Bijlage I
Nieuwsbericht Gehonoreerde Innovatievoorstellen DForZo 2013 – 2014
Sinds 2009 begroot DForZo structureel een bedrag van 1 miljoen euro op jaarbasis voor het
stimuleren van innovatieve prestaties in het forensische veld. Het toekennen van dit bedrag
gebeurt voor een periode van 2 jaar, waardoor om het jaar 2 miljoen euro uitgezet wordt.
Het innovatiebudget forensische zorg 2013 - 2014 is daarmee de zogenaamde ‘derde
tranche’ omdat voor de derde achtereenvolgende keer geld ten behoeve van
kwaliteitsontwikkeling in de forensische sector beschikbaar wordt gesteld. Van het budget is
in deze tranche 50% voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland beschikbaar, de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) kan op 25% van het budget aanspraak
maken en de Federatie Opvang (FO) op 15%. Het resterende bedrag is deze keer
gereserveerd voor het project recidiveterugkoppeling Overige Forensische Zorg.
Het innovatiebudget 2013 – 2014 wordt evenals de tweede tranche, uitgezet via de
brancheorganisaties. GGZ Nederland heeft aangegeven het beschikbare innovatiebudget te
willen gebruiken voor het zogenoemde Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg (KFZ). Met
het innovatiebudget van de tweede tranche is dit programma opgezet. De VGN en FO
hebben evenals de vorige tranch hun achterban om voorstellen gevraagd. Begin mei jl.
hebben de VGN en FO gezamenlijk 10 voorstellen ingediend.
Na advies van medewerkers van de afdeling Zorginkoop en Kwaliteit aan het MT DForZo zijn
er in totaal 5 voorstellen gehonoreerd. Van de leden van de VGN zijn de volgende drie
voorstellen gehonoreerd:
Ambiq

De Borg instellingen

Reinaerde

Op het rechte I-pad
Met de inzet van een I-pad wordt een besloten online platform (“Jouw
omgeving”) geschikt gemaakt waardoor forensische VG cliënten
sneller ondersteuning kunnen vragen of hun verhaal kwijt kunnen en
betrokken instanties beter kunnen samenwerken.
Oorzaken en preventie van agressief gedrag bij cliënten met LVB
Men wil onderzoeken of verhoogde arousal (opwinding) van cliënten
de kans op agressief gedrag verhoogt. Hiertoe gebuikt men een
relatief nieuw mobiel apparaat dat de arousal (opwinding) meet aan
de hand van de huidgeleiding (huidgeleidingsmeter). Zowel cliënten
als begeleiders zullen meer inzicht krijgen in voorlopers van agressief
gedrag (vroeg signalering) en manieren leren om agressie te
voorkomen.
Ontwikkeling sluitende aanpak forensische zorg
In de provincie Utrecht zullen specifieke afspraken gemaakt
worden met ongeveer 10 gemeenten, woningcorporaties en andere
ketenpartijen over de beschikbaarheid, doorstroom en financiering van
woningen voor voormalige LVB justitiabelen.

Van de leden van Federatie Opvang zijn de volgende twee voorstellen gehonoreerd:
Kessler Stichting

Exodus

Kwaliteitsimpuls Forensische Zorg
Kessler biedt begeleiding aan onder toezicht gestelde cliënten. Ze
hebben een samenwerkingsovereenkomst met Reclassering
Nederland. Begeleiders van de Kesslerstichting willen kennis
bijhouden t.a.v. criminogene factoren middels gebruik van o.a. de
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM). Dit instrument meet de
zelfredzaamheid van een cliënt op 11 leefdomeinen en wordt veel
gebruikt in de MO sector. Doel is effectievere hulpverlening.
Begeleiding 3.0 Innovatieve methodiekontwikkeling met gebruik van
vrijwilligers en de doelgroep zelf
Exodus werkt met de ‘sleutels’ wonen, werken , relaties & zingeving.
Doel van het project is de bestaande methodiek in een andere
productvorm aan te bieden. Middels een te ontwikkelen ’toolkit’ wordt
het mogelijk beter vrijwilligers te selecteren, in te werken en breder in
te zetten, ook ex-gedetineerden.

