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1. Inleiding 
 

De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg in 

een strafrechtelijk kader. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Forensische Zorg 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de uitvoering van deze taak wordt onder andere een  

Offerteaanvraag inkoop forensische zorg 2014 opgesteld. Conform voorgaande jaren nodigt de 

directeur Forensische Zorg u uit om op basis van een offerteaanvraag een offerte uit te brengen 

voor de levering van forensische zorg in een strafrechtelijk kader (verder te noemen forensische 

zorg) in 2014.  

 

Voor de inkoop forensische zorg 2014 wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van een online 

webapplicatie voor het indienen van offertes. In de huidige tijd vormt een online webapplicatie een 

belangrijk instrument om een aantal administratieve lasten te verlichten en het inkoop proces  te 

vereenvoudigen. Met een eenduidige werkwijze zijn we beter in staat om de voortgang van het 

inkoopproces te bewaken en herkenbaar te maken voor (potentiele) zorgaanbieders.  

 

Om zowel de gecontracteerde forensische zorgaanbieders als de potentiele forensische 

zorgaanbieder te ondersteunen met het digitaal indienen van hun offerte, is deze 

gebruikershandleiding opgesteld. Hoewel deze gebruikershandleiding met zorgvuldigheid is 

opgesteld, bestaat de kans dat u zaken mist en vragen heeft. U kunt deze melden door een mail 

te sturen naar inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. FORZA is  een applicatie in ontwikkeling en 

zal in de loop van de tijd verder worden geoptimaliseerd.  

 

In deze gebruikershandleiding wordt aangegeven op welke wijze de offerte moet worden 

ingevoerd, maar geeft tevens informatie welke documenten u als zorgaanbieder (met eventuele 

meerdere contractsoorten) terugvindt in FORZA.  

  

FORZA en daarmee deze handleiding is alleen bestemd voor: 

• Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

• Instellingen voor verslavingszorg (VZ) 

• Instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) 

• Instellingen voor beschermd wonen (RIBW) en ambulante begeleiding 

• Niet-Justitiële FPC’s  

 

Een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de bijlagen plus eventuele documenten 

die moeten worden geupload en de productiesheets die integraal onderdeel uitmaken van FORZA.  

De bijlages en eventuele andere documenten die moeten worden ingediend, kunnen als PDF-

bestand, Word-bestand of Excel-bestand worden geupload. (zie hoofdstuk 5.2).  

 

De productiesheets worden onderverdeeld in:   

1. Inkoop offerteaanvraag 2014 

a. Offerte NZA Budgetparameters (schaduwofferte) 

b. DBBC offerte  

c. ZZP-offerte 

2. DBBC offerte aanbesteding Forensische Zorg aan Gedetineerden (FZG) 

3. DBBC offerte tbs-capaciteit FPK (niet publieke FPC’s) 

Zoals is aangeven, is FORZA een applicatie in ontwikkeling en het voornemen is om in 2014 ook 

de TBS-klinieken, PPC’s en de aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek op te nemen. Middels updates 

van deze gebruikershandleiding en berichten op onze websites zult u hier nader over worden 

geinformeerd.  
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2. Inloggen 

2.1 Inloggen 

Wanneer u wilt inloggen, gaat u naar het Zorginkoop portaal https://dji-forza.xstream.io. Hier kunt u 

met uw gebruikersnaam en het door u ingestelde wachtwoord inloggen. Mocht u het wachtwoord 

vergeten zijn, maak dan gebruik van de knop “Nieuw wachtwoord aanvragen”, zoals beschreven bij 

“eerste keer inloggen”. 

2.2 Eerste keer inloggen 

Actie: 

Ga naar: https://dji-forza.xstream.io. En klik links in het scherm op “Inloggen” 

Hier vindt u een inlogscherm dat er als volgt uit ziet: 

 

Actie: 

Klik op de knop “Nieuw wachtwoord aanvragen”. Hier vult u uw e-mailadres of gebruikersnaam in dat 

gekoppeld is aan uw account (dit is in de meeste gevallen het deel van uw e-mail adres voorafgaand aan 

het @-teken). 

 

 Vervolgens ontvangt u een mail met een (eenmalige) link om in te loggen.  

Actie: 

Klik op de link om naar de portal te gaan.  
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U wordt doorverwezen naar FORZA. Hier krijgt u onderstaand scherm te zien: 

 

Actie: 

Klik op “inloggen”. 

U komt nu in het scherm om uw account-instellingen aan te passen. 

 

Actie: 

 Stel uw nieuwe wachtwoord, taal en tijdzone in en bevestig met de knop “Opslaan”.   

Let op:  Uw wachtwoord moet: 

- Ongelijk zijn aan uw inlognaam, 

- Minimaal 8 tekens bevatten, 

- Minimaal 1 kleine letter bevatten, 

- Minimaal 1 Hoofdletter bevatten  en 

- Minimaal 1 cijfer bevatten. 
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3. FORZA 
Actie: 

Klik op “Home”. 

Voordat u gebruik gaat maken van FORZA is het goed om op de hoogte te zijn van de verschillende 

functionaliteiten en indeling van de pagina. Daarnaast adviseren wij u om te werken met de browsers, 

Modzilla Firefox of Google Chrome. Internet Explorer is over het algemeen iets trager waardoor het 

invullen van de offerte en met name de sheet(s) langer duurt. 

Het opstellen van de  offerte is van begin tot eind beschreven in Hoofdstuk 4 “De offerte”. Voordat u 

echter de offerte gaat opstellen, eerst uw aandacht voor onderstaande uitleg van de applicatie. 

 

Het portaal is opgebouwd uit 3 delen: 

Navigeren 

Het gedeelte links bevat de navigatieknoppen binnen het portaal. Hier kunt u op klikken om te 

navigeren naar mijn offertes of de gegevens van uw organisatie. 

Inhoud 

Het middelste deel geeft de inhoud van de pagina weer. Dit is het scherm wat het meeste gebruikt zal 

worden om bewerkingen uit te voeren en op te slaan.  

Het bewerken van offertes, gegevens van de organisatie en accountinstellingen zullen via dit deel 

verlopen. 

Informatie/berichten/checklist 

Het rechter deel wordt gebruikt om actuele informatie te tonen aan de zorgaanbieder. Deze informatie 

kan bestaan uit berichten, help informatie en een checklist.  
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3.1 Menu 

Het menu bestaat uit 4 knoppen: Home, Handleiding/info, Mijn account en uitloggen. 

 

Home 

Wanneer u op home drukt komt u op de welkomstpagina terecht waar actuele informatie over de 

zorginkoop getoond wordt. Tevens ziet u aan de rechterkant van het scherm alerts/berichten 

betreffende uw offerte(s).  

Handleiding/info 

Onder Handleiding/info vindt u een wegwijzer met praktische help informatie en contactgegevens van 

de Directie Forensische Zorg (DForZo). Daarnaast is er een mogelijkheid om de gebruikershandleiding te 

bekijken en eventueel te downloaden. 

Mijn account 

Hier kunt u uw accountgegevens instellen (bedrijfsgegevens, contactpersonen, etc.) en onder meer uw 

wachtwoord wijzigen of instellen.  

Uitloggen 

Wanneer u wilt uitloggen, klikt u op Uitloggen.  
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3.2 Offertepagina 

Nadat u ingelogd bent ziet u links in het navigeerscherm 2 opties: 

- Mijn offertes 

- Gegevens organisatie 

Actie:  

Klik op “Mijn offertes” 

Na het klikken op “Mijn offertes” ziet u een overzicht waarin de offerte(s) staan waarvoor u een 

uitnodiging heeft ontvangen.  

Actie: 

Klik op de offerte die u wilt aanpassen/bekijken. 

Nadat u verder hebt geklikt komt u op de offertepagina. Deze dient als een overzicht waarbij alle 

relevante informatie rondom een offerte verzameld wordt.  Dit omvat zowel de informatie die u zelf 

heeft toegevoegd alsmede de informatie die ontstaat gedurende de behandeling van uw offerte door 

DJI/DForZo. 

 

 

De pagina opent standaard in de optie “Weergeven”. Afhankelijk van de fase waarin u dit scherm opent 

(offerte, inkoopgesprek, gunning en ondertekening) kunt u in totaal onderstaande opties zien/doen: 

- offertegegevens inzien, 

- documenten downloaden, 

- offerte sheets openen, 

- commentaren plaatsen en 

- het behandelproces volgen. 

 

Vanuit de optie “Bewerken” kunt u acties in gang zetten om:  

- de offerte sheets aan te maken en 

- de documenten toe te voegen . 
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Aan de rechterzijde vindt u een korte instructie, een berichtenbox en een checklist om bij te houden of 

uw offerte wel volledig wordt ingediend. Veel van de communicatie tussen u en DForZo zal via deze 

pagina verlopen. Opmerkingen en korte berichten kunnen geplaatst worden door zowel DForZo als 

uzelf. Het bespreken van de agenda of aanpassingen op de offerte zal via deze weg gecommuniceerd 

worden. 

Bij de optie “weergeven” is alleen het tabblad Behandeling offerte beschikbaar. Dit tabblad geeft de 

behandelstappen van de offerte weer. Op deze manier is men in staat om:  

1. De status te volgen van het offerteproces  

2. Te verifiëren wanneer de stappen plaatsvinden (welke datum) 

3. Te zien of de offerte is ontvangen of dat er eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn.  

Naarmate het behandelproces vordert zullen er meer tabbladen bijkomen. Op de offertepagina 

bevinden zich uiteindelijk 4 tabbladen die de informatie van de offerte scheidt in categorieën: 

1. Behandeling offerte 

2. Sheets en bijlagen 

3. Inkoopgesprek  

4. Overeenkomst 

 

Het aantal zichtbare tabbladen verschilt ook als u kijkt vanuit de optie “weergeven” of “bewerken”.  
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4. De offerte 

In dit hoofdstuk zullen we in 3 stappen bespreken hoe u een offerte bewerkt en uiteindelijk volledig kan 

indienen.  

4.1 Stap 1: Offerte sheets aanmaken en invoeren 

Voor een beknopte beschrijving van deze stap zie het onderstaande plaatje:

 

Voor een uitgebreide uitleg volg de acties hieronder: 

Actie:  

Klik op “Mijn offertes”. Klik vervolgens op de offerte die u wilt bewerken. 

U bevindt zich nu standaard in weergeven modus. Om de offerte te wijzigen maakt u gebruik van de 

bewerken modus. 

Actie:  

Klik op “Bewerken”. 
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U ziet nu de tab Sheets en bijlagen. 

Actie: 

 

Vink onder “Selecteren” aan welke sheet(s) u wilt aanmaken. Klik vervolgens op “Opslaan” 

(LET OP: Bent u een nieuwe aanbieder, selecteer dan alleen de ’Nieuw initiatief’ sheet.) 

 

U bevindt zich nu weer in de optie Weergeven. U ziet nu dat er op de offerte pagina een tab is 

bijgekomen met Sheets en bijlagen. In deze tab staat een link naar de sheet die u zojuist heeft 

aangemaakt. 

Actie: 

 

Klik op de link om de offerte sheet te openen. 
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Vervolgens wordt de betreffende sheet geopend: 

 

Indeling 

Hier ziet u bovenaan de tabbladen Budgetparameters, DBBC en ZZP. Deze tabbladen zijn van boven naar 

beneden verdeeld in categorieën(bijv. DBBC Intramuraal, DBBC Extramuraal, ZZP Intramuraal etc.). Deze 

categorieën zijn te benaderen door op de betreffende balk te klikken. De gekozen categorie klapt dan 

open en is gereed om te bewerken. 

 

U kunt gebruik maken van de scrollbalk om van links naar rechts te scrollen. Afhankelijk van uw 

schermgrootte kunt u de zoomfunctie van uw browser gebruiken om uit te zoomen. Dit zorgt er voor dat 

er meer kolommen op u scherm zichtbaar worden. 

Actie: 

Open de verschillende categorieën (‘DBBC Intramuraal’, ‘DBBC Extramuraal’, …) door op het plus-teken 

aan de rechterkant van het scherm te klikken of door op de balk zelf te klikken. Open de verschillende 

tabbladen (‘Offerte budgetparameters 2014’, ’DBBC Offerte 2014’).  

Elk tabblad heeft een ‘Totalen balk’ waarbij alle categorieën in een overzicht bij elkaar worden opgeteld. 

U dient hier op te klikken om het ‘Totaal Generaal’ te bekijken van elk tabblad. 
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Kolommen 

Om het overzicht te bewaren zijn de kolommen aan de linkerzijde van de blauwe scheidingslijn bevroren 

en zullen zichtbaar blijven wanneer er naar rechts gescrold wordt. Het is echter mogelijk om bepaalde 

kolommen die zich aan de linkerzijde van de scheidingslijn bevinden te unlocken. Daarnaast is het 

mogelijk om bepaalde kolommen te verbergen die u op dat moment niet wilt zien of gebruiken.  

Dit is mogelijk door met de muis naar de titel van de kolom te bewegen totdat er aan de rechterzijde 

een pijltje zichtbaar wordt. Wanneer u hierop klikt, verschijnt er een menu met de optie om de gekozen 

kolom te locken/unlocken. Tevens vindt u in dit menu de optie “Kolommen” waaronder u naar wens 

kolommen aan- of uit kunt vinken (zichtbaar maken of verbergen).  
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Het kan zijn dat u kolommen heeft verborgen omdat u ze later wilt invoeren. Wanneer u de verborgen 

kolommen weer zichtbaar wilt maken dan kunt u deze vinden in het menu van de kolommen die er wel 

zijn. Het is dus logischerwijs niet mogelijk om alle kolommen tegelijk te verbergen. 

Tot slot bestaat er een functie om de kolombreedte aan te passen. Dit kan door met de muis tussen de 

kolomtitels te klikken en te verslepen naar de gewenste breedte. Daarnaast is het mogelijk om de kolom 

automatisch de breedte te laten aanpassen. Dit kan door op de rechterzijde van de kolomtitel te 

dubbelklikken. 

DBBC sheets 

Bij de DBBC sheets is het wenselijk om kolommen te verbergen. Het daarom mogelijk gemaakt om niet 

gebruikte verblijfssoorten te verbergen. Dit heeft positieve invloed op de overzichtelijkheid van uw 

offerte. De verborgen kolommen komen ook niet terug in het te printen overzicht. 

U moet per categorie de kolommen verbergen. Bij het heropenen van sheet moet u wederom deze 

handeling uitvoeren, helaas onthoudt de applicatie dit nog niet voor de gehele sheet. Dit is in 

ontwikkeling. 

 

Rode cijfers 

In de kolom met naam “Met verblijf” kunnen cijfers rood gekleurd worden. Het aantal DBBC’s  met 

verblijf is dan groter dan het totaal aantal aangegeven DBBC’s voor de betreffende productgroep. 

 

In de kolom met naam “Totaal aantal dagen” kunnen cijfers ook rood gekleurd worden. Het totaal aantal 

verblijfsdagen is voor de betreffende productgroep te hoog. Het mag maximaal 365 x het aantal 

aangegeven DBBC’s met verblijf zijn (kolom “Met verblijf”). 

 

Cellen wijzigen 

Door op een cel te klikken kunt u hem aanpassen. Om de invoer te bevestigen drukt u op ‘Enter’ óf op 

‘Tab’ om meteen naar de cel daaronder te gaan. U kunt ook meteen met de muis een andere cel 

selecteren.  
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Let op: De sneltoets (Bij de meeste webbrowsers: F5) om de pagina te verversen blijft actief. Wanneer u 

hier op drukt zijn uw wijzigingen niet opgeslagen. 

 

De cellen die u kunt aanpassen zijn voor de duidelijkheid met geel weergegeven. Alle andere cellen zijn 

vastgestelde tarieven of berekende cellen. Zodra u een cel heeft aangepast dan wordt deze 

weergegeven met een rood hoekje. Dit betekent dat u deze cel heeft gewijzigd maar nog niet heeft 

opgeslagen. U dient daarom altijd de wijzigingen op te slaan door op Opslaan te drukken. Nadat u heeft 

opgeslagen blijft u in sheet. Wilt u uit het overzicht met de sheets dan moet u op  drukken. Wanneer 

u de wijzigingen nog niet opgeslagen heeft en op  klikt, zal er altijd gevraagd worden of u deze wilt 

opslaan. 

 

Actie: 

Vul naar wens de velden in die voor invoer beschikbaar zijn (de gele velden). Klik op ”Opslaan” en sluit de 

sheet door op  te klikken. 

 

 

 

 

Zodra u klaar bent met het invoeren van de sheets is het tijd om ze af te vinken op de checklist. Dit kan 

ook via “Bewerken” 

Actie:  

Klik op “Bewerken”. 

Vink vervolgens onder “Gereed” aan dat de sheet gereed is. Klik vervolgens op “Opslaan”. 
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Bij het indienen van een offerte is het altijd 

belangrijk dat alles volledig en compleet wordt 

ingediend om onnodige vertraging te voorkomen. 

De checklist is een mooie hulp hierbij. Alle 

verplichte onderdelen staan in deze lijst. De status 

van elk onderdeel wordt met iconen weergegeven. 

 

  Dit verplichte onderdeel is nog niet geupload/aangemaakt. 

 Dit onderdeel is nog niet Gereed.  

  Dit onderdeel is Gereed voor verzending. 

U zult zien dat de sheets die u op gereed staan een  hebben. 
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4.2 Bijlagen uploaden 

Voor een beknopte beschrijving van deze stap zie het onderstaande plaatje: 

 
 

Voor een uitgebreide uitleg volg de acties hieronder: 

Actie: 

Klik op “Bewerken”. 

 

Onder het kopje ‘Bijlagen’ kunt u het Type bijlage selecteren uit het menu. Vervolgens klikt u op Choose 

File om te bladeren naar het bestand. Nadat u het bestand heeft uitgekozen klikt u op Uploaden. Tot 

slot verschijnt er een tekstveld waar u een naam kan geven aan de desbetreffende bijlage. Klik op Item 

toevoegen om meerdere bijlagen aan te maken. Wilt u een bijlage verwijderen, klik dan op . 

Bij het indienen van een offerte is het altijd 

belangrijk dat alles volledig en compleet wordt 

ingediend om onnodige vertraging te voorkomen. 

De checklist is een mooie hulp hierbij. Alle 

verplichte onderdelen staan in deze lijst. De status 

van elk onderdeel wordt met iconen weergegeven. 

 

  Dit verplichte onderdeel is nog niet geupload/aangemaakt. 

 Dit onderdeel is nog niet Gereed.  

  Dit onderdeel is Gereed voor verzending. 

Actie: 

 
 Voeg de verplichte bijlagen uit de checklist toe en druk vervolgens op “Opslaan”. 
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4.3 Offerte indienen 

In stap 3 is het van belang dat alle verplichte onderdelen uit de checklist aanwezig zijn. 

 

Actie: 

Pas wanneer alle onderdelen op  staan verschijnt de knop:   Klik hierop. 

U ziet nu een overzicht van de offerte. 

 

Bij het versturen van de offerte verschijnt er een formulier met een volledig overzicht van de offerte. 

Hierbij is het van belang om te controleren of alle gegevens juist zijn ingevoerd. U kunt eventueel een 

opmerking plaatsen en vervolgens bevestigen door op Versturen te klikken. Klopt er iets niet in de 

offerte klik dan op Annuleren en pas de offerte waar nodig aan. 

Actie: 

Controleer de offerte. Plaats eventueel een opmerking en klik op “Versturen” 

 


