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Inleiding
De inkoop Forensische Zorg 2018 is gewijzigd ten opzichte van de inkoop 2017,
aangezien de recentelijk gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vraagt om een andere
aanpak. Om deze reden is de marktconsultatie 2017 meer gericht op specifieke
onderwerpen die deel uitmaken van de aanbestedingsprocedure en minder op de
behoefte aan forensische zorg en het inkoopproces wat vorig jaar uitgebreider aan
bod gekomen is. Ook zijn er meer bijeenkomsten georganiseerd om in kleine
groepen dieper op thema’s in te gaan.

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen wil de
geconsulteerde partijen danken voor hun inzet. Wij stellen de inbreng op
prijs en zullen de gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de aanpak van de
marktconsultatie beschreven, de resultaten van de online vragenlijst en
bijeenkomsten kort gepresenteerd en de belangrijkste conclusies voor de inkoop
2018 besproken.
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Doel en aanpak
Deze marktconsultatie is bedoeld om het veld te betrekken bij de voorgenomen
wijziging met betrekking tot de inkoopsystematiek en de consequenties voor het
veld te bespreken. ForZo/JJI vindt het wenselijk om het veld zo vroeg mogelijk te
betrekken om de nieuwe systematiek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de
praktijk.
Bij deze marktconsultatie is net als in 2016 gebruik gemaakt van een online
vragenlijst die onder alle betrokken partijen is uitgezet. De vragenlijst bevat
voornamelijk meerkeuzevragen met in een aantal gevallen de mogelijkheid het
antwoord toe te lichten. De verschillende thema’s die in de vragenlijst aan bod
komen zijn gekozen op basis van de verwachte veranderingen in de
inkoopsystematiek voor 2018.
De online vragenlijst was beschikbaar van 21 april tot 12 mei 2017. Vanwege de
latere uitnodiging naar de gemeenten was de vragenlijst voor deze doelgroep tot 19
mei 2017 beschikbaar. Gecontracteerde zorgaanbieders, indicatiestellers, plaatsers,
gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie is gevraagd de online vragenlijst
met in totaal 47 verplichte vragen in te vullen. De vragen verschilden per type
deelnemer, zodat alleen de relevante vragen voor de betreffende doelgroep zijn
gesteld. Ook was het mogelijk om te reageren via een anonieme link op de website.
De vragen zijn te vinden in bijlage 1. Een overzicht van de deelnemende
organisaties aan de vragenlijst is te vinden in bijlage 2.
Om de belangrijke thema’s voor de online vragenlijst te bepalen en de juiste vragen
te stellen is een eerste bijeenkomst georganiseerd op 13 april 2017. Voor deze
bijeenkomst is een representatieve steekproef van tien zorgaanbieders uitgenodigd
die door GGZ Nederland zijn aangedragen. De bijeenkomst bestond uit een plenaire
introductie van de wijzigingen in de aanbesteding, waarna de deelnemers in twee
groepen uiteengingen en de vier belangrijkste thema’s uit de marktconsultatie
bespraken onder leiding van ForZo/JJI.
Na sluiting van de online vragenlijst zijn nog drie bijeenkomsten georganiseerd om
dieper in te gaan op de resultaten en voorgenomen besluiten voor het inkoopbeleid
2018. Een bijeenkomst met klinische zorgaanbieders is gehouden op 18 mei 2017,
een bijeenkomst met ambulante zorgaanbieders op 1 juni 2017 en een bijeenkomst
met gemeenten op 8 juni 2017. Alle resultaten van de afzonderlijke bijeenkomsten
zijn gepresenteerd op de website. Een overzicht van de deelnemers aan de
bijeenkomsten is te vinden in bijlage 3.
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Uitkomsten
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de belangrijkste resultaten van de online
vragenlijst en de marktconsultatie bijeenkomsten. Voor een overzicht van alle
resultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

3.1

Markconsultatie online
In totaal hebben 185 personen de online vragenlijst ingevuld. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van het aantal respondenten per doelgroep. De groep verwijzers
bestaat uit 27 respondenten van het PMO, 17 respondenten namens het NIFP / IFZ,
10 reclasseringswerkers en 4 medewerkers van DIZ. Gezien het geringe aantal
deelnemers van het Openbaar Ministerie en DIZ is er voorzichtigheid geboden met
het interpreteren van de uitkomsten. Vanwege het lage aantal deelnemers worden
de resultaten van de politie niet nader toegelicht. Deze zijn te vinden in bijlage 4.
Organisatie type

Aantal deelnemers

Zorginstelling

88

Verwijzers

58

Gemeente

33

Openbaar ministerie
Politie
Totaal

5
1
185

Tabel 1: Uitsplitsing deelnemers per groep

Voor de Divisie ForZo/JJI en het forensische werkveld gaat in de komende
inkoopronde veel veranderen. De nieuwe aanbestedingswet leidt tot wijzigingen in
de inkoopsystematiek en daarmee ook datgene wat zorgaanbieders en verwijzers
gewend zijn. Om deze reden zijn dit jaar, naast het uitzetten van een online
vragenlijst, ook vier bijeenkomsten georganiseerd om de verschillende onderwerpen
die gaan wijzigen goed tegen het licht te houden.
3.2

Markconsultatie bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst werd georganiseerd voor een mix van verschillende
zorgaanbieders, die alle segmenten vertegenwoordigen, om de belangrijkste
gevolgen van de wijziging van de aanbestedingswet te bespreken. Dit waren de
punten Gelijke behandeling (alle afspraken zijn gelijk voor nieuwe en bestaande
aanbieders) en Transparantie (openbaar aanbesteed onder de totale markt). Aan de
hand van de thema’s raamovereenkomsten, forensische expertise, afschalen van
zorg en prijsdifferentiatie is informatie uitgewisseld.
De tweede bijeenkomst was volledig gericht op klinische zorgaanbieders. De
uitkomsten van de online vragenlijst werden meegenomen tijdens het bespreken
van de thema’s afschalen van zorg, bevoorschotting DBBC’s, consequenties markt
open en forensische expertise.
De derde bijeenkomst draaide volledig om ambulante zorgverlening en verblijfszorg.
Aan de hand van de thema’s consequenties markt open, onderaannemers,
afschalen van ZZP zorg en prijsdifferentiatie ambulante DBBC’s is informatie
opgehaald die zal worden meegenomen in de voorbereidingen van de aanbesteding.
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De vierde bijeenkomst was alleen bedoeld voor gemeenten. ForZo/JJI is hierbij
vooral in gesprek gegaan met gemeenten over de aansluiting tussen forensische
zorg en reguliere zorg na afloop van de forensische titel. Tijdens de bijeenkomst is
kennis uitgewisseld over forensische zorg en besproken op welke manier zorg wordt
ingekocht bij de verschillende gemeenten.
3.3

Resultaten per thema
De online vragenlijst en bijeenkomsten zijn gestructureerd aan de hand van een
aantal thema’s. De resultaten zijn dan ook geclusterd per thema:
1. Consequenties wijziging Aanbestedingswet 2012
2. Prijsdifferentiatie
3. Onderaannemers
4. Financiering en sturing
5. Zorgverlening binnen gemeente
6. Keten: van indicatie tot plaatsing
Alle uitkomsten uit de online vragenlijst en de bijeenkomsten zullen worden
behandeld binnen de genoemde 6 thema’s.
1. Consequenties wijziging Aanbestedingswet 2012
Dit thema gaat dieper in op de wijziging van de Aanbestedingswet 2012, zowel wat
betreft de kansen en risico’s als de selectie van zorgaanbieders bij het openstellen
van de markt.
Aan de zorginstellingen is gevraagd wat kenmerkend is voor de levering van
forensische zorg ten opzichte van reguliere GGZ. Hierbij waren meerdere opties
mogelijk. Het verschil in doelstelling tussen forensische zorg en reguliere GGZ wordt
als meest kenmerkend aangehaald (72%). Het afnemen van risicotaxaties werd ook
door een meerderheid (55%) als kenmerkend ervaren. Daarnaast werden door een
groot aantal deelnemers (39%) aanvullende kenmerken genoemd. Deze lopen zeer
uiteen van kwaliteit van zorg, effectmeting van de behandeling, meting van de
prestatie-indicatoren, recidive aantallen, toepassen van RNR principes tot
structureel afnemen van een risicotaxatie als verplichte eis. Dezelfde vraag is ook
gesteld aan verwijzers. De terugkerende thema’s hierbij zijn forensische kennis,
ervaring, kwalificatie van personeel en aandacht in de zorgverlenging voor
delictgedrag en risicomanagement. Ook uit de bijeenkomsten komt naar voren dat
zorgaanbieders het noodzakelijk achten om te toetsen op forensische expertise. Alle
forensische
zorgaanbieders
zouden
minimaal
moeten
weten
hoe
ze
risicomanagement
en
delictanalyse
kunnen
vormgeven
gedurende
het
behandeltraject van een cliënt.
Daarnaast is zowel aan de zorginstellingen als aan verwijzers gevraagd welke
kansen de organisaties zien mocht er een raamovereenkomst worden
geïntroduceerd. De kans die het meest wordt genoemd door zorgaanbieders is het
realiseren van groei. Daarbij wordt genoemd dat er minder sprake zal zijn van lange
wachtlijsten. Dit werd ook erkend door verwijzers. Zij gaven aan minder
wachtlijsten te verwachten en een groter aanbod aan bedden. Ook uit de
bijeenkomsten komt naar voren dat zorgaanbieders verwachten beter te kunnen
reageren op de vraag naar zorg en het aanbod hierop meer te kunnen aanpassen.
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Verder is er ook gevraagd welke risico’s de zorgaanbieders ervaren. Deze risico’s
variëren van oneerlijke concurrentie door het inleveren op kwaliteit, de
personeelsinvulling en afname van forensische cliënten die bij de aanbieder worden
geplaatst.
2. Prijsdifferentiatie
In 2017 is voor het eerst prijsdifferentiatie geïntroduceerd op de ambulante DBBC
tarieven zonder verblijf. Aan zorginstellingen is gevraagd of prijsdifferentiatie op
basis van specifieke kwaliteitscriteria moet worden doorgezet in 2018. Hierop
reageerde driekwart van de deelnemers positief (73%).
Daarnaast
is
gevraagd
welke
thema’s,
aan
de
hand
van
enkele
keuzemogelijkheden, goede indicatoren zijn voor prijsdifferentiatie. Hierbij werden
het gebruik van (F)ACT teams (52%), e-health toepassing (39%) en risicotaxatie bij
100% van de klinische cliënten (38%) het meeste benoemd. Door de helft van de
deelnemers werden ook alternatieve indicatoren aangedragen.
Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de verwijzers. Ook deze groep ziet het
gebruik van (F)ACT teams als een goede indicator (64%). Hierbij gaf de helft van
de deelnemers (51%) aan dat de risicotaxatie bij 100% van de klinische cliënten
een goede indicator zou kunnen zijn voor prijsdifferentiatie. E-health wordt daarmee
door deze groep als minder interessant beoordeeld (8%).
Zorgins
telling
(n=88)

NIFP /
IFZ
(n=17)

3RO
(n=10)

DIZ
(n=4)

PMO
(n=27)

46

12

6

3

17

84
(26%)

Risicotaxatie bij 100%
van de klinische cliënten

33

12

6

1

11

63
(19%)

CCAF certificering

25

5

2

4

8

44
(13%)

E-health toepassing

34

1

1

2

1

39
(12%)

Implementatie van KFZ
calls

23

1

0

1

3

28
(9%)

Anders

46

9

5

0

9

69
(21%)

Totaal

207

40

20

11

49

Indicatoren
Gebruik
teams

van

(F)ACT

Totaal

327

Tabel 2: Uitkomsten prijsdifferentiatie criteria per doelgroep

Wanneer beide doelgroepen bij elkaar worden bekeken komen
risicotaxatie naar voren als de meest belangrijke criteria.

(F)ACT en

De implementatie van KFZ calls is een nieuw initiatief dat verder wordt onderzocht
om mee te nemen als prijsdifferentiatie criterium. De meerderheid van de
aanbieders (65%) geeft aan dat ze als zorgaanbieder geen bijdrage hebben
geleverd aan de ontwikkeling van een product binnen de KFZ calls. Ook heeft
slechts een derde (32%) een KFZ call geïmplementeerd die is ontwikkeld door een
andere zorgaanbieder.
Ook is onderzocht of het voor de organisatie mogelijk is om een aantal producten
die gericht zijn op de zorgverlening aan de cliënten te implementeren. Hierbij meldt
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een derde (31%) van de deelnemers hier geen zicht op te hebben. De producten
grip op agressie, richtlijn problematiek middelengebruik (call 2013-02),
agressieregulatie ambulant (call 2013-15) en psycho-educatie LVB (call 2013-03)
werden het meest genoemd om te kunnen implementeren door respectievelijk 45%,
45%, 44% en 43% van de deelnemers. Ook uit de bijeenkomst met ambulante
zorgaanbieders kwam naar voren dat prijsdifferentiatie moet worden voortgezet.
Wel kwam het verzoek om bij het belonen van de implementatie van KFZ calls
zowel zorgaanbieders die reeds een call product hebben geïmplementeerd als
nieuwe implementatie te belonen. Verder moet goed worden gekeken of de lijst van
KFZ calls die geschikt zijn voor prijsdifferentiatie wel voor het hele veld
implementeerbaar zijn.
3. Onderaannemers
Onderaannemers zijn zorgaanbieders die geen contract hebben met ForZo/JJI, maar
die via een gecontracteerde zorgaanbieder worden ingezet. De gecontracteerde
zorgaanbieder is als zijnde hoofdaannemer hiermee ook verantwoordelijk voor de
geleverde zorg. Het gebruik van onderaannemers is toegestaan, mits dit met
ForZo/JJI van tevoren wordt gedeeld. Van de deelnemers geeft een ruime
meerderheid (69%) aan dat er voordelen zijn voor de zorgaanbieder bij het
gebruikmaken van een onderaannemer. De inzet van onderaannemers werd tijdens
de bijeenkomst door zorgaanbieders ook vooral in positieve zin genoemd.
Van alle deelnemers geeft een kleine minderheid (42%) aan dat het aandeel van
onderaannemers maximaal 5-10% mag zijn van de totale realisatie. Het percentage
van maximaal 10% is opnieuw bevestigd gedurende de bijeenkomst. Daarnaast
vindt een tiende (9%) dat onderaannemers helemaal niet moeten worden
toegestaan. De toelichtingen hierop zijn bijvoorbeeld dat onderaannemers
complementair kunnen zijn en specialistische kennis hebben, maar ook dat dit te
veel impact kan hebben op de ontwikkeling van eigen kennis. De zorgaanbieders
vinden grotendeels (72%) dat de onderaannemers aan dezelfde eisen moeten
voldoen als de gecontracteerde zorgaanbieders. Echter is een derde (28%) het hier
niet mee eens. Uit de bijeenkomst kwam voornamelijk dat de gecontracteerde
zorgaanbieder als hoofdaannemer de vrijheid moet houden om zelf de kwaliteit van
zijn onderaannemers te garanderen.
4. Financiering en sturing
ForZo/JJI zal ten gevolge van de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet in het
kader van deze aanbesteding forensische zorg geen individuele budgetafspraken
meer maken met zorgaanbieders. Dit heeft ook invloed op de financiering en sturing
vanuit DJI.
Tot in 2017 heeft een zorgaanbieder 40% van zijn DBBC budgetafspraak als
voorschot voor het komende zorgjaar. Deze systematiek zal in de nieuwe situatie
niet meer worden voortgezet. De zorgaanbieders geven aan dat van de gegeven
opties de bevoorschotting op basis van inschatting van de verwachte productie
2018 door de zorgaanbieder zelf de voorkeursoptie heeft (50%). Daarna blijkt
bevoorschotting op basis van totale omzet van zorgaanbieder in 2016 de tweede
voorkeur te hebben (32%). Echter geeft de helft (49%) van de zorgaanbieders aan
dat andere opties de voorkeur hebben. Dit heeft ook te maken met het ontbreken
van een optie “niet van toepassing” voor zorgaanbieders die geen DBBC bekostiging
hebben.
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In de nieuwe systematiek kunnen geen individuele afspraken over aantallen meer
worden gemaakt. ForZo/JJI ziet wel graag dat de ingezette weg van doorstromen en
afschalen van zorg wordt voortgezet. De zorgaanbieders geven aan dat de
acceptatieplicht in de totale keten om doorstroom te bevorderen genoeg is voor
ForZo/JJI om hierop te kunnen sturen (27%). Daarnaast worden hogere tarieven
voor de lagere beveiligingsniveaus en verblijfsintensiteiten aangehaald als
sturingsoptie (19%). Andere mogelijkheden om te sturen worden het meest
genoemd door de zorgaanbieders (30%). Uit de bijeenkomst komt dan ook naar
voren dat zorgaanbieders liever een voorschot op tijd ontvangen dat wellicht wat
lager is, dan dat ze een volledig voorschot ontvangen op een later moment. Een
alternatieve mogelijkheid die uit de bijeenkomst naar voren komt is bevoorschotting
op basis van de OHW stand Q1, Q2, Q3 en Q4. In verband met de nieuwe
aanbestedingsregels is het niet mogelijk om terug te kijken naar voorgaande
contractjaren. Hierdoor is bevoorschotting op basis van historische data (omzet t-1)
niet mogelijk.
Tijdens de bijeenkomst met ambulante zorgaanbieders is tevens gevraagd naar de
mogelijkheden om te sturen op afschalen binnen de ZZP’s. Hieruit kwam opnieuw
naar voren dat zorgaanbieders de voorkeur geven aan financiële zekerheid. Dit
betekent dat een tariefskorting de voorkeur heeft boven een maximum gemiddelde
dagprijs, aangezien vooraf niet bekend is op welk tarief de zorgaanbieder dan zal
uitkomen aan het eind van het jaar. Op het voorstel om hogere kortingen te
introduceren op de hogere ZZP’s (4-5) werd gereageerd dat een gelijkmatige
korting op alle tarieven de voorkeur heeft. Dit doet meer recht aan zorgaanbieders
die standaard zwaardere cliënten opnemen.
Twee deelnemers van het Openbaar Ministerie geven aan dat ze niet betrokken
worden bij het besluit tot afschalen. De overige deelnemers geven aan hier geen
zicht op te hebben. Wel krijgen ze vaak te maken met wachtlijsten wanneer een
cliënt moet worden geplaatst.
5. Zorgverlening binnen gemeente
In totaal hebben er 32 personen vanuit gemeente deelgenomen. De gemeente
waarin deze personen werkzaam zijn is erg divers. Voor de gemeenten Amsterdam,
Alkmaar, Almere, Hoorn en Zwolle hebben meerdere deelnemers de vragenlijst
ingevuld. Van de deelnemers geven 13 personen (41%) aan dat ze tijdig door
krijgen dat er vervolgzorg nodig is voor de cliënten. De overige deelnemers geeft
aan dit niet tijdig door te hebben.
Het potentieel aantal cliënten is redelijk tot voldoende in beeld bij de gemeente
geeft een derde van de deelnemers (34%) aan. Daarentegen geeft bijna de helft
(44%) aan dat er onvoldoende zicht is op het potentieel aan cliënten. Dit is een
belangrijk thema dat ook tijdens de bijeenkomst werd bevestigd. Gemeenten zijn
onvoldoende voorbereid op het organiseren van vervolgzorg, omdat niet duidelijk is
wanneer de forensische titel van cliënten aflopen. Er is vanuit de gemeenten
behoefte aan een indicatie van het aantal cliënten dat binnen de betreffende
gemeenten per jaar of per maand uit zal stromen. Deze informatie is wel
beschikbaar bij het Openbaar Ministerie en de 3RO.
De deelnemers geven aan dat er nauwelijks (66% matig tot onvoldoende) ruimte is
binnen het budgettair kader om rekening te houden met de uitstroom van
forensische patiënten in de gemeente.
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Het overgrote deel geeft aan dat er altijd (38%) of vaak (50%) wordt
samengewerkt met andere gemeenten bij de inkoop van zorg. Een klein deel (3%)
geeft aan dit nooit te doen. Ook uit de bijeenkomst met gemeenten kwam naar
voren dat het noodzakelijk is om samen te werken met andere gemeenten, omdat
de schaalgrootte van de ingekochte zorg te klein is wanneer dit niet gebeurt.
6. Keten: van indicatie tot plaatsing
Om een zorgtraject in een vonnis te kunnen opnemen moet de officier van Justitie
op de hoogte zijn van de mogelijkheden. De meeste deelnemers (4/5) geven aan
zicht te hebben op de diverse (forensische) zorgtrajecten die er bestaan. Slechts
één deelnemer geeft aan hier weinig zicht op te hebben. Het blijkt dat het type
forensische zorg met de meeste behoefte de klinische zorg op hoge
beveiligingsniveaus is. Dit wordt door alle deelnemers erkent. Daarnaast geven 2
deelnemers aan dat er aan het type beschermd wonen ook meer behoefte is.
Het zorgtraject volgt uit de indicatie die wordt afgegeven. Een groot deel van de
indicatiestellers geeft aan dat afstemming met een zorgaanbieder bij het stellen van
indicatie belangrijk tot zeer belangrijk (72%) is. Hierbij is te zien dat de 3RO
deelnemers deze afstemming vaker als belangrijker ervaren dan de deelnemers van
NIFP / IFZ.
Belang van afstemmen
indicatie

NIFP / IFZ

3RO

Zeer onbelangrijk

2

0

2
(7%)

Onbelangrijk

5

1

6
(21%)

Belangrijk

5

5

10
(36%)

Zeer belangrijk

6

4

10
(36%)

18

10

Totaal

Totaal

28

Tabel 3: Uitsplitsing belang van afstemmen per doelgroep

Het komt voor dat een advies niet alleen de geïndiceerde zorg bevat, maar ook de
naam van een specifieke zorginstelling waarmee ForZo/JJI wel of geen contract
heeft. Het grootste deel van de indicatiestellers geeft aan dat dit soms tot zelden
(53%) voorkomt. Echter geeft een derde (29%) aan dat het regelmatig gebeurd.
Wanneer de naam in het advies aan het OM is vermeld dan wordt dit volgens de
indicatiestellers regelmatig tot vaak (43%) overgenomen in het vonnis. Niet alle
deelnemers (21%) hebben hier echter een goed zicht op. Dezelfde vraag is
voorgelegd aan DIZ en het PMO. Ook hier geeft een kleine minderheid (45%) aan
dat dit regelmatig tot vaak in het vonnis voorkomt. De 5 deelnemers van het
Openbaar Ministerie geven aan dat dit zelden (40%) of soms (60%) voorkomt.
Daarnaast geeft 1 deelnemer aan dat het vaak voorkomt dat een cliënt het type
zorg dat in het vonnis wordt vermeld staat ook ontvangt. De overige 4 deelnemers
hebben hier geen zicht op.
De samenwerking tussen de ketenpartners blijkt voldoende (68%) te zijn volgens
de indicatiestellers. Daarnaast geeft geen enkele deelnemer aan dat de
samenwerking slecht is.
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Samenwerking met
ketenpartners

DIZ

PMO

Slecht

0

0

0
(0%)

Matig

0

5

5
(16%)

Voldoende

2

19

21
(68%)

Goed

2

3

5
(16%)

4

27

Totaal
Tabel

4:

Uitsplitsing

samenwerking

ketenpartners

Totaal

31
per

doelgroep
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4

Conclusies
De uitkomsten van de marktconsultatie 2017 geven ForZo/JJI waardevolle
informatie voor het inkoopproces 2018. Zo verwacht het forensisch veld dat de
aansluiting van vraag en aanbod vanaf 2018 beter zal kunnen verlopen met het
wegvallen van een budgetafspraak. Daarnaast bestaat de wens om
ketensamenwerking meer te stimuleren door het organiseren van bijeenkomsten
waarbij alle ketenpartners worden uitgenodigd. ForZo/JJI zal onderzoeken op welke
manier aan deze wensen gehoor kan worden gegeven.
De volgende concrete punten zullen worden overwogen om mee te nemen in de
inkoop naar aanleiding van de marktconsultatie:

Forensische expertise moet door nieuwe aanbieders worden aangetoond

Prijsdifferentiatie moet zowel zorgaanbieders die al kwaliteit leveren als
zorgaanbieders die dit gaan verbeteren belonen

Maximaal 10% onderaannemers

Bevoorschotting liever eerder dan een hoger bedrag

Korting op alle ZZP tarieven en niet alleen op zwaardere ZZP’s
ForZo/JJI gaat onderzoeken in hoeverre deze conclusies kunnen worden
geïmplementeerd bij de komende aanbesteding. Uit de aanbestedingsleidraad zal
blijken in hoeverre het mogelijk is geweest om bovenstaande punten toe te passen
in de inkoop.
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Bijlage 1 – Vragenlijst
Introductie
De volgende vraag gaat over het type organisatie waar u werkzaam bent. Het is
mogelijk dat niet elke vraag van de totale vragenlijst voor uw organisatie van
toepassing is.
Vraag 1 - Waar bent u werkzaam?
 Zorginstelling
 3RO
 NIFP / IFZ
 DIZ
 PMO
 Openbaar Ministerie
 Gemeente
 Politie
Indien vraag 1: Zorginstelling
Wijziging Aanbestedingswet 2012
Vorig jaar is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Hierdoor is het voor DJI niet
meer mogelijk om op basis van past-performance productieafspraken te maken met
zorgaanbieders. Binnen een zorgperceel moet voor iedere zorgaanbieder hetzelfde
budget(plafond) gelden en er kan geen onderscheid meer worden gemaakt tussen
eerder wel of eerder niet gecontracteerde aanbieders.
Dit betekent dat in 2017 alle zorgaanbieders die voldoen aan de inschrijvingseisen
een offerte mogen indienen voor het leveren van forensische zorg. DJI is
voornemens
om
zorgaanbieders
te
contracteren
middels
(meerjarige)
raamovereenkomsten. In aanvulling op de algemene gunningseisen waaruit blijkt
dat zorgaanbieders goede zorg kunnen leveren, zullen uitvoeringseisen worden
geïntroduceerd die gericht zijn op de mogelijkheid van zorgaanbieders om
kwalitatief goede forensische zorg te leveren. De volgende vragen gaan hier dieper
op in.
Vraag 2 - Vanaf 2018 zullen aanbieders gecontracteerd kunnen worden
voor het leveren van forensische zorg, die momenteel nog geen forensische
zorg aanbieden. Wat is volgens u kenmerkend voor de levering van
forensische zorg ten opzichte van reguliere GGZ? Hierbij gaat het om
objectieve criteria. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
 Het afnemen van risicotaxaties is kenmerkend voor forensische zorg. Dit zou een
verplichte eis moeten zijn voor klinische zorgaanbieders.
 Forensische zorg heeft een andere doelstelling dan reguliere GGZ. De zorg is
ingericht rondom delictgevaar inschatten en verminderen. Zorgaanbieders moeten
dit kunnen aantonen middels beleidsdocumenten of omschrijving van forensische
zorgtrajecten.
 Eigenlijk verschilt de forensische zorg nauwelijks van reguliere VGZ/GGZ; het is
vooral een verschil aan de bekostigingskant
 Ik weet het niet
 Anders: ______________________________________
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Licht toe op basis van welke objectieve criteria een forensische zorgaanbieder zich
kan onderscheiden: ______________________________________
Vraag 3 - Zoals in de inleiding wordt vermeld is DJI voornemens om
raamovereenkomsten te introduceren. Dit houdt in dat u een contract krijgt
dat niet gebonden is aan een (gezamenlijk) plafond. U wordt daarmee
verantwoordelijk voor uw eigen productie/realisatie. Welke kansen ziet u
voor uw organisatie?
_____________________________________
Vraag 4 - Welke risico’s ziet u voor uw organisatie?
______________________________________
Prijsdifferentiatie
In 2017 is voor het eerst prijsdifferentiatie geïntroduceerd op de ambulante DBBC
tarieven zonder verblijf. De volgende vragen gaan over de toepassing van
prijsdifferentiatie voor 2018.
Vraag 5 - Bent u van mening dat prijsdifferentiatie op basis van specifieke
kwaliteitscriteria in 2018 moet worden voortgezet?
 Ja
 Nee
U kunt uw antwoord hier toelichten:
_____________________________________
Vraag 6 - Indien in 2018 gebruik wordt gemaakt van prijsdifferentiatie,
welk van onderstaande thema’s zijn volgens u dan goede indicatoren voor
prijsdifferentiatie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
 E-health toepassing
 Gebruik van (F)ACT teams
 CCAF certificering
 Risicotaxatie bij 100% van de klinische cliënten
 Implementatie van KFZ calls
 Anders: ______________________________________
Licht toe op welke manier ForZo/JJI dit kan toetsen. Het is voor de verlaging van de
administratieve lasten belangrijk dat dit objectief getoetst kan worden:
______________________________________
KFZ call implementatie
ForZo/JJI is voornemens de implementatie van KFZ calls mee te nemen als
criterium voor prijsdifferentiatie. Zorgaanbieders kunnen op de website van het KFZ
de calls vinden die geïmplementeerd kunnen worden. Deze informatie is voor
iedereen beschikbaar. De volgende vragen gaan over uw ervaringen met KFZ calls.
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Vraag 7 - Heeft u als zorgaanbieder een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van een product binnen een KFZ call?
 Ja
 Nee
Vraag 8 - Heeft u een KFZ call product geïmplementeerd dat ontwikkeld is
door (een) andere zorgaanbieder(s)?
 Ja
 Nee
Vraag 9 - Is het voor uw organisatie mogelijk om onderstaande producten
die gericht zijn op de zorgverlening aan de patiënt te implementeren?
Selecteer ook de producten die u reeds geïmplementeerd heeft. U kunt
meerdere antwoorden selecteren die voor uw organisatie van toepassing
zijn.
 Grip op Agressie
 Richtlijn problematiek middelengebruik (call 2013-02)
 Protocol delict analyse (call 2013-11)
 Autisme en risicomanagement (call 2013-12
 Agressieregulatie ambulant (call 2013-15)
 Zelfscore app protectieve en risicofactoren (call 2014-30)
 Psycho-educatie LVB (call 2013-03)
 Verdiepingsdiagnostiek (call 2013-05)
 Betrekken slachtoffers bij behandeling tbs (call 2013-13)
 Behandelen van subgroepen brandstichters (call 2014-23)
 SFT voor LVB (call 2014-25)
 Online behandelmodule huiselijk geweld (call 2014-27)
 E-health minimodules psycho-educatie (call 2014-28)
 SGG voor LVB (call 2015-43)
 E-module psycho-educatie LVB (call 2015-44)
 FHIC (call 2015-45)
 Ik heb hier geen zicht op
Onderaannemers
Onderaannemers zijn zorgaanbieders die geen contract hebben met ForZo/JJI, maar
via een gecontracteerde zorgaanbieder worden ingezet. De gecontracteerde
zorgaanbieder is hiermee ook aansprakelijk voor de geleverde zorg. Het gebruik van
onderaannemers is toegestaan, mits dit met ForZo/JJI van tevoren wordt gedeeld.
De volgende vragen gaan over het gebruik van onderaannemers.
Vraag 10 - Biedt het gebruik van onderaannemers voordelen voor u als
zorgaanbieder?
 Ja
 Nee
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Vraag 11 - Wat zou het maximum aandeel gerealiseerde zorg mogen zijn
dat door onderaannemers wordt geleverd als percentage van uw totale
realisatie?
 Onderaannemers moeten niet worden toegestaan
 1%
 5%
 10%
 15%
 >15%
 n.v.t.
Licht toe waarom u dit antwoord geeft:
______________________________________
Vraag 12 - Moeten volgens u de onderaannemers aan dezelfde eisen
voldoen als gecontracteerde zorgaanbieders?
 Ja
 Nee
Financiering en sturing
ForZo/JJI zal met de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet geen individuele
budgetafspraken maken met zorgaanbieders. Dit heeft ook invloed op de
financiering en sturing vanuit DJI. De volgende vragen gaan hierover.
Vraag 13 - In de huidige situatie ontvangt een zorgaanbieder 40% van zijn
budgetafspraak als voorschot voor het komende zorgjaar. Dit is in de
nieuwe systematiek niet meer mogelijk. ForZo/JJI onderzoekt alternatieve
vormen van bevoorschotting. Welke van deze opties heeft daarbij uw
voorkeur? U kunt meerdere antwoorden selecteren.
 Bevoorschotting op basis van OHW stand in Q1 en Q3 (correctie Q1)
 Bevoorschotting op basis van OHW stand in Q2 en Q4 (correctie Q2)
 Bevoorschotting op basis van inschatting van de verwachte productie 2018 door
zorgaanbieder
 Bevoorschotting op basis van totale omzet van zorgaanbieder in 2016
 Bevoorschotting per ingestroomde cliënt
 DJI vergoedt de rente van de lening die moet worden afgesloten bij de bank
 Anders: ______________________________________
Licht toe wat u de beste optie vindt:
______________________________________
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Vraag 14 - In de nieuwe systematiek kunnen geen individuele afspraken
meer worden gemaakt. ForZo/JJI ziet wel graag dat de ingezette weg van
doorstromen danwel afschalen van zorg wordt voortgezet. Hieronder staan
een aantal mogelijke opties weergegeven waarmee ForZo/JJI hierop kan
sturen. Kunt u aangeven naar welke optie(s) uw voorkeur uitgaat? U kunt
meerdere antwoorden selecteren.
 Toepassen van één productmix voor alle aanbieders
 Toepassen van maximum gemiddelde dagprijs per productgroep voor alle
aanbieders
 Introduceren van norm behandelduur of uren per cliënt
 Herindiceren van klinische patiënten en op ZZP niveau met afschaaltraject
indiceren
 Hogere tarieven voor de lagere beveiligingsniveaus en verblijfsintensiteiten
(voorbeeld: klinisch beveiligingsniveau 3 93% NZa tarief, beveiligingsniveau 2 96%
en beveiligingsniveau 1 98%)
 Acceptatieplicht in de totale keten om doorstroom te bevorderen is genoeg
 Alleen achteraf verrekenen na materiële controle
 Anders: ______________________________________
Licht toe waarom u dit kiest: ______________________________________
Indien vraag 1: Openbaar Ministerie
Vraag 15 - Bij welk parket bent u werkzaam?
______________________________________
Plaatsing
Uit de verkennende marktconsultatie met het Openbaar Ministerie 2016, kwam
forensische plaatsing naar voren als een verbeterpunt binnen de forensische
zorgketen.
Vraag 16 - Het komt voor dat een advies van een indicerende instantie niet
alleen de geïndiceerde zorg bevat, maar ook de naam van een specifieke
zorginstelling waarmee ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de
uitvoering onwenselijk, omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand
toe te leiden naar een andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt
te zijn. Daarnaast vindt de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling
plaats. Hoe vaak komt het voor dat de naam van een zorginstelling wordt
vermeld in het advies aan het OM?
Zelden     Vaak
Licht indien het voorkomt toe of u hierover
______________________________________

contact

hebt

gehad:

Vraag 17 - Hoe vaak ontvangt een cliënt het type zorg dat in het vonnis
wordt vermeld? Kies ''nvt'' indien u hier geen zicht op heeft.
Nooit     Altijd
 n.v.t.
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Vraag 18 - Welke problemen signaleert u bij plaatsing?
______________________________________
Zorgtrajecten
Om een zorgtraject in een vonnis te kunnen opnemen moet de officier van Justitie
op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daarover gaan de onderstaande vragen.
Vraag 19 - Heeft u zicht op de diverse (forensische) zorgtrajecten die er
bestaan?
Helemaal niet     Zeker wel
Vraag 20 - Aan welk type forensische zorg is meer behoefte?
 Klinische zorg op lage beveiligingsniveaus
 Klinische zorg op hoge beveiligingsniveaus
 Beschermd wonen
 Ambulante behandeling
 Ambulante begeleiding
 Ik heb hier geen zicht op
Vraag 21 - ForZo/JJI stuurt op het afschalen van zorg van hogere naar
lagere intensiteit. Komt het voor dat u betrokken wordt bij het besluit tot
afschalen? Kies ''nvt'' indien deze vraag niet voor u van toepassing is.
Helemaal niet     Zeker wel
 n.v.t.
Indien vraag 1: Gemeenten
Zorgverlening binnen gemeente
De volgende vragen hebben betrekking op de forensische zorgverlening aan cliënten
binnen uw gemeente.
Vraag 22 - Bij welke gemeente bent u werkzaam?
______________________________________
Vraag 23 - Krijgt u tijdig door dat vervolgzorg nodig is voor cliënten in uw
gemeente?
 Ja
 Nee
Vraag 24 - Heeft u voldoende zicht op het (potentieel) aantal cliënten
binnen uw gemeente?
Onvoldoende     Voldoende
Licht toe welke verbetermogelijkheden u ziet:
______________________________________
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Vraag 25 - Is er genoeg ruimte binnen het budgettair kader om rekening te
houden met de uitstroom van forensische patiënten in uw gemeente?
Onvoldoende     Voldoende
Vraag 26 - In hoeverre werkt u samen met andere gemeenten bij de inkoop
van zorg?
Nooit     Altijd
Vraag 27 - Tegen welke problemen loopt u aan als het gaat om forensische
zorg? Wat gaat goed en wat kan beter?
______________________________________
Vraag 28 - Zijn er onderwerpen binnen de forensische zorg waarover u
meer zou willen weten?
______________________________________
Indien vraag 1: Politie
Vraag 29 - Bij welke eenheid bent u werkzaam?
______________________________________
Opvang verwarde personen
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met verwarde personen in voorlopige
hechtenis.
Vraag 30 - Heeft u tijdens uw werk te maken met verwarde personen?
Zelden     Vaak
Vraag 31 - Ziet u een ontwikkeling in de problematiek bij personen die
verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit? U kunt hierbij de
huidige situatie vergelijken met 2 jaar geleden.
 De problematiek wordt steeds lichter
 De problematiek is vergelijkbaar
 De problematiek wordt steeds zwaarder
 Niet de zwaarte, maar het type problematiek verandert
 Ik heb hier geen zicht op
Vraag 32 - Kunt u omschrijven om welke problematiek het vaak gaat?
______________________________________
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Vraag 33 - Hoe wordt de opvang van dit type personen geregeld wanneer
(nog) geen sprake is van een strafbaar feit? Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk.
 We proberen er gedurende de voorlopige hechtenis het beste van te maken met
de middelen die we hebben
 Opvang elders in overleg met het Openbaar Ministerie
 Opvang in overleg met specifieke zorgaanbieders
 Opvang in een PPC wanneer de situatie onhoudbaar is
 Ik heb hier geen zicht op
Licht toe welke mogelijkheden er nu bestaan:
______________________________________
Vraag 34 - Wat mist u bij de huidige opvang van verwarde personen?
______________________________________
Indien vraag 1: Politie
Samenwerking binnen de keten
ForZo/JJI is verantwoordelijk voor de financiering van forensische zorg. De
indicatiestelling gebeurt door het NIFP en de reclassering na oplegging van een
voorwaarde in het vonnis door het Openbaar Ministerie. De forensische zorgketen
bestaat daarmee uit een groot aantal organisaties. De volgende vragen gaan
hierover.
Vraag 35 - Hoe verloopt de samenwerking met andere organisaties binnen
de forensische zorgketen?
Moeizaam     Soepel
Licht toe waar u tegenaan loopt: ______________________________________
Vraag 36 - Met welk van onderstaande organisaties die onderdeel uitmaken
van de forensische zorgketen heeft u weleens contact? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
 Openbaar Ministerie
 Rechtbank
 NIFP
 Reclassering
 Gemeente(n)
 Dienst Justitiële Inrichtingen
 Zorgaanbieders
 Ik heb geen contact met andere organisaties
Vraag 37 - Heeft u behoefte aan meer informatie omtrent forensische zorg?
Zo ja, om wat voor soort informatie gaat het?
______________________________________
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Indien vraag 1: NIFP / IFZ, 3RO
Indicatiestelling forensische zorg
De volgende vragen hebben betrekking op de indicatiestelling binnen de forensische
zorg.
Vraag 38 - Hoe belangrijk is de afstemming met een zorgaanbieder bij het
stellen van de indicatie?
Zeer onbelangrijk     Zeer belangrijk
Vraag 39 - Het komt voor dat een advies niet alleen de geïndiceerde zorg
bevat, maar ook de naam van een specifieke zorginstelling waarmee
ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de uitvoering onwenselijk,
omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand toe te leiden naar een
andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt te zijn. Daarnaast vindt
de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling plaats. Hoe vaak komt
het voor dat de naam van een zorginstelling wordt vermeld in het advies
aan het OM?
Zelden     Vaak
Licht indien het voorkomt toe waarom
______________________________________

dit

noodzakelijk

is

geacht:

Vraag 40 - Hoe vaak komt het voor dat de naam van een zorginstelling
wordt overgenomen in het vonnis? Kies ''nvt'' indien u hier geen zicht op
heeft.
Zelden     Vaak
 n.v.t.
Indien vraag 1: DIZ, PMO
Plaatsing forensische zorg
De volgende vragen hebben betrekking op de plaatsing binnen de forensische zorg.
Vraag 41 - Hoe verloopt de samenwerking met ketenpartners bij plaatsing?
Slecht     Goed
Vraag 42 - Het komt voor dat een advies niet alleen de geïndiceerde zorg
bevat, maar ook de naam van een specifieke zorginstelling waarmee
ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de uitvoering onwenselijk,
omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand toe te leiden naar een
andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt te zijn. Daarnaast vindt
de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling plaats. Hoe vaak komt
het voor dat de naam van een specifieke zorginstelling wordt vermeld?
Zelden     Vaak
Licht indien het voorkomt toe hoe dit wordt opgelost wanneer er geen plek blijkt:
______________________________________
Vraag 43 - Welke mogelijkheden tot verbetering in de forensische
zorgketen ziet u?
______________________________________
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Indien vraag 1: NIFP / IFZ, 3RO, DIZ, PMO
Invloed wijziging Aanbestedingswet 2012 op het forensisch veld
Vorig jaar is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Hierdoor is het voor DJI niet
meer mogelijk om op basis van past-performance productieafspraken te maken met
zorgaanbieders. Binnen een zorgperceel moet voor iedere zorgaanbieder hetzelfde
budget(plafond) gelden en er kan geen onderscheid meer worden gemaakt tussen
eerder wel of eerder niet gecontracteerde aanbieders.
Dit betekent dat in 2017 alle zorgaanbieders die voldoen aan de inschrijvingseisen
een offerte mogen indienen voor het leveren van forensische zorg. DJI is
voornemens
om
zorgaanbieders
te
contracteren
middels
(meerjarige)
raamovereenkomsten. In aanvulling op de algemene gunningseisen waaruit blijkt
dat zorgaanbieders goede zorg kunnen leveren, zullen uitvoeringseisen worden
geïntroduceerd die gericht zijn op de mogelijkheid van zorgaanbieders om
kwalitatief goede forensische zorg te leveren.
Vraag 44 - Welke kansen zie je in de situatie dat ForZo/JJI geen
budgetafspraken meer zou maken met zorgaanbieders?
______________________________________
Vraag 45 - Aan welke eisen zou een zorgaanbieder moeten voldoen die
forensische zorg levert?
______________________________________
Prijsdifferentiatie
In 2017 heeft ForZo/JJI prijsdifferentiatie geïntroduceerd. Zorgaanbieders konden
een hoger tarief krijgen voor de te leveren zorg wanneer zij aantoonbaar gebruik
maken van (F)ACT teams hebben en een CCAF certificering hebben. Daarnaast werd
ook de inzet van E-health oplossingen beloond met een hoger tarief.
Voor 2018 wordt opnieuw gekeken wat goede objectieve criteria kunnen zijn om
kwalitatief goede zorg te belonen met een hoger tarief.
Vraag 46 - Indien in 2018 gebruik wordt gemaakt van prijsdifferentiatie,
welk van onderstaande thema’s zijn volgens u dan goede indicatoren voor
prijsdifferentiatie?
 Risicotaxatie bij 100% van de klinische cliënten
 E-health toepassing
 Gebruik van (F)ACT teams
 CCAF certificering
 Implementatie van KFZ calls
 Anders: ______________________________________

Pagina 23 van 50

Marktconsultatie forensische zorg | 22 juni 2017

Iedereen
Tot slot
Ruimte voor vragen of opmerkingen.
Vraag 47 - Welke vragen heeft u nog gemist die voor uw organisatie wel
van belang zijn?
______________________________________
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Bijlage 2 – Deelnemende organisaties online vragenlijst
Hieronder volgt een overzicht van alle organisaties die hebben deelgenomen aan de
online marktconsultatie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Achterhuus
Ambiq
Amsta
Antes
Anton Constandse
Arbe
Arkin
ASVZ
De Bascule
De Binnenvest
De Forensische Zorgspecialisten
De Hoop
De Tussenvoorziening
De Waag
De Woenselse Poort (GGzE)
Dichterbij
Dimence
DIZ
Door
Emergis
Exodus
Fier
Gemeente Alkmaar
Gemeente Almere
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Barneveld
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Breda
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Emmen
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlem
Gemeente Heerlen
Gemeente Hilversum
Gemeente Hoorn
Gemeente Kennemerland
Gemeente Nijmegen
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Zaanstad
Pagina 25 van 50

Marktconsultatie forensische zorg | 22 juni 2017

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Gemeente Zwolle
GGNet
GGZ Breburg
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
GGZ Noord-Holland-Noord
GGZ Oost Brabant
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Het Kopland
Humanitas DMH
HVO-Querido
Inforsa
Ipse de Bruggen
Iriszorg
Labyrint
Leger des Heils
Lentis
LIMOR
Met GGZ
Middin
Mondriaan
MOVEOO
Multi-Care
NIFP/IFZ
Novadic-Kentron
Openbaar Ministerie Noord-Holland
Openbaar Ministerie Rotterdam
Ontmoeting
Oosterpoort
Oranjeborg
Pameijer
Parnassia
PerspeKtief
Philadelphia
PI Achterhoek
PI Almelo
PI Alphen a/d Rijn
PI Amsterdam
PI Amsterdam Over-Amstel
PI Grave
PI Haaglanden
PI Haarlem
PI Heerhugowaard
PI Hoogvliet
PI Krimpen aan de IJssel
PI Lelystad
PI Limburg Zuid
PI Nieuwegein
PI Rotterdam
PI Utrecht
PI Veenhuizen
PI Vught
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

PI Zuid Oost
PI Zwolle
Pluryn
Politie Den Haag
Pro Persona
Profila Zorg
Reclassering nederland
Reinaerde
Reinier van Arkel
RIBW Arnhem en Veluwe Vallei
RIBW Brabant
RIBW Nijmegen & Rivierenland
RIMO
Riwis Zorg & Welzijn
s Heeren Loo
Schroeder
Senzer
SVG Reclassering
Terwille
Trajectum
Verdihuis
Veiligheidshuis Fryslan
Verslavingszorg Noord Nederland
Vincent van Gogh
Zekere Basis
Zienn
Zorggroep Triade
Zorgplus
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Bijlage 3 – Deelnemende organisaties bijeenkomsten
Hieronder volgt een overzicht van alle organisaties die hebben deelgenomen aan de
bijeenkomsten.
Bijeenkomst 1: 13 april 2017
1.
De Forensische Zorgspecialisten
2.
Dichterbij
3.
DIZ
4.
Exodus
5.
Fier
6.
ForZo/JJI
7.
GGzE
8.
GGZ Nederland
9.
GGZ NHN
10.
HVO-Querido
11.
Lentis
12.
Parnassia
13.
Trajectum
Bijeenkomst 2: 18 mei 2017
1.
Antes
2.
Arkin
3.
DIZ
4.
DSJ
5.
ForZo/JJI
6.
GGNet
7.
GGZ Drenthe
8.
GGZ Friesland
9.
GGZ West-Brabant
10.
Ipse de Bruggen
11.
Iriszorg
12.
Mondriaan
13.
NIFP
14.
Reinier van Arkel
15.
Tactus
16.
Vincent van Gogh
Bijeenkomst 3: 1 juni 2017
1.
3RO
2.
AFPN
3.
Antes
4.
De Horst
5.
De Tussenvoorziening
6.
De Waag
7.
ForZo/JJI
8.
GGZ Nederland
9.
Humanitas
10.
Leger des Heils
11.
Middin
12.
Pameijer
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13.
14.
15.
16.
17.

Stichting Anton Constandse
Stad en Ommeland
’t Achterhuus
Terwille
Tactus

Bijeenkomst 4: 8 juni 2017
1.
ForZo/JJI
2.
Gemeente Almere
3.
Gemeente Amsterdam
4.
Gemeente Apeldoorn
5.
Gemeente Arnhem
6.
Gemeente Haarlem
7.
Gemeente Utrecht
8.
Gemeente Tilburg
9.
Gemeente Zaandam
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Bijlage 4 – Alle resultaten
Vraag 1 - Waar bent u werkzaam?
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Vraag 2 - Vanaf 2018 zullen aanbieders gecontracteerd kunnen worden voor het leveren van forensische zorg, die momenteel nog
geen forensische zorg aanbieden. Wat is volgens u kenmerkend voor de levering van forensische zorg ten opzichte van reguliere
GGZ? Hierbij gaat het om objectieve criteria. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Anders: De meeste deelnemers die anders hebben aangegeven, omschrijven het omgaan met risico’s op een iets andere manier. Bijvoorbeeld dat
de behandeling expliciet gericht is op het reduceren van recidivegevaar. Ook samenwerking met ketenpartners en het verschil tussen GGZ en VG
wordt genoemd.
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Licht toe op basis van welke objectieve criteria een forensische zorgaanbieder zich
kan onderscheiden:
In totaal zijn er 57 antwoorden ontvangen. De objectieve criteria die genoemd
worden lopen zeer uiteen van kwaliteit, effectmeting van behandeling, meting van
de prestatie-indicatoren, recidive aantallen, toepassen van RNR principes tot
structureel afnemen van een risicotaxatie als verplichte eis.
Vraag 3 - Zoals in de inleiding wordt vermeld is DJI voornemens om
raamovereenkomsten te introduceren. Dit houdt in dat u een contract krijgt
dat niet gebonden is aan een (gezamenlijk) plafond. U wordt daarmee
verantwoordelijk voor uw eigen productie/realisatie. Welke kansen ziet u
voor uw organisatie?
In totaal zijn 63 antwoorden ontvangen. De kans die het meeste terug komt is het
realiseren van groei. Daarbij wordt genoemd dat er minder sprake zal zijn van lange
wachtlijsten.
Vraag 4 - Welke risico’s ziet u voor uw organisatie?
In totaal zijn er 60 antwoorden ontvangen die een risico met zich mee brengen.
Deze risico’s variëren van oneerlijke concurrentie door inlevering kwaliteit,
personeelsinvulling, overproductie en terugloop van het aantal cliënten binnen de
forensische zorg.
Vraag 5 - Bent u van mening dat prijsdifferentiatie op basis van specifieke
kwaliteitscriteria in 2018 moet worden voortgezet?
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Vraag 6 - Indien in 2018 gebruik wordt gemaakt van prijsdifferentiatie, welk van onderstaande thema’s zijn volgens u dan goede
indicatoren voor prijsdifferentiatie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Anders: Taxatie van beschermende factoren of delictanalyse bij groot deel van cliënten wordt hier genoemd. Ook feedback van ketenpartners en
het in zorg blijven na afloop justitiële titel worden genoemd. Daarnaast wordt de expertise van behandelaren als belangrijk criterium gezien.
Licht toe op welke manier ForZo/JJI dit kan toetsen. Het is voor de verlaging van de administratieve lasten belangrijk dat dit objectief getoetst
kan worden: In totaal werden er 46 antwoorden gegeven. Hierbij werd meerdere malen aangehaald dat er certificeringen of audits nodig zijn,
bijvoorbeeld de CCAF voor (F)ACT. Een zorg hierbij is wel dat toetsing vaak leidt tot meer administratieve lasten, waardoor een
vertrouwensrelatie de voorkeur heeft.
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Vraag 7 - Heeft u als zorgaanbieder een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van een product binnen een KFZ call?

Vraag 8 - Heeft u een KFZ call product geïmplementeerd dat ontwikkeld is
door (een) andere zorgaanbieder(s)?
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Vraag 9 - Is het voor uw organisatie mogelijk om onderstaande producten die gericht zijn op de zorgverlening aan de patiënt te
implementeren? Selecteer ook de producten die u reeds geïmplementeerd heeft. U kunt meerdere antwoorden selecteren die voor
uw organisatie van toepassing zijn.
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Vraag 10 - Biedt het gebruik van onderaannemers voordelen voor u als
zorgaanbieder?

Vraag 11 - Wat zou het maximum aandeel gerealiseerde zorg mogen zijn
dat door onderaannemers wordt geleverd als percentage van uw totale
realisatie?

Licht toe waarom u dit antwoord geeft:
In totaal zijn er 71 antwoorden ontvangen. Vaak wordt genoemd dat
onderaannemers complementair kunnen zijn en specialistische kennis hebben. Het
kan echter ook te veel impact hebben op eigen kennis. De verantwoordelijkheid
moet wel bij de hoofdaannemer blijven.

Pagina 36 van 50

Marktconsultatie forensische zorg | 22 juni 2017

Vraag 12 - Moeten volgens u de onderaannemers aan dezelfde eisen
voldoen als gecontracteerde zorgaanbieders?
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Vraag 13 - In de huidige situatie ontvangt een zorgaanbieder 40% van zijn budgetafspraak als voorschot voor het komende
zorgjaar. Dit is in de nieuwe systematiek niet meer mogelijk. ForZo/JJI onderzoekt alternatieve vormen van bevoorschotting.
Welke van deze opties heeft daarbij uw voorkeur? U kunt meerdere antwoorden selecteren.

Anders: Voor veel aanbieders was deze vraag niet van toepassing, vanwege het niet leveren van DBBC’s. Ook wordt declaratie vaker genoemd.
Licht toe wat u de beste optie vindt: In totaal zijn er 41 antwoorden ontvangen. Hier wordt voornamelijk toegelicht waarom bevoorschotting op
basis van verwachte productie 2018 de beste optie is, namelijk dat het de meest betrouwbare schatting is.
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Vraag 14 - In de nieuwe systematiek kunnen geen individuele afspraken meer worden gemaakt. ForZo/JJI ziet wel graag dat de
ingezette weg van doorstromen danwel afschalen van zorg wordt voortgezet. Hieronder staan een aantal mogelijke opties
weergegeven waarmee ForZo/JJI hierop kan sturen. Kunt u aangeven naar welke optie(s) uw voorkeur uitgaat? U kunt meerdere
antwoorden selecteren.

Anders: Bij opname prognose geven van de te verwachten behandelduur, ambulant zorgaanbod versterken, doorstroom financieel aantrekkelijker
maken en belonen van afschalen zijn andere mogelijkheden die worden genoemd.
Licht toe waarom u dit kiest:
In totaal zijn er 31 antwoorden ontvangen. De reden dat voor de gemiddelde behandelduur wordt gekozen is dat dit aansluit bij de Wmo en Wlz
systematiek. Verder wordt genoemd dat de acceptatieplicht de enige maatregel is die geen ongewenste bijeffecten heeft.
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Vraag 15 - Bij welk parket bent u werkzaam?
In totaal zijn er 5 antwoorden ontvangen. Van de deelnemers zijn 4 personen
afkomstig uit Rotterdam en 1 uit Noord-Holland.
Vraag 16 - Het komt voor dat een advies van een indicerende instantie niet
alleen de geïndiceerde zorg bevat, maar ook de naam van een specifieke
zorginstelling waarmee ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de
uitvoering onwenselijk, omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand
toe te leiden naar een andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt
te zijn. Daarnaast vindt de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling
plaats. Hoe vaak komt het voor dat de naam van een zorginstelling wordt
vermeld in het advies aan het OM?

Twee deelnemers hebben een toelichting gegeven. Het gaat bij het melden van de
naam vrijwel altijd over BORG-instellingen of over een FPA/FPK.
Vraag 17 - Hoe vaak ontvangt een cliënt het type zorg dat in het vonnis
wordt vermeld? Kies ''nvt'' indien u hier geen zicht op heeft.
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Vraag 18 - Welke problemen signaleert u bij plaatsing?
In totaal werden er 5 antwoorden ontvangen. Hierbij werden de lange wachttijden
het meeste aangehaald.
Vraag 19 - Heeft u zicht op de diverse (forensische) zorgtrajecten die er
bestaan?

Pagina 41 van 50

Marktconsultatie forensische zorg | 22 juni 2017

Vraag 20 - Aan welk type forensische zorg is meer behoefte?
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Vraag 21 - ForZo/JJI stuurt op het afschalen van zorg van hogere naar
lagere intensiteit. Komt het voor dat u betrokken wordt bij het besluit tot
afschalen? Kies ''nvt'' indien deze vraag niet voor u van toepassing is.

Vraag 22 - Bij welke gemeente bent u werkzaam?
In totaal hebben 32 medewerkers van gemeenten meegedaan. Voor de gemeenten
Amsterdam, Alkmaar, Almere, Hoorn en Zwolle deden meerdere deelnemers mee.
Vraag 23 - Krijgt u tijdig door dat vervolgzorg nodig is voor cliënten in uw
gemeente?
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Vraag 24 - Heeft u voldoende zicht op het (potentieel) aantal cliënten
binnen uw gemeente?

Licht toe welke verbetermogelijkheden u ziet:
In totaal werden er 16 antwoorden gegeven. Er is vooral inzicht nodig in het aantal
cliënten dat met of zonder juridische titel vrijkomt. Vaak komt deze mededeling te
laat. Ook is meer afstemming nodig over de zorgaanbieders die door ForZo/JJI en
die door de gemeenten gecontracteerd zijn. Verder is er behoefte aan een vaste
contactpersoon.
Vraag 25 - Is er genoeg ruimte binnen het budgettair kader om rekening te
houden met de uitstroom van forensische patiënten in uw gemeente?
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Vraag 26 - In hoeverre werkt u samen met andere gemeenten bij de inkoop
van zorg?

Vraag 27 - Tegen welke problemen loopt u aan als het gaat om forensische
zorg? Wat gaat goed en wat kan beter?
In totaal werden er 31 antwoorden gegeven. De aansluiting van de forensische zorg
op de WMO wordt hier vaker aangehaald.
Vraag 28 - Zijn er onderwerpen binnen de forensische zorg waarover u
meer zou willen weten?
In totaal werden er 21 antwoorden gegeven. Hierbij werd ook zichtbaar dat een
duidelijke afbakening van forensische zorg gewenst is met taken en
verantwoordelijkheden.
Vraag 29 - Bij welke eenheid bent u werkzaam?
De enige deelnemer aan de vragenlijst is afkomstig uit Den Haag
Vraag 30 - Heeft u tijdens uw werk te maken met verwarde personen?
De enige deelnemer gaf aan vaak.
Vraag 31 - Ziet u een ontwikkeling in de problematiek bij personen die
verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit? U kunt hierbij de
huidige situatie vergelijken met 2 jaar geleden.
De enige deelnemer gaf aan dat de problematiek steeds zwaarder wordt.
Vraag 32 - Kunt u omschrijven om welke problematiek het vaak gaat?
Combinatie straf en zorg. Zorgtraject is vrijwillig, dus wordt straftraject gebruikt om
iemand in zorg te krijgen.
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Vraag 33 - Hoe wordt de opvang van dit type personen geregeld wanneer
(nog) geen sprake is van een strafbaar feit? Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk.
Opvang in overleg met specifieke zorgaanbieders en in een PPC wanneer de situatie
onhoudbaar is.
Licht toe welke mogelijkheden er nu bestaan: Opvanglocaties bij GGZ
Vraag 34 - Wat mist u bij de huidige opvang van verwarde personen?
De enige deelnemer noemt betere samenwerking tussen straf en zorgproces.
Vraag 35 - Hoe verloopt de samenwerking met andere organisaties binnen
de forensische zorgketen?
De enige deelnemer gaf aan dat de samenwerking redelijk verloopt.
Licht toe waar u tegenaan loopt: Gaten in de keten
Vraag 36 - Met welk van onderstaande organisaties die onderdeel uitmaken
van de forensische zorgketen heeft u weleens contact? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
De enige deelnemer werkt samen met het Openbaar Ministerie, de rechtbank,
reclassering, gemeenten en zorgaanbieders.
Vraag 37 - Heeft u behoefte aan meer informatie omtrent forensische zorg?
Zo ja, om wat voor soort informatie gaat het?
Meer kennis over de mogelijkheden, volgens mij benutten we nog niet alles.
Vraag 38 - Hoe belangrijk is de afstemming met een zorgaanbieder bij het
stellen van de indicatie?
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Vraag 39 - Het komt voor dat een advies niet alleen de geïndiceerde zorg
bevat, maar ook de naam van een specifieke zorginstelling waarmee
ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de uitvoering onwenselijk,
omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand toe te leiden naar een
andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt te zijn. Daarnaast vindt
de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling plaats. Hoe vaak komt
het voor dat de naam van een zorginstelling wordt vermeld in het advies
aan het OM?

Licht indien het voorkomt toe waarom dit noodzakelijk is geacht:
In totaal werden er 15 toelichtingen gegeven. Vanuit de rechtbank bestaat vaak de
wens om een specifieke zorginstelling te noemen in het vonnis. Ook kan er sprake
zijn van een cliënt die terug geplaats wordt naar een kliniek waar deze al eerder
gezeten heeft. Daarnaast wordt vaak de toevoeging ‘of vergelijkbaar’ meegenomen.
Vraag 40 - Hoe vaak komt het voor dat de naam van een zorginstelling
wordt overgenomen in het vonnis? Kies ''nvt'' indien u hier geen zicht op
heeft.
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Vraag 41 - Hoe verloopt de samenwerking met ketenpartners bij plaatsing?

Vraag 42 - Het komt voor dat een advies niet alleen de geïndiceerde zorg
bevat, maar ook de naam van een specifieke zorginstelling waarmee
ForZo/JJI wel of geen contract heeft. Dit is voor de uitvoering onwenselijk,
omdat het dan niet meer mogelijk is om iemand toe te leiden naar een
andere zorgaanbieder wanneer dit toch nodig blijkt te zijn. Daarnaast vindt
de plaatsing onafhankelijk van de indicatiestelling plaats. Hoe vaak komt
het voor dat de naam van een specifieke zorginstelling wordt vermeld?

Licht indien het voorkomt toe hoe dit wordt opgelost wanneer er geen plek blijkt:
In totaal werd het antwoord 19 keer toegelicht. Aangegeven wordt dat dit kan
leiden tot een langer traject, omdat naar een nieuwe plek moet worden gezocht.
Vaak wordt dit meteen met IFZ overlegd.
Vraag 43 - Welke mogelijkheden tot verbetering in de forensische
zorgketen ziet u?
In totaal werden door 27 deelnemers mogelijkheden genoemd. Vooral betere
afstemming en samenwerking door ketenpartners wordt genoemd. Er zouden meer
face-to-face bijeenkomsten moeten worden georganiseerd. Ook noemen meerdere
deelnemers het tekort aan bescherm wonen plekken, vooral voor de LVB doelgroep.
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Vraag 44 - Welke kansen zie je in de situatie dat ForZo/JJI geen
budgetafspraken meer zou maken met zorgaanbieders?
In totaal werden er 51 antwoorden ontvangen. Terugkerende thema’s zijn minder
wachtlijsten en meer bedden.
Vraag 45 - Aan welke eisen zou een zorgaanbieder moeten voldoen die
forensische zorg levert?
In totaal werden er 45 antwoorden gegeven. Hierbij komt de kennis, ervaring en
kwalificatie van personeel vaak terug als rode draad binnen de eisen.
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Vraag 46 - Indien in 2018 gebruik wordt gemaakt van prijsdifferentiatie, welk van onderstaande thema’s zijn volgens u dan goede
indicatoren voor prijsdifferentiatie?

Anders: Enkele antwoorden die worden gegeven zijn behandeling gericht op delictscenario en recidiverisico, goede nazorgvoorziening, volharding
met ingewikkelde patiënten en verwijzerstevredenheid. Ook wordt genoemd dat zeggen dat je doet en doen wat je zegt getoets kan worden
middels evaluatieformulieren aan de opdrachtgevers.
Vraag 47 - Welke vragen heeft u nog gemist die voor uw organisatie wel van belang zijn?
In totaal zijn er 49 inhoudelijke antwoorden gegeven. Hierbij wordt vooral opgemerkt dat er te weinig is gevraagd naar de behoefte aan
forensische zorg. Daarnaast wordt geadviseerd om meer brancheorganisaties te betrekken bij het verzinnen van kwaliteitscriteria. Verder is er
behoefte aan een regionaal overleg. Tot slot is monitoring van geïndiceerde en gecontracteerde zorg gewenst.
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