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1. Volledig Pakket Thuis (VPT)
Bij een VPT plaatsing krijgt de cliënt dezelfde zorg als in een beschermde woonvorm maar
verblijft de cliënt in een eigen woning/kamer. De begeleiding kent dezelfde intensiteit als in een
beschermde woonvorm en ook persoonlijke verzorging, maaltijden en de mogelijkheid om ook in
de nacht een beroep te doen op begeleiding. Op deze manier kan de cliënt langer en meer
stapsgewijs oefenen met zelfstandig wonen.
1.2. Start pilot VPT
Volledig Pakket Thuis (VPT) gaat vanaf 1 augustus 2017 tot 31 december 2019 in een pilot met
5 zorgaanbieders van start. Op basis van een 3 maandelijkse evaluatie wordt gekeken hoe VPT
verder vormgegeven kan gaan worden.
De vijf gecontracteerde zorgaanbieders zijn:
- HvO Querido (VPT GGZ) regio Amsterdam
- Limor (VPT GGZ) Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
- De Tussenvoorziening (VPT VG) regio Utrecht
- RIBW Midden-Brabant (VPT GGZ) regio Tilburg
- Amarant (VPT VG) regio Tilburg
1.3. Aanvraag VPT samenwerking zorgaanbieder/reclassering
Tijdens de pilotfase kan VPT ingezet worden voor cliënten die al wonen bij bovenstaande
zorgaanbieders, doorstromen vanuit een behandelkliniek en beschikken over een eigen woning
en mensen die beschikken over een eigen woning/huisvesting, maar een intensieve vorm als
VPT nodig hebben. Zorgaanbieder en reclassering (toezichthouder)/ PI of NIFP overleggen over
de mogelijkheid van VPT voor een (specifieke) cliënt. Als VPT een positieve optie is en cliënt
beschikt over zelfstandige woonruimte (woning, kamer), kan de reclassering, het
Gevangeniswezen (PMO) en het NIFP/IFZ via een eenvoudig format invullen en versturen naar
het forensische Plaatsingloket. De indicatiestelling VPT (GGZ of VG) en plaatsing wordt ook

gedaan door het forensisch plaatsingsloket. Daarna kan de cliënt VPT zorg krijgen.
1.4. Format aanmelding VPT
Het zal naar verwachting grotendeels gaan om reeds bekende cliënten met een indicatiestelling
in IFZO voor behandeling of beschermd wonen gaan, Er bestaat echter ook de mogelijkheid om
justitiabelen zonder bestaande IFZO-indicatistelling toe te leiden naar VPT . Voor VPT is dan
ook gekozen voor een eenvoudig format.(zie bijlage). Het format is ook te vinden op de website:
www.forensischezorg.nl
1.5. Plaatsing VPT in Ifzo
De plaatsing van VPT wordt in de pilotfase gedaan door het FPL in Ifzo. Nadat de plaatsing in
Ifzo gezet is wordt de zorgaanbieder en reclassering (toezichthouder) geïnformeerd.
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