk is, omdat er in de PPC’s 

enkel aanbod is van beveiligingsniveau 4. ForZo/JJI gaat er van uit dat een 

verscheidenheid aan verblijfsintensiteiten binnen de PPC’s wel mogelijk is.  

 

3.2 Inkoopdoelstellingen 

 

1 Meer laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde 

klinische zorg / Beleidsrijke invulling efficiencykorting 

Met betrekking tot deze inkoopdoelstelling wil ForZo/JJI haar middelen zo doelmatig 

mogelijk uitzetten. Voor de PPC’s betekent dit een zo doelmatig mogelijke inzet in 

verblijfsintensiteiten. Dit betekent dat ForZo/JJI verwacht dat de PPC’s een mix van 

verblijfsintensiteiten offreren waarbij zoveel mogelijk patiënten worden binnen een 

zo laag mogelijke verblijfsintensiteit. Dit betekent dat patiënten die met een hoge 

verblijfsintensiteit worden opgenomen of geïndiceerd zo snel als mogelijk worden 

afgeschaald.  

  

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de PPC’s geen boete kregen voor het 

niet aanleveren van deze prestatie-indicatoren, dienen de PPC’s zich in 2016 te 

conformeren aan de systematiek in de overige forensische zorg. Hierbij geldt een 

aanleververplichting en een prestatie-norm voor het jaar 2016 op deze prestatie 

indicatoren.  (Zie tevens paragraaf 3.3) 
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3 Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg 

Ook in de inkoop 2016 wil ForZo/JJI bijdragen aan de verbetering van de 

continuïteit van zorg. Voor de PPC’s betreft dit dat continuïteit van zorg en 

doorstroom naar de GGZ een aandachtspunt blijft. Om recidive te voorkomen, is 

continuïteit van zorg van groot belang. Dit betreft zowel goede doorstroom binnen 

de forensische zorgtitel als aansluiting op de reguliere zorg na het einde van de 

forensische zorgtitel. Voor veel patiënten is de zorgbehoefte langer dan de duur van 

de forensische zorgtitel. Het is van belang om gedurende de behandeling in het 

kader van een forensische zorgtitel te starten met de voorbereiding van de 

resocialisatie van de patiënt. Aansluiting op de reguliere zorg is voor ForZo/JJI sinds 

de start van de inkoop van zorg in 2008 een belangrijk aandachtspunt. Hiertoe is 

een goede samenwerking met de keten essentieel. Om het belang van continuïteit 

van zorg te benadrukken en deze tevens inzichtelijk te maken, is continuïteit van 

zorg vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd aan de set prestatie-indicatoren forensische 

psychiatrie. 

 

Voor de PPC’s geldt nog een vierde inkoopdoelstelling die reeds bij de 

zorgaanbieders in de overige forensische zorg is gerealiseerd: 

 

4 Factureren in DBBC’s 

Voor 2016 geldt dat het vangnet verdwijnt en de PPC’s volledig overgaan op DBBC-

facturatie. Om de geleverde zorg te kunnen financieren zullen de PPC’s daarom de 

geleverde zorg moeten factureren in DBBC’s.  

3.3 Prestatie-indicatoren  

Zoals ook geldt voor de andere (typen van) forensische zorgaanbieders, dienen de 

PPC’s zich te verantwoorden aan de hand van de prestatie-indicatoren Forensische 

Psychiatrie. Middels de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie wil ForZo/JJI de 

kwaliteit van de geboden zorg inzichtelijker maken om op basis van kwaliteit te 

kunnen inkopen.  

 

De (door-)ontwikkeling van de indicatoren vindt plaats in een voorbereidingsgroep, 

waarin o.a. de forensische zorgaanbieders (waaronder ook de PPC’s) zijn 

vertegenwoordigd, onder leiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 

(EFP). Doel is de set zoveel als mogelijk door te ontwikkelen naar 

uitkomstindicatoren.  

 

Op de operationalisatie van de indicatoren zoals opgenomen in de Indicatorengids 

(2014 en 2015) zijn naar aanleiding van een schrijven van dhr. Masthoff namens de 

PPC’s (d.d. 18 december 2014) aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken, 

bevestigd in een brief door de directeur Forensische zorg (d.d. 19 januari 2015) 

betreffen de volgende: 
 

• Voor de registratiejaren 2015-2017 kunnen de PPC’s voor de metingen van 

Indicator 1 (het op systematisch meten van de verandering in de ernst van de 

problematiek) andere instrumenten gebruiken dan welke zijn vastgesteld voor 

de rest van de sector. Vanaf registratiejaar 2018 dient het instrumentarium 

van de PPC’s ten aanzien van deze indicator overeen te komen met de rest van 

de sector. 

• De meetfrequentie en inclusiecriteria m.b.t. indicator 1 zijn verruimd. De 

startmeting vindt plaats binnen 8 dagen na start van de opname (in plaats van 

de 3 maanden zoals gedefinieerd in de gids), de DBBC hoofdgroepen 

persoonlijkheidsstoornissen, seksuele stoornissen en verdiepingsdiagnostiek 

zijn niet uitgesloten van de metingen en bij alle patiënten die met ontslag gaan 

dient in principe een eindmeting te worden uitgevoerd. 
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• Wat betreft continuïteit van zorg dient te worden aangesloten bij de 

operationalisatie uit de Indicatorengids. Daarbij zal de indicator ook betrekking 

hebben op preventief gehechten (in de Indicatorengids is deze groep 

geëxcludeerd). In de database van de PPC’s is continuïteit van zorg nader 

geoperationaliseerd. De uitkomsten en bevindingen met deze operationalisatie 

zullen in 2016 worden ingebracht in de voorbereidingsgroep t.b.v. de 

doorontwikkeling van deze indicator voor registratiejaar 2017. 

• Voor Indicator 3 en 4 gelden aangepaste (verruimde) meetfrequenties 

overeenkomstig Indicator 1. Ook geldt bij deze indicatoren dat preventief 

gehechten niet uitgesloten zijn van de metingen. 
 

Omdat bovengenoemde afspraken gemaakt zijn na oplevering van de 

Indicatorengids 2014 en 2015, zijn deze niet hierin verwerkt. Dit zal wel gebeuren 

in de gids van 2016. Over registratiejaar 2014 was het ook niet mogelijk meer de 

afspraken op te nemen in het dataportaal, voor registratiejaar 2015 zal dit wel het 

geval zijn. Omdat de aanvullende afspraken op verzoek van de PPC’s gemaakt zijn, 

zijn de PPC’s zelf verantwoordelijk bovenstaande afspraken onderling te 

communiceren en uit te werken op een dusdanige manier dat registratie (onderling) 

uniform plaatsvindt.  

3.3.1 Verslagjaar 2015 

De vier PPC’s dienen zich over 2015 separaat te verantwoorden in het dataportaal 
aan de hand van de prestatie-indicatoren zoals geformuleerd in de Indicatorendgids 
2015, waarbij aanvullend eerder genoemde afspraken gelden. Het portaal zal zo zijn 
ingericht dat dit aansluit bij de PPC’s gemaakte afspraken. In de Indicatorengids 
staan de aanvullende afspraken niet gemeld. 

3.3.2 Verslagjaar 2016 

Op de website is de indicatorengids voor verslagjaar 2016 gepubliceerd. Hierin staan 

de voor de PPC’s verplichte indicatoren vermeld. De aanlevering van de prestatie-

indicatoren verloopt via een dataportaal bereikbaar via www.forensischezorg.nl  

Dit portaal is in februari en maart 2016 geopend ten behoeve van de aanlevering 

van de prestatie-indicatoren over verslagjaar 2015.  

 
Het aanleveren van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie is verplicht voor 
de PPC’s. Conform de andere zorgaanbieders zal vanaf registratiejaar 2016 een 
boete gelden ten aanzien van het niet (juist, volledig) aanleveren van de prestatie-
indicatoren Forensische Psychiatrie dan wel het niet voldoen aan de norm(-en) van 
de genormeerde indicatoren.  

 
Voor alle forensische zorgaanbieders geldt dat in 2016 voor de eerste keer de 
metingen die plaatsvinden in het kader van Indicatoren 1, 3 en 4, zullen worden 
aangeleverd (op item/uitkomstniveau) bij Stichting Benchmark GGZ. Op basis van 
aanleveringen over het eerste jaar kunnen analyses starten om te bepalen of de 
gekozen instrumenten sensitief zijn voor verandering en bruikbaar zijn om op 
uitkomstniveau uitspraken te doen. Omdat de PPC’s in het kader van indicator 1 
andere metingen uitvoeren, zal datalevering in 2016 nog niet via SBG plaatsvinden. 
Echter, de PPC’s wordt wel verzocht analyses uit te voeren die corresponderen met 
de analyses van SBG. In de loop van 2016 zal hier nadere afstemming over 
plaatsvinden tussen de PPC’s, SBG en DForZo. 
 

3.3.3 Boetes prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 

Aan het niet, niet tijdig, onjuist registreren en het niet behalen van de norm(-en) is 

een boete verbonden. 
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a Boete bij het niet, niet tijdig en onjuist aanleveren prestatie-indicatoren 

Forensische Psychiatrie 

 

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie niet, niet-tijdig of onvolledig 

worden aanlevert, bedraagt de boete 2% van de van toepassing zijnde 

berekeningsgrondslag. De hoogte van het boetebedrag voor het PPC zal worden 

berekend op basis van het totaalbedrag van de gemaakte productieafspraken 2016 

inzake de DBBC’s (de berekeningsgrondslag). Ter bepaling van het boetebedrag 

wordt het totaalbedrag van de productieafspraken 2016 vervolgens vermenigvuldigd 

met 2%. 

 

b Boete bij het niet voldoen aan de gestelde normen op de prestatie-indicatoren 

Forensische Psychiatrie 

 

Indien de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie tijdig en volledig zijn 

aangeleverd, wordt bekeken of voldaan wordt aan de normen op een aantal 

indicatoren. Welke indicatoren genormeerd zijn is te vinden in de indicatorengids 

2016. 
 

Als blijkt dat de PPC’s  niet voldoen aan de norm (van tenminste één van de 

genormeerde indicatoren), wordt ten aanzien van het betreffende zorgtype een 

boete opgelegd van 1% over de berekenings-grondslag 2016.  

 

In de Indicatorengids 2016, die naar verwachting in oktober 2015 zal worden 

gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl, wordt aangegeven welke 

prestatieindicatoren voor de PPC’s in 2016 gelden. Tevens zullen hierin de voor het 

jaar 2016 geldende normen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische 

Psychiatrie worden opgenomen. 
 

Omstreeks de maand augustus 2017 worden de PPC’s geïnformeerd over de hoogte 

en de grondslag van de eventueel opgelegde boete. De hoogte van het boetebedrag 

voor het PPC zal worden berekend op basis van het totaalbedrag van de gemaakte 

productieafspraken 2016 inzake de DBBC’s (de berekeningsgrondslag), welk bedrag 

vervolgens wordt vermenigvuldigd met de voor het desbetreffende aspect (het niet 

of niet tijdig aanleveren en/of niet behalen van de norm) geldende percentage. 

3.4 Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg 

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is in 2011 gestart. De aanleiding 

hiervoor was een gedeeld besef in de forensische sector dat verbetering van de 

kwaliteit en effectiviteit van de forensische zorg het beste gerealiseerd zou kunnen 

worden door samenwerking binnen het forensische veld. Tot die tijd werd het 

kwaliteitsbeleid vooral in instellingen vormgegeven, met de komst van KFZ is het 

een sectorale aangelegenheid geworden. 

 

Waar het programma in 2011 startte met alle instellingen die zijn aangesloten bij de 

brancheorganisatie GGZ Nederland, zijn anno 2015 ook de PPC’s, de instellingen 

voor verstandelijk gehandicapten, (vertegenwoordigd door de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland VGN) en de instellingen voor beschermd wonen en 

begeleiding (vertegenwoordigd door Federatie Opvang) aangesloten bij het 

programma. Dit betekent dat de gehele forensische keten zich heeft verenigd en 

gezamenlijk werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de 

forensische zorg. Dit is ook van belang omdat forensische patiënten vaak bij 

meerdere typen instellingen en voorzieningen forensische zorg krijgen gedurende de 

looptijd (en na afloop) van hun forensische zorgtitel. KFZ wordt gesubsidieerd uit de 

innovatiegelden van de Directie Forensische Zorg. Mede op basis van het convenant 
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dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2013 heeft gesloten met GGZ 

Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft V&J zich in 

ieder geval tot en met 2017 gecommitteerd aan de financiering van KFZ. 

 

Projecten binnen KFZ worden gerealiseerd middels de zogenoemde calls. Calls zijn 

oproepen aan forensische zorginstellingen om op basis van een concrete vraag van 

de programmacommissie KFZ een plan van aanpak in te dienen. Waar in eerste 

instantie de aandacht vooral heeft gelegen op het bepalen waar het forensische veld 

behoefte aan heeft (lacunes in het aanbod/werkwijzen) en daarop calls uit te zetten, 

is eind 2014 ook aandacht gekomen voor het vraagstuk op welke wijze sector breed 

(indien relevant) kan worden gekomen tot de implementatie van de resultaten die 

KFZ oplevert. In 2015 wordt een viertal pilots uitgevoerd om te komen tot 

werkwijzen waarop de implementatie van projectresultaten gefaciliteerd kan 

worden. In de tweede helft van 2015 start de Directie Forensische Zorg met het 

Kwaliteitsprogramma en het veld om te bepalen op welke wijze vanaf 2016 DForZo 

(middels haar inkoopbeleid) het implementeren van projectresultaten van KFZ kan 

stimuleren, faciliteren en bevorderen. 

3.5 Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de 

wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te 

ondersteunen en om de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen 

instellingen voor forensische zorg te bevorderen. Waar het EFP bij oprichting primair 

een functie had in relatie tot de Forensische Psychiatrische Centra, heeft in 2010 

een verbreding plaatsgevonden. Het EFP is sindsdien het Expertisecentrum voor het 

grootste deel van het forensische veld. De werkzaamheden van het EFP betreffen de 

volgende vier werkterreinen: 

• Projectmanagement (waaronder de ondersteuning van het programma 

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ); 

• Ontwikkeling en beheer van landelijke databanken en applicaties; 

• Kennismanagement; 

• Kwaliteitsnetwerken. 

Het EFP ontvangt voor haar werkzaamheden een subsidie van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie (VenJ/DForZo). De veldpartijen dragen zelf middels een 

jaarlijkse afdracht ook bij aan tenminste de helft van de begroting van het EFP. 

 

In 2014 heeft de evaluatie van het EFP plaatsgevonden. De overall conclusie was 

dat het EFP goed functioneert en dat er in het forensische veld behoefte bestaat aan 

een expertisecentrum, als ook dat er ruim draagvlak is, zowel in het veld als bij het 

ministerie, voor de instandhouding van het EFP. Naar aanleiding van de evaluatie 

Forensische Netwerk, evenals de Directie Forensische Zorg, zich voor een meerjarig 

(2016-2020) financieel commitment aan het EFP uitgesproken. 

 

Met het forensische netwerk is afgesproken dat alle forensische zorgaanbieders met 

een contract met de Directie Forensische Zorg die (ook) DBBC zorg leveren verplicht 

bijdragen aan de instandhouding van het EFP. De bijdrage aan het EFP betreft 1,2 

promille van de totale hoeveelheid ingekochte forensische zorg. Vooralsnog zijn de 

PPC’s de enige type van forensische zorginstelling welke DBBC zorg leveren, die in 

2016 nog niet gaan bijdragen aan de instandhouding van het EFP. In 2016 zal door 

het EFP een oriëntatie plaatsvinden over de bijdrage aan het EFP van de PPC’s. 

Afhankelijk van de uitkomsten van deze oriëntatie, zullen de PPC’s eventueel vanaf 

2017 eveneens verplicht worden bij te dragen aan de instandhouding van het EFP. 

 

3.6 Ketensamenwerking en continuïteit van zorg  
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Om recidive te voorkomen, is continuïteit van zorg van groot belang. Dit betreft 

zowel goede doorstroom binnen de forensische zorgtitel als aansluiting op de 

reguliere zorg na het einde van de forensische zorgtitel. Voor veel patiënten is de 

zorgbehoefte langer dan de duur van de forensische zorgtitel. Het is van belang om 

gedurende de behandeling in het kader van een forensische zorgtitel te starten met 

de voorbereiding van de resocialisatie van de patiënt. Aansluiting op de reguliere 

zorg is voor ForZo/JJI sinds de start van de inkoop van zorg in 2008 een belangrijk 

aandachtspunt. Hiertoe is een goede samenwerking met de keten essentieel. Om 

het belang van continuïteit van zorg te benadrukken en deze tevens inzichtelijk te 

maken, is continuïteit van zorg vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd aan de set 

prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. 

 

In de database van de PPC’s is continuïteit van zorg verder gespecificeerd dan in de 

indicatoren set van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Waar in de 

indicatorenset alleen wordt beschouwd of de randvoorwaarden (bijv. een verwijzing) 

voor vervolgzorg geregeld zijn, wordt door de PPC’s ook bekeken of de zorg 

daadwerkelijk gerealiseerd is. In de voorbereidingsgroep van de prestatie-

indicatoren zullen de PPC’s hun ervaringen inbrengen en kan bepaald worden of 

deze operationalisatie ook bruikbaar is voor de indicatorenset. 

 

Zorgaanbieder beschikt over een nationaal en/of internationaal erkend 

kwaliteitssysteem gericht op de uitvoering van zorg. Zorgaanbieder laat zijn 

instelling, waar in het kader van deze Overeenkomst zorg wordt verleend, minimaal 

eens in de twee jaar toetsen op kwaliteit vanuit de optiek van de Patiënt en stelt de 

rapportages hierover beschikbaar aan DJI. 
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4 Offerteaanvraag PPC 2016 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke voorwaarden de offerte dient te 

voldoen.  
 

4.2 Inkoopdoelstellingen 

Op basis van de ontwikkelingen, analyses en onderzoeken met betrekking tot de 

bekostigingssystematiek en de kwaliteitsontwikkelingen in de forensische zorg zijn 

de volgende speerpunten voor de PPC’s 2016 opgesteld:  
 

1 Focus op lage verblijfsintensiteiten en minder hoog-beveiligde klinische zorg; 

2 Inkopen en differentiëren op kwaliteit; 

3 Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg; 

4 Factureren in DBBC’s. 

 

Bij de inbesteding 2016 streeft ForZo/JJI er naar dat de PPC’s als forensische 

zorgaanbieder zoveel mogelijk aansluiten bij de doelstellingen uit het 

meerjarenbeleid en beleid uit de overige forensische zorg, zoals beschreven in 

hoofdstuk 3, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat de PPC’s een bijzondere 

functie hebben binnen de forensische zorg. Dit betekent dat qua inkoop- en 

bekostigingsystematiek zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de rest van de 

forensische zorg maar waar nodig aanpassingen worden gedaan.  
 

Uitwerking speerpunten 
 

1 Focus op lage verblijfsintensiteiten en minder hoog-beveiligde klinische zorg) 

 In het Inkoopplan 2016 (overige forensische zorg) is beschreven dat er voor de 

tbs-instellingen een productmix op de verblijfsintensiteiten wordt ingesteld, 

door middel van een maximale dagprijs. In aansluiting hierop wordt een 

verblijfsintensiteitenmix afgesproken met de PPC’s. De PPC’s wordt wel 

gevraagd deze tabel in te vullen (zie paragraaf 4.5) om een vergelijking te 

kunnen maken met de tbs-klinieken. Er wordt echter geen maximale dagrijps 

afgesproken.  

 Het jaar 2016 zal een (her-)startjaar zijn waarbij de uitkomsten van de 

vastgestelde verblijfsintensiteiten door de ADR in combinatie met de 

ingediende offerte door de PPC’s de basis zijn voor het inkoopgesprek. De 

PPC’s wordt gevraagd op basis van beschikbare informatie over plaatsen, 

patiënten en geleverde DBBC’s een offerte op te stellen voor 2016.  

 

2 Inkopen en differentiëren op kwaliteit 

 

Het eerste middel om in te kopen door middel van kwaltieit is door midel van 

de prestatie-indicatorien. Prestatie-indicatoren PPC’s: Vanaf verslagjaar 2014 is 

de aanlevering van deze prestatie-indicatoren verplicht voor alle 

zorgaanbieders met een contract met ForZo/JJI (inclusief de PPC’s).  

In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over de prestatie-indicatoren 

forensische psychiatrie. Daarnaast zullen ForZo/JJI en de PPC’s in 2015 samen 

bekijken hoe de kwaliteit van de zorg geboden in de PPC’s (nog) inzichtelijker 

kan worden gemaakt. Hierbij vormen de prestatie-indicatoren forensische 

psychiatrie de basis, maar wordt tevens bezien hoe recht kan worden gedaan 
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aan de bijzondere positie van de PPC’s in de forensische zorg. Om gesprek aan 

te gaan over de kwaliteit van zorg is er in de offerteaanvraag een vraag op 

welke wijze kwaliteitsbeleid vorm krijgt binnen de PPC’s.  

 

3  Bijdragen aan de verbetering van continuïteit van zorg 

  

Van de PPC’s wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de continuïteit 

van zorg. Dit betekent dat waar mogelijk uitgeplaatst wordt naar de GGZ, maar 

ook dat wordt afgeschaald binnen de eigen setting.  

 

 

4   Factureren in DBBC’s  

 

ForZo/JJI heeft extra middelen gereserveerd naast de middelen die zijn 

afgesproken in het schoon-schip-bijeenkomst voor de PPC’s om de DBBC-

facturatie beter van de grond te krijgen en de mogelijkheid te bieden om de 

zorg te bekostigen die geleverd wordt. De PPC’s kunnen hiervoor in 

aanmerking komen indien de DBBC facturatie beter op gang komt op basis van 

geleverde zorg en zoals afgesproken in de inkoopafspraken. 

 

4.3 Voorwaarden indienen offerte  

De PPC’s dienen een realistische DBBC-offerte in gebaseerd op: 

− De beschikbare capaciteit: 592 plaatsen; 

− Een realistische verdeling in verblijfsintensiteiten (gebaseerd op 

voorgaande jaren en het rapport van feitelijke bevindingen zoals 

vastgesteld door de ADR); 

− Overige beschikbare managementinformatie;  

− Verwachte instroom.  

 

ForZo/JJI zal de offerte beoordelen. Hierbij wordt rekening gehouden met het 

beschikbare macrokader, extra middelen, het rapport van feitelijke bevindingen, 

voorgaande afspraken en een wenselijke productmix.  

 

 

De volgende voorwaarden zijn tevens van toepassing op de indiening van uw 

offerte: 
 

− De offerte moet zijn ingediend met behulp van de Forensische Zorg 

Applicatie (FORZA). Op de website http://www.forensischezorg.nl vindt u 

ook een link om in te kunnen loggen. In de applicatie vindt u een 

handleiding die u ondersteunt bij het indienen van uw offerte.  

− Bij de offerte dienen alle gevraagde onderdelen uit bijlage 1 Checklist en 

akkoordverklaring ingevuld en bijgevoegd te zijn. De formats zijn in het 

bestandsformaat Word/Excel via de website www.forensischezorg.nl te 

vinden. U wordt verzocht deze formats te gebruiken. 

− PPC’s verklaren zich middels ondertekening van bijlage 1 Checklist en 

akkoordverklaring akkoord met de vormvereisten van de inkoopprocedure. 

− Alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader dient te voldoen aan de 

Kwaliteitswet zorginstellingen; 

− PPC’s laten zich minimaal eens in de twee jaar toetsen op kwaliteit vanuit 

de optiek van de patiënt en stelt de rapportages hierover beschikbaar aan 

de Minister en ForZo/JJI; 

− PPC’s hanteren prestatie-indicatoren en verantwoorden zich hierover. 
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− de huisvesting dient te voldoen aan alle wettelijke eisen en regelgeving 

vanuit het ministerie van VWS die van toepassing zijn op de 

gezondheidszorgsector ten aanzien van huisvesting in het algemeen. Voor 

de brandveiligheid is de daarvoor geldende wetgeving van toepassing; 

− ForZo/JJI hanteert bij haar inkopen de milieucriteria die zijn uitgebracht 

door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) (daarvoor 

AgentschapNL). Ook van haar leveranciers/ dienstverleners verwacht 

ForZo/JJI bewustzijn over duurzaamheidsaspecten. Zorgaanbieder 

onderkent het belang van duurzaamheid en streeft duurzaamheid na door 

middel van gerichte acties. Zorgaanbieder zal bij inkooptrajecten 

duurzaamheidsaspecten betrekken. 

− ForZo/JJI behoudt zich het recht voor om naast de gevraagde 

documenten, aanvullende bewijsstukken te vragen. Indien de inhoud van 

deze bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de offerte is gesteld, 

zal ForZo/JJI de directie GW en de PPC’s verzoeken om aanvullende 

informatie aan te leveren. In het uiterste geval zal ForZo/JJI het 

inkoopgesprek en de contractering uitstellen totdat de aanvullende 

informatie is aangeleverd.  

− De PPC’s dienen een offerte en onderbouwing in per PPC en daarnaast een 

offerte (sheets) voor de PPC’s gezamenlijk.  

4.4 Voorwaarden extra middelen 

De extra middelen zullen worden ingezet ten behoeve van intensivering van de 

verblijfsintensiteiten indien dit na het onderzoek van de ADR van toepassing blijkt. 

Hieraan zullen tevens de volgende voorwaarde worden gesteld:  

• Contractjaar 2015 wordt zoveel mogelijk gefactureerd in DBBC’s.  

• Over het boekjaar 2015 dienen de PPC’s een DBBC-omzet 2015 in te dienen 

zoals dat ook voor de overige forensische zorg geldt. 

• Heel contractjaar 2016 wordt volledig en juist gefactureerd in DBBC’s. 

• In 2016 wordt voldaan aan de voorwaarden die in de financiering en 

registratie-handleiding wordt gesteld (vier maal het aanleveren van een 

tussentijdse verantwoording en eenmaal de eindverantwoording met 

controleverklaring).   

4.5 Gemiddelde dagprijs 

In de onderbouwing van de dbbc-offerte zal specifiek aandacht uit gaan naar de 
wijze waarop de dbbc-offerte (behandelminuten, dagbesteding en 
verblijfsintensiteite) is opgebouwd . Onder meer wordt gevraagd het gemiddeld 
aantal uren dagbesteding te benoemen en de wijze waarop dit is opgebouwd, dan 
wel in relatie staat tot de behandeling. Tevens zal voor de PPC’s de gemiddelde 
dagprijs gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal met de FPC’s/FPK’s en dient dit 
als onderbouwing van de offerte. Ook zal dit onderwerp van gesprek zijn bij het 
inkoopgesprek.  
 
U kunt via de rekenhulp (link) zelf de gemiddelde dagprijs bereken. Het is een 
vereiste om de rekenhulp in te vullen, de uitkomst van de rekenhulp in de sheet in 
FORZA in te vullen en het ingevulde Excel-bestand van de rekenhulp als bijlage bij 
uw offerte te voegen. Deze rekenhulp is gebaseerd op de bekostiging van tbs met 
dwangverpleging en hanteert twee beveiligingsniveaus. Voor de PPC’s geldt dat 
alleen de kolom met beveiligingsniveau 4 dient te worden ingevuld. 
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Onderstaande tabel laat zien wat de gemiddelde dagprijs is van de 
verblijfsintensiteiten per beveiligingsniveau in de FPC’s en FPK’s.  
 

Beveiligings
niveau 

Component 
zorg 

Component 
NHC 

Max gemiddeld dagprijs  
verblijf 2016 

3  €    357,37  €          57,17 €    414,54 

4  €    337,11  €          69,74 €     406,85 
 
 

Toelichting 

Voer de aantallen ligdagen per beveiligingsniveau in (linkerkolommen van de linker 

tabel). In de sheet links onderin staat in een tabel per beveiligingsniveau 

aangegeven of de gemiddelde dagprijs boven de norm is. Indien bij het 

beveiligingsniveau ‘JA’ in rood staat aangegeven, is de gemiddelde dagprijs hoger 

dan in de tbs-klinieken. De betreffende normen gelden voor de tbs. Met de PPC’s 

zijn nog geen normen afgesproken.  

 

4.6 Planning  

Voor de inkoopprocedure PPC 2016 geldt de volgende planning, deze planning is 
onder voorbehoud van de vaststelling van het rapport van de ADR: 
 

1 PPC’s worden uitgenodigd een offerte in te dienen 1 november 2015 

2 Toelichting op offerteaanvraag in PO PPC’s, tevens 

mogelijkheid tot stellen van vragen 

6 november 2015  

3 Eventuele schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. 

deze handleiding (publicatie Nota van Inlichtingen) 

11 december 

4 Indienen offerte middels FORZA  18 december 2015 

5 Bespreking ingediende offerte/ inkoopgesprek  4  januari 2016  

7 Formele terugkoppeling inkoop 2016  Uiterlijk eind februari 2016 

9 Half jaar gesprek  Juni 2016 
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Bijlage 1 Checklist en akkoordverklaring PPC 2016 

U dient de gevraagde onderdelen in te vullen en bij te voegen bij de offerte in 

FORZA. De formats zijn in het bestandsformaat Word op de 

www.forensischezorg.nl geplaatst. U wordt verzocht deze formats te gebruiken. 

 

Offertes waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de door ForZo/JJI beschikbaar 

gestelde formats worden niet in behandeling genomen.  

 

 

U dient onderstaande onderdelen bij uw offerte te voegen. Gebruik hiervoor het 

Word-format op www.forensischezorg.nl, ‘Zorginkoop en financiering’, onder ‘PPC 

Documenten 2016’. 

 

Onderdeel  

1 Deze ingevulde checklist & akkoord verklaring (bijlage 1) 

2 Voorblad met gegevens met betrekking tot uw zorginstelling 

(bijlage 2). 

3 Het productievoorstel in de productiesheets DBBC onder tabblad 

‘PPC 2016” in FORZA 

4 Ingevuld format onderbouwing productievoorstel (bijlage 3) 

 

DBBC 

 

5 Rekenhulp verblijfsintensiteiten (bijlage 4). 

 

6 Overige kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwingen  

 

 

PPC verklaart zich akkoord met de vormvereisten van de inkoopprocedure en 

heeft alle gevraagde onderdelen ingevuld en bijgevoegd. 

 

 

Naam PPC 

 

 

Naam functionaris 

 

 

 

Datum 

 

 

Plaats 

 

 

Handtekening* 

 

 

 

 

* Uitsluitend een met pen geschreven handtekening    
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Bijlage 2 Gegevens met betrekking tot de eigen organisatie 

 

Gegevens met betrekking tot de eigen organisatie  

 

U dient met betrekking tot de eigen organisatie onderstaande gegevens in te 

dienen. Gebruik hiervoor het Word-format op www.forensischezorg.nl, ‘Zorginkoop 

en financiering’, onder ‘Inkoopdocumenten PPC’. 

 

1 Gegevens organisatie 

 

Naam PPC: 

 

 

Naam contactpersoon: 

 

 

Postadres, postcode en plaats: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

E-mailadres van de contactpersoon: 

 

 

Een telefoonnummer en 

contactpersoon PPC voor Zorginkoop 

van de divisie ForZo/JJI 

 

 

Een telefoonnummer en 

contactpersoon voor de afdeling 

Individuele zaken 

 

 

AGB-code (indien van toepassing) 
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Bijlage 3 Format onderbouwing DBBC-offerte 

Format Onderbouwing offerte DBBC  

De divisie GW/VB en de PPC’s worden verzocht het productievoorstel DBBC 

inhoudelijk te onderbouwen. Uw offerte wordt pas in behandeling genomen als 

antwoord is gegeven op onderstaande vragen. Gebruik hiervoor het Word-format op 

www.forensischezorg.nl, ‘Zorginkoop en financiering’, onder ‘inkoopdocumenten PPC 

2016’ PPC:  

 

 

Onderbouwing offerte DBBC  

1 Hoe is de offerte voor het jaar 2016 per PPC opgebouwd en verklaar hoe u tot 

deze verhouding bent gekomen? Ga daarbij in ieder geval in op de rol van de 

onderstaande elementen: 

 
- De afspraak 2015  

- Verklaring van de ADR met betrekking tot de verblijfsintensiteiten 

- Welke minutenranges gemiddeld het meest gerealiseerd worden?  

- Verwachte instroom voor 2016 

- Verklaar (eventuele) bijzonderheden   

- Andere (cijfermatige) onderbouwingen voor de offerte 

 
PPC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Wat was de gemiddelde verblijfsduur?  
PPC  
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3 Hoeveel patiënten zijn er in 2015 in zorg geweest, hoe verschilt dit aantal ten 

opzichte van 2016?  

PPC  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

4 a: Geef per juridische bezetting aan hoe de verblijfsintensiteiten (A t/m G) zijn 

ingeschat en wat daarin de gemiddelde verblijfsduur is? Geef een 

toelichting bij de belangrijkste/grootste groepen?  
 

b: Beschrijf wat u doet om de hoogte van de verblijfsintensiteiten waar 

mogelijk te verminderen? Hoe is dit terug te zien in de DBBC-offerte? 

 

 

PPC 

 

 

 

Administratieve 

bezetting 

Gemiddelde 

Verblijfsintensiteit A 

t/m G 

Gemiddelde 

verblijfsduur 

Voorl. gehecht (sec)   

Voorl. geh. (in HB, 

cass) 

  

Gevangenisstraf   

Gevangenisstraf + TBS   

Verv. hecht taakstraf   

Subsidiaire hechtenis   

Lex Mulder   

Terwee   

TBS-passant   

ISD   

Bewaring uitlevering   

Vreemdelingentitel   

OM strafbeschikking   

Overige titel   

Onbekend   
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Hoeveel (welk deel van de) patiënten krijgen na uitstroom uit het PPC nazorg?  

PPC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

Op welke wijze wordt er gewerkt aan kwaliteit van zorg? Welke inspanningen 

worden hiervoor geleverd?   

PPC 
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Bijlage 4 Rekenhulp productmixen 

Te downloaden via: 

http://www.forensischezorg.nl/files/bijlage_8_rekenhulp_productmixen_tbs_verblijf

sintensiteiten.xlsx 

 


