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1 Inleiding 

Ten behoeve van de inkoop forensische zorg 2017 is dit inkoopplan opgesteld. Het 

Inkoopplan Forensische Zorg 2017 geeft de richting van het inkoopbeleid voor 2017 

weer, voor zowel de Overige Forensische Zorg (OFZ) als de tbs. In hoofdstuk 2 vindt 

u het inkoopbeleid voor 2017. Dit beleid is gebaseerd op de kaders zoals beschreven 

in hoofdstuk 3, de uitkomsten van de marktconsultatie in hoofdstuk 4, de 

ontwikkelingen in de inkoop en de realisatie in hoofdstuk 5 en de 

kwaliteitsontwikkelingen op het gebied van de forensische zorg in hoofdstuk 6. 

Hierna vindt u eerst algemene informatie over forensische zorg, de inkoop en de 

documenten die in het kader van de inkoop 2017 worden gepubliceerd.  

1.1 Algemene informatie forensische zorg 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot forensische zorg in een 

strafrechtelijk kader. Het betreft geestelijke gezondheidzorg, verstandelijk 

gehandicaptenzorg en verslavingszorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) 

straf of maatregel. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én 

vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de 

samenleving.  

 

Er worden drie doelgroepen in de forensische zorg onderscheiden:  

- terbeschikkinggestelden met bevel tot verpleging (tbs); 

- verdachten of veroordeelden aan wie het Openbaar Ministerie (OM) of de 

Rechtspraak forensische zorg heeft opgelegd als voorwaarde: Overige 

Forensische Zorg (OFZ). 

- en gedetineerden (PPC). 

 

De verantwoordelijkheid voor de inkoop van forensische zorg is belegd bij het 

Ministerie van VenJ, specifiek bij de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) om invulling 

te geven aan de volgende doelstellingen: 

- Het realiseren van voldoende zorgcapaciteit; 

- De juiste patiënt op het juiste bed; 

- Kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving; 

- Goede aansluiting met de reguliere zorg. 

 

Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) 

verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg in een strafrechtelijk kader. 

De sector Justitiële Jeugdinrichtingen en de directie Forensische Zorg zijn per 1 

oktober 2015 samengevoegd tot de divisie ForZo/JJI met de invoering van het 

nieuwe besturingsmodel DJI.  

1.2 Specialistisch Inkoopcentrum 

Als gevolg het programma Compacte Rijksdienst is het aantal inkooppunten binnen 

de Rijksoverheid teruggebracht van circa 300 naar 20 inkooppunten, bestaande uit 

zogenoemde Inkoop Uitvoeringscentra (IUC’s) en Specialistische Inkoop Centra 

(SIC’s). Meer informatie hierover is te vinden in het rijksinkoopstelsel rapport.  

 

Het SIC ForZo van de Divisie ForZo/JJI is benoemd tot het inkooppunt van 

forensische zorg voor het Rijk.  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/08/01/het-rijksinkoopstelsel-gebruik-kennisniveau-en-informatiebehoeften/20150902-rapportage-het-rijksinkoopstelsel-def.pdf
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Naast de jaarlijkse inkoopronde voor de forensische zorg, zijn er ook specifieke 

trajecten voor de forensische zorg; de inkoop van verdiepingsdiagnostiek en 

inbesteding PPC. Verder zijn ook de inkoop van gedragsinterventies en somatische 

zorg voor justitiabelen bij het SIC ondergebracht. Deze inkoopprocedures worden 

hieronder nader toegelicht. Tot slot is de divisie ook verantwoordelijk voor de 

Justitiële Jeugdinrichtingen. 

 

Inkoop Verdiepingsdiagnostiek 

In de periode 2013 tot 2015 is verdiepingsdiagnostiek (VD) via een separate 

procedure ingekocht. Sinds 2016 wordt verdiepingsdiagnostiek gelijktijdig met de 

zorginkoop forensische zorg ingekocht. Naast de algemene marktconsultatie is er in 

2016 een specifieke marktconsultatie voor verdiepingsdiagnostiek uitgezet bij de 

reclassering, gecontracteerde zorgaanbieders en medewerkers zorg van het 

Gevangeniswezen. Op basis van de uitkomsten van deze marktconsultatie is 

besloten om het contract VD in 2017 niet te verlengen, maar een separaat 

aanbestedingstraject uit te zetten. Het indienen van de offerte zal ook gekoppeld 

worden aan de webapplicatie FORZA.  

 

Inbesteding PPC’s 

In de afgelopen jaren zijn door ForZo/JJI plekken ingekocht (inbesteding) bij de 

Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s) van het Gevangeniswezen voor 

justitiabelen die in bewaring zijn gesteld of een gevangenisstraf uitzitten en kampen 

met (ernstige) psychiatrische en psychische problemen. Het inkoopproces voor de 

PPC’s 2017 is een separaat inkoopproces. De PPC’s worden hier afzonderlijk over 

geïnformeerd.  

 

Inkoop (gedrags)interventies  

Per 1 januari 2015 heeft het Ministerie van VenJ ook de inkoop van 

(gedrags)interventies belegd bij de ForZo/JJI. In het nieuwe besturingsmodel DJI, is 

de inkoop van somatische zorg ook bij het SIC ondergebracht. Deze onderdelen 

worden hieronder nader toegelicht. 

 

Een interventie maakt onderdeel uit van een sanctie; opgelegd als bijzondere 

voorwaarde of leerstraf (als leerstraf uitsluitend bij jeugdigen) door de rechter of 

tijdens detentie. Nadat de subsidieregeling in 2014 is beëindigd, is per 2015 de 

inkoop van interventies belegd bij ForZo/JJI. Voor 2015 en 2016 heeft ForZo/JJI alle 

interventies bij de 3RO ingekocht. Vanaf 2017 wordt de markt ook opengesteld voor 

andere partijen. Meer informatie hierover is te vinden op de website. 

 

Inkoop somatische zorg 

Op grond van de zorgplicht levert DJI basiszorg aan justitiabelen zoals beschreven 

in het Vademecum: preventie en behandeling van somatische en psychische 

problematiek. DJI levert aan de justitiabelen zorg die noodzakelijk is (niet 

uitstelbaar is tot na detentie) en die aansluit op de reguliere zorg buiten de 

inrichting. Kern van de zorg wordt geleverd door de justitieel verpleegkundige, 

verantwoordelijk voor intake, toeleiding naar de huisarts of andere zorgverleners 

(psycholoog, tandarts, fysiotherapeut). De huisarts verwijst zo nodig door naar 

specialistische zorg. Voorheen voerde het Shared Service Centre (SSC) van DJI alle 

inkooptrajecten uit op het gebied van somatische zorg. Met invoering van het 

nieuwe Besturingsmodel DJI is de inkoop van somatische zorg voor justitiabelen bij 

het SIC ondergebracht. 

 

https://www.forensischezorg.nl/files/verdiepingsdiagnostiek_dji_2017.pdf
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/inkoop-gedragsinterventies
http://www.forensischezorg.nl/files/vademecum_verstrekkingenpakket_medische_zorg_dji.pdf
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Justitiële Jeugd 

De divisie ForZo/JJI is ook verantwoordelijk voor de bekostiging van de Justitiële 

Jeugdinrichtingen (JJI). Net als in voorgaande jaren worden voor de Procedures 

Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-er) met zeer specialistische 

zorgbehoefte ook in 2017 enkele plaatsen ingekocht. Dit proces valt buiten de 

reguliere inkoopprocedure forensische zorg. 

1.3 Documenten inkoop 2017 

Ten behoeve van de inkoop en financiering van forensische zorg publiceert ForZo/JJI 

jaarlijks een aantal documenten. Met betrekking tot de inkoop 2017 worden 

onderstaande documenten gepubliceerd. 

 

Het Inkoopplan Forensische Zorg 2017 informeert u over: 

 de uitgangspunten voor het inkoopbeleid 2017; 

 de financiële en kwalitatieve kaders waarbinnen de forensische zorg wordt 

ingekocht; 

 de ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van de forensische zorg; 

 de kwaliteitsontwikkeling van de forensische zorg; 

 tbs en OFZ. 

 

De Offerteaanvraag Forensische Zorg 2017 informeert u over: 

 het inkoopproces en de planning voor 2017; 

 het offerte-beoordelingskader; 

 de voorwaarden voor offerte-indiening; 

 OFZ en niet-justitiële FPC’s. 

 

De Handleiding Financiering & Registratie 2017 informeert u over: 

 de regels met betrekking tot de financiering van forensische zorg; 

 de regels met betrekking tot de registratie van forensische zorg; 

 de regels met betrekking tot de verantwoording van forensische zorg; 

 OFZ en niet-justitiële FPC’s. 

 

De Handleiding Planning & Control 2017 informeert u over: 

 het offerte-beoordelingskader Tbs; 

 de voorwaarden voor offerte-indiening Tbs; 

 de regels met betrekking tot de financiering van Tbs; 

 de regels met betrekking tot de registratie van Tbs; 

 de regels met betrekking tot de verantwoording van Tbs. 

Er is een versie voor Rijksklinieken en een versie voor particuliere klinieken. 

 

Het Handboek Forensische Zorg laatste versie informeert u over: 

 de processen, rollen en verantwoordelijkheden in de forensische zorg. Deze 

onderwerpen zijn ook beschreven op www.forensischezorg.nl. 

In 2016 wordt voor de laatste keer een nieuwe versie van het handboek 

gepubliceerd. Relevante informatie wordt daarna bijgewerkt op de website. 

  

http://www.forensischezorg.nl/
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2 Inkoopbeleid 2017 

Vanuit de kaders, die in hoofdstuk 3 nader worden toegelicht, op basis van de 

taakstelling vanuit het Masterplan DJI en de afspraken uit het convenant wordt het 

inkoopbeleid 2017 hieronder uitgewerkt. De hieruit voortvloeiende speerpunten 

vormen het uitgangspunt voor de inkoop van forensische zorg 2017. Dit betreffen 

de volgende speerpunten: 

 

 

 Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder 

hoog-beveiligde klinische zorg; 

 Inkopen en differentiëren op kwaliteit; 

 Verbetering van de continuïteit van zorg. 

  

 

In hoofdstuk 4 en 5 worden de uitkomsten van de marktconsultatie en de 

ontwikkelingen, analyses en onderzoeken met betrekking tot de 

bekostigingssystematiek gepresenteerd. De conclusies worden vertaald naar 

inkoopbeleid dat bijdraagt aan de realisatie van de bovengenoemde speerpunten. 

 

In hoofdstuk 6 komen de kwaliteitsontwikkelingen in de forensische zorg aan de 

orde. De ontwikkelde prestatie-indicatoren worden ten behoeve van het speerpunt 

‘inkopen en differentiëren op kwaliteit’ ingezet. Voorts wordt in 2017 

gedifferentieerd op kwaliteit door het inzetten van prestatiecontracten en 

differentiëren in prijs. 

  

Op basis van de kaders, de uitkomsten van de marktconsultatie, de 

behoeftebepaling en differentiëren op kwaliteit volgt allereerst de uitwerking van de 

meerjarenspeerpunten. Tot slot wordt in de laatste alinea toegelicht op welke wijze 

ForZo/JJI als Specialistisch Inkoopcentrum (SIC) zich in de komende jaren wil 

profileren.  

2.1 Uitwerking speerpunten 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen per speerpunt toegelicht. 

2.1.1 Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg 

Om dit speerpunt te bereiken worden in 2017 opnieuw maatregelen genomen om de 

doorstroom te bevorderen door het toepassen van de productmixen. Daarnaast 

wordt doorstroom verder gestimuleerd op het segment VG door het inkopen van 

extra VG-verblijfsplekken. 

 

Continueren productmix verblijfsintensiteiten DBBC in de klinische OFZ zorg en tbs 

Uit de ingekochte productmix verblijfintensiteiten van 2014 constateerde ForZo/JJI 

dat er grote verschillen bestonden in de geoffreerde verblijfsintensiteitenmix tussen 

zorgaanbieders. Per 2015 heeft ForZo/JJI per beveiligingsniveau een gemiddelde 

dagprijs bepaald om zorgaanbieders te stimuleren de stap naar een minder intensief 

behandeltraject sneller te maken. In 2017 wordt de mix gecontinueerd en een 

inschatting gemaakt of de gemiddelde dagprijzen aangepast moeten worden.  
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Continueren productmix ZZP GGZ-C en ZZP-VG 

Analyses en onderzoek tonen aan dat de gerealiseerde ZZP’s door de jaren heen 

zwaarder zijn geworden in vergelijking tot de voormalige AWBZ. Per 2015 heeft 

ForZo/JJI om die reden een productmix op de ZZP GGZ-C reeks en de ZZP-VG reeks 

bepaald. In 2017 wordt de productmix gecontinueerd. In de inkoopgesprekken 2017 

wordt met zorgaanbieders op basis van hun onderbouwing en realisatiecijfers 

besproken wat de uitkomsten zijn en of de beleidsdoelstelling ‘snellere doorstroom’ 

ook gerealiseerd wordt. 

 

Continueren productmix begeleidingsparameters 

In de inkoop 2016 is de productmix versoepeld door het maximale aandeel 

gespecialiseerde begeleiding en begeleiding speciaal (NOH) te verhogen naar 65%. 

De reden hiervoor is dat door de inzet op ambulantisering naar verwachting een 

‘zwaardere’ doelgroep eerder in aanmerking komt voor ambulante begeleiding. 

ForZo/JJI verwacht dat deze trend zich zal voortzetten in 2017, dus vandaar dat 

deze soepele productmix van kracht blijft. 

 

Afbouw tbs 

Mede als gevolg van het terugbrengen van de behandelduur en de daling in nieuwe 

opleggingen zal de behoefte naar tbs-capaciteit in de komende jaren afnemen. In 

2017 wordt de tbs-capaciteit gereduceerd tot 1396 plaatsen. Concreet worden 95 

bedden afgebouwd in 2017 ten opzichte van 2016. De verdeling van capaciteit vindt 

plaats op basis van de regionale behoefte. Tbs-klinieken zullen hierover in de zomer 

per brief worden geïnformeerd. 

 

De 27 extra waterbedden die in 2017 worden toegevoegd aan het capaciteitskader 

van de OFZ worden dit jaar niet net als in 2015 en 2016 specifiek ingezet voor de 

uitstroom vanuit de tbs. De reden hiervoor is dat er voldoende zorg is ingekocht in 

de OFZ om deze doorstroom te kunnen opvangen en omdat er een veel grotere 

vraag is naar VG-verblijfszorg. 

 

Groeimiddelen voor VG verblijf 

Naar aanleiding van interviews m.b.t. de toekomst van de forensische zorg, 

terugkoppeling vanuit het Forensisch Netwerk en de uitkomst van de 

marktconsultatie 2016 worden groeimiddelen uitgezet waarmee extra ZZP-VG dagen 

worden ingekocht (op jaarbasis 40 te bezetten bedden). Hiervan worden 30 bedden 

in een groeiperceel uitgezet bij de huidige zorgaanbieders met een afspraak op ZZP-

VG. De gunningscriteria worden dusdanig geformuleerd dat alleen zorgaanbieders 

die een aantoonbare meerwaarde kunnen leveren voor de uitstroom van VG’ers in 

aanmerking komen. Daarbij moet de instelling de capaciteit en mogelijkheden 

hebben om de uitstroom goed te realiseren. De overige ZZG-VG dagen (10 bedden 

op jaarbasis) worden meervoudig onderhands aanbesteed om nieuwe 

zorgaanbieders te contracteren op dit segment. 

 

Klinische verslavingszorg op beveiligingsniveau 3 

In 2017 worden 24 plaatsen uitgezet op het gebied van forensische klinische 

verslavingszorg (FVK) op beveiligingsniveau 3, bij voorkeur in het midden van 

Nederland. Deze capaciteit zal worden gebruikt in de afbouw van tbs-capaciteit, 

waardoor hier alleen FPC’s (justitiële en niet–justitiële) op kunnen inschrijven. 

Ervaring in forensische klinische verslavingszorg of een samenwerkingsverband met 

een verslavingszorgaanbieder is een belangrijk vereiste.  
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Het gaat hierbij niet om feitelijke uitbreiding van de FVK capaciteit, de capaciteit 

wordt uitgezet om de afbouw van tbs-capaciteit mogelijk te maken. 

2.1.2 Inkopen en differentiëren op kwaliteit 

Om in te kopen op basis van kwaliteit wordt in 2017 naast de prestatie-indicatoren 

ook prijsdifferentiatie toegepast en de mogelijkheid geboden om meerjarige 

prestatiecontracten af te sluiten. 

 

Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 

Zoals in hoofdstuk 5 uitgebreider zal worden beschreven worden de prestatie- 

indicatoren Forensische Psychiatrie en Doelmatigheid in 2017 voortgezet en verder 

ontwikkeld door het EFP. Iedere zorgaanbieder met een contract met ForZo/JJI 

heeft ook in 2017 een verantwoordingsplicht wat betreft prestatie-indicatoren.  

 

Prijsdifferentiatie 

Voor 2017 zal door ForZo/JJI kwaliteit gekoppeld worden aan de hoogte van het 

DBBC-tarief. Voor de ZZP’s en de verblijfstarieven van de DBBC’s zal er geen sprake 

zijn van prijsdifferentiatie. Op de verblijfstarieven geldt al een productmix. De 

prijsdifferentiatie is wel van toepassing op de DBBC–behandeltarieven met en 

zonder verblijf.  

 

Meerjarige prestatiecontracten  

Voor 2017 biedt ForZo/JJI de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een 

meerjarencontract. Zes zorgaanbieders kunnen in een separaat inkoopproces een 

meerjarig contract gegund krijgen. Dit proces loopt naast het reguliere 

inkoopproces.  

 

De totale aanbieding bestaat uit een prestatie-onderbouwing, risico- en 

kansendossier en prijsonderbouwing, en mag maximaal 5 pagina’s omvatten. De 

zorgaanbieder zal op basis van de uitwerking worden beoordeeld. 

2.1.3 Bijdragen aan de verbetering van de continuïteit van zorg 

Om continuïteit van zorg te realiseren voor cliënten na afloop van een periode in de 

forensische zorg en/of in detentie is per januari 2016 het programma continuïteit 

van zorg van start gegaan. De opdrachtgevers zijn de ministeries van Veiligheid en 

Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN), GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Het programma loopt tot 1 juni 2017. 

 

De doelstelling van het programma zal primair op regionaal niveau moeten worden 

bereikt. Hiertoe is het van belang dat er een regionaal overleg over uitstromende 

cliënten uit de forensische zorg en detentie wordt ingesteld. Meer informatie is te 

vinden op de website van het programma continuïteit van zorg. 

  

http://www.continuiteitvanzorg.nl/
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2.2 Ambities voor de komende jaren 

Voor de komende jaren heeft ForZo/JJI een aantal ambities die hierna nader worden 

toegelicht.  

2.2.1 Categoriemanagement 

ForZo/JJI heeft in 2015 en het begin van 2016 de eerste stappen gezet om de 

inkoopprocessen middels categoriemanagement in te richten. In februari 2016 zijn 

interviews gevoerd met zowel externe als interne stakeholders om een beeld te 

krijgen van de toekomst van de forensische zorg. De uitkomsten van deze 

interviews zijn input voor een herijking van de meerjarendoelstellingen, het 

categorieplan en de categorieën waar ForZo/JJI meer in wil differentiëren. In de 

aankomende tijd zal het categorieplan verder worden vormgegeven en op 

hoofdlijnen met het veld worden gecommuniceerd. Na de implementatiefase is het 

streven om bij de inkoop 2018 categoriemanagement te kunnen toepassen. 

2.2.2 Innovatie beleidsregel en Volledig pakket thuis 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een beleidsregel vastgesteld voor de Wet 

langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die 

innovatie mogelijk maakt ten behoeve van nieuwe zorgprestaties. Deze beleidsregel 

is echter qua reikwijdte niet van toepassing op de forensische zorg. Uit de 

marktconsultatie is naar voren gekomen dat zorgaanbieders veel waarde hechten 

aan ruimte voor innovatie en experimenteren met nieuwe zorgprestaties. ForZo/JJI 

wil graag innovatie stimuleren die de continuïteit van zorg stimuleert.  

 

In het inkoopplan 2016 heeft ForZo/JJI de ambitie uitgesproken om de prestatie 

Volledig Pakket Thuis (VPT) in te willen kopen om de continuïteit van zorg te 

verbeteren. Om dit product te kunnen inkopen heeft ForZo/JJI het Ministerie van 

VenJ en het Ministerie van VWS verzocht de NZa een aanwijzing te geven om 

verschillende VPT’s voor de GGZ en de VG als prestatie voor de forensische zorg 

vast te stellen. Het vaststellen van deze prestaties is niet meer mogelijk voor de 

inkoop 2017, maar zal naar verwachting wel in de inkoop 2018 ingekocht kunnen 

worden. Tegelijkertijd met de aanvraag tot een aanwijzing voor VPT heeft ForZo/JJI 

verzocht de innovatiebeleidsregel in 2017 toepasbaar te maken voor de forensische 

zorg. Het is bij publicatie van dit inkoopplan nog niet duidelijk of de 

innovatiebeleidsregel al gebruikt kan worden. U wordt hier nader over geïnformeerd. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/inhoud/inkooporganisatie-van-het-rijk/categoriemanagement
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3 Kaders 

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de diverse kaders die voor het inkoopproces 

2017 relevant zijn. 

3.1 Meerjarenbeleid Inkoop Forensische Zorg 

In 2013 heeft ForZo/JJI het Meerjarenbeleid Inkoop Forensische Zorg 2014 – 2017 

gepubliceerd. In dit document heeft ForZo/JJI de hoofddoelen voor de komende vier 

jaar opgenomen. Deze vormen het uitgangspunt voor de inkoop van forensische 

zorg 2017. Dit betreffen de volgende speerpunten: 

1. Meer ambulante en 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 worden in dit inkoopbeleid in maatregelen uitgewerkt. 

3.2 Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 

In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2013-2017 (hierna: convenant) zijn 

afspraken gemaakt over een gezamenlijke agenda om de forensische zorg 

kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. Eind 2014 zijn naar aanleiding van 

de laatste behoefteraming voor de tbs vervolgafspraken gemaakt over de extra 

afbouw van tbs-capaciteit gedurende de convenantsperiode. Mede als gevolg van 

het terugbrengen van de behandelduur zal de totale tbs-capaciteit van thans 1491 

bedden de komende jaren verder worden gereduceerd. In 2017 wordt de tbs-

capaciteit gereduceerd tot 1396 plaatsen.  

 

Naast de capaciteitsreductie in de tbs hebben de convenantspartijen ook afspraken 

gemaakt over de doorstroom van capaciteit van de tbs naar de OFZ, het doorvoeren 

van een efficiencykorting, afbouw van hoog beveiligde capaciteit ten behoeve van 

ambulante capaciteit en capaciteitsreductie in de Overige Forensische zorg (OFZ), 

Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) en Forensische Zorg aan Gedetineerden 

(FZG). Hierna worden deze afspraken nader toegelicht. 

 

Waterbedeffect van tbs naar OFZ 

Tegelijkertijd met de afbouw van tbs-capaciteit en afbouw van hoog beveiligde 

capaciteit wordt het ‘waterbedeffect van Tbs naar OFZ’ geëffectueerd. Het 

‘waterbedeffect van Tbs naar OFZ’ behelst een versnelde uitstroom van patiënten uit 

de tbs naar de OFZ. Patiënten stromen na de transmurale fase met proefverlof of 

een voorwaardelijke beëindiging uit naar een vervolgvoorziening. De financiering 

van deze vervolgvoorziening valt onder de OFZ. 

 

Naast de 75 plaatsen in 2015 en 58 in 2016 worden 27 extra plaatsen aan het 

capaciteitskader van de OFZ toegevoegd in 2017. 

 

Efficiencykorting 

In 2016 en de jaren daarvoor is gestuurd op meer doelmatige zorg door het 

invoeren van productmixen voor de ZZP’s, extramurale parameters en de DBBC’s.  

 

https://www.forensischezorg.nl/files/meerjarenbeleid_inkoop_forensische_zorg_2014-2017_definitief.pdf
http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_953766.pdf
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In 2017 wordt opnieuw gestuurd op een meer doelmatige mix. Dit wordt gedaan 

door enerzijds het voortzetten van de inkoop van de bovengenoemde productmixen 

en anderzijds door het inkopen van meer lichtere vormen van zorg.  

 

Hierdoor ontstaan besparingen waardoor de efficiencykorting 2% bedraagt in 2017 

voor de gehele forensische zorg. Deze korting wordt met ingang van 2017 verwerkt 

in de tarieven, met uitzondering van de NHC-tarieven. De NHC-tarieven zijn 

gedurende de transitieperiode vaste tarieven (dus geen maximumtarieven). 

 

Meerjarige contracten 

Om te komen tot ambulantisering van het zorgaanbod zal een start worden gemaakt 

met meerjarige contracten, waarin ook afspraken worden opgenomen over de 

benodigde investeringen om de transitie tot stand te brengen. 

 

Opbouwplan ambulant 

De convenantspartijen hebben afgesproken dat – gelijktijdig met de afbouw van 

hoog beveiligde capaciteit – geïnvesteerd zal worden in ambulante forensische zorg, 

zoals forensische (F)ACT. Hiertoe zullen de vrijgespeelde middelen door de 

efficiencykorting deels weer worden ingezet voor het opbouwplan ambulant. 

Afgesproken is dat binnen de convenantsperiode de ambulante forensische zorg met 

1 miljoen euro per jaar zal groeien voor 5 jaar. Deze doelstelling is reeds behaald. 

 

Capaciteitsreductie in de OFZ, PPC en FZG 

De capaciteitsreductie in de OFZ, van de FZG en de PPC’s is reeds gerealiseerd. De 

in het kader van het Masterplan DJI bepaalde taakstelling om het aantal FZG-

plaatsen met 48 plaatsen te reduceren zal in 2017 worden doorgevoerd. De 

overgebleven 162 plaatsen zijn middels een onderhandse procedure gegund aan de 

zorgaanbieders die in 2016 al een FZG contract hadden.  

3.3 Wet forensische zorg 

In de Wet forensische zorg (Wfz) wordt de brede stelselherziening van de 

forensische zorg geregeld. Het bevat onder andere wetgeving over de inkoop en 

financiering, de aanspraak op forensische zorg, de plaatsing van justitiabelen in de 

zorg en sturingsrelaties. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Wfz in 

werking treedt. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website van de Eerste 

Kamer. 

 

Tot de inwerkingtreding is het Interimbesluit forensische zorg (hierna: 

Interimbesluit) de wettelijke basis voor het forensische zorgstelsel. Met de 

inwerkingtreding van de Wfz vervalt het Interimbesluit. Omdat de OFZ reeds 

functioneert op basis van het Interimbesluit en het Interimbesluit is gebaseerd op 

de uitgangspunten van de Wfz, treden bij de overgang naar de Wfz voor 

zorgaanbieders binnen de OFZ geen grote veranderingen op. Voor de FPC’s heeft de 

inwerkingtreding van de Wfz wel grote gevolgen, omdat wordt overgegaan op een 

inkooprelatie in plaats van een subsidierelatie. De subsidierelatie wordt nog met een 

jaar verlengd.  

 

  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32398_wet_forensische_zorg
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4 Marktconsultatie 

De marktconsultatie ten behoeve van de inkoop 2017 heeft plaatsgevonden door 

middel van een online vragenlijst en een verdiepingsbijeenkomst. De online 

vragenlijst was beschikbaar van 4 tot 22 april 2016. Gecontracteerde 

zorgaanbieders, indicatiestellers en plaatsers is gevraagd de online vragenlijst met 

in totaal 38 verplichte vragen in te vullen. De vragen verschilden per type 

respondent, zodat alleen de relevante vragen voor de betreffende doelgroep zijn 

gesteld. Vervolgens is een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd op 12 mei 2016 

om nader in te gaan op de uitkomsten van de online vragenlijst.  

 

Op 3 juni 2016 is een verslag gepubliceerd op de website met daarin de uitkomsten 

van deze marktconsulatie. De belangrijkste conclusies uit de marktconsultatie zijn: 

 

 Het inkoopproces van 2016 is voor alle onderdelen positief beoordeeld, met 

enkele suggesties ter verbetering voor 2017. 

 

 Er is behoefte aan meer verblijfszorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking (ZZP-VG) en RIBW (ZZP-C). Dit betreft zowel de behoefte aan een 

nauwkeurigere weergave van VG-plekken in Ifzo als verlening van hogere 

kwaliteit. In 2017 zal de inkoop van VG-verblijfsplekken geprioriteerd worden.  

 

 Forensische (Flexible) Assertive Community Treatment ((F)ACT) komt naar 

voren als een belangrijk en onmisbaar onderdeel van ambulante zorg. De 

prijsstelling van ambulante zorg, inclusief (F)ACT, wordt ook geprioriteerd in 

het inkoopproces voor 2017.  

 

 Er bestaat veel animo voor het introduceren van gunning op basis van 

kwaliteitscriteria. Criteria die door de deelnemers worden genoemd zijn 

aansluiting bij een kwaliteitsnetwerk, intercollegiale toetsing, meten van 

behandeleffect, visie op veiligheid en certificering van het kwaliteitsbeleid, 

patiëntenraden en klachtenreglement, toepassing van eHealth, toepassing van 

de zelfredzaamheidsmatrix en leefklimaatonderzoek. ForZo/JJI onderzoekt 

welke van deze criteria toegepast zullen worden. 

 

 Doorstroom vanuit verblijfszorg is een belangrijk aandachtspunt dat in de 

marktconsultatie opnieuw is uitgevraagd. De situatie op de huizenmarkt 

beïnvloedt onder andere de doorstroom van patiënten naar een zelfstandige 

woning. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het financieren van innovatieve 

voorstellen van zorgaanbieders, die daarmee zelf het probleem aanpakken, en 

meer samenwerken met andere brancheorganisaties, waaronder VNG.  

 

 De gebruiksvriendelijkheid en functionaliteiten van FORZA en Ifzo blijft een 

doorlopend ontwikkelproces en zal waar nodig verder worden verbeterd.  

 

 Er wordt gestreefd naar een snelle afronding van het inkoopproces.  

 

https://www.forensischezorg.nl/files/marktconsultatie_zorginkoop_2017w.pdf
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5 Bekostiging en analyses inkoop forensische zorg 

In dit hoofdstuk staan in de eerste paragraaf de opvallendste ontwikkelingen in de 

bekostiging van forensische zorg. In de tweede paragraaf volgen de belangrijkste 

kenmerken uit de analyse van de inkoop forensische zorg. De paragraaf is 

onderverdeeld in DBBC ambulante behandeling, DBBC klinische behandeling en 

ZZP’s en extramurale parameters. De derde en laatste paragraaf bevat de analyse 

van inkoop forensische zorg binnen de tbs. 

5.1 Bekostiging 

Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken wat betreft DBBC’s, ZZP’s, 

extramurale parameters en de IBO voor 2017. 

 

DBBC 

Per 1 januari 2016 is het vangnet van de oude Budgetparameters vervallen en is 

volledig overgegaan op bekostiging van de forensische zorg middels de Diagnose 

Behandeling Beveiliging Component (DBBC) voor iedere behandelinstelling. De 

gecontracteerde DBBC zorgaanbieders krijgen op basis van de geleverde prestaties 

middels goedgekeurde facturen de geleverde zorg bekostigd.  

 

ZZP en Extramurale Parameters 

Vanaf 1 januari 2016 worden ook het Zorgzwaartepakket (ZZP) en de Extramurale 

parameters (EP) bekostigd op basis van facturatie. Hiervoor moesten de 

zorgaanbieders hun administratie/software dan ook goed inrichten. Medio 2016 

heeft ongeveer 60% van de zorgaanbieders de administratie/software volledig en 

correct ingeregeld. De verwachting is dat in het derde kwartaal elke zorgaanbieder 

volledig en correct de administratie/software heeft aangepast.  

 

Incidentele budgetophoging 

In voorgaande jaren heeft er een tussentijdse herschikking van de inkoopafspraken 

plaatsgevonden. In 2015 is een start gemaakt met de Incidentele Budgetophoging 

(IBO) die de herschikking vervangt. De lage uitnutting van de toegekende 

incidentele budgetophoging in 2015 heeft geleid tot een aangepaste procedure voor 

het jaar 2016. In mei 2016 heeft elke gecontracteerde zorgaanbieder een brief met 

een beschrijving van de nieuwe procedure ontvangen. Het grote verschil in de 

procedure is dat er strikter wordt bekeken of de cliënt niet op een andere plaats in 

de regio kan worden ondergebracht.  

 

Logischerwijs heeft de nieuwe procedure consequenties voor de uitgangspunten van 

het inkoopproces. De afgelopen jaren was de herschikking het uitgangspunt voor de 

inkoop. Uitgangspunt voor de inkoop 2017 wordt nu de initiële afspraak 2016. Voor 

de herijking van de afspraken wordt tevens gekeken naar de gerealiseerde productie 

en onderhanden werk (OHW) stand (DBBC’s) over 2016. 

 

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat elke toegekende Incidentele 

Budgetophoging gedurende 2016 geen opwaartse bijstelling in 2017 betekent.  
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Tarieven 

In de afgelopen jaren is door ForZo/JJI afgeweken van de maximum DBBC-tarieven 

van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2015 is een nadere analyse uitgevoerd 

naar de verschillen in de omvang van de omzet in budgetparameters en de omvang 

van de DBBC-omzet in 2013 en 2014. De uitkomsten van deze analyse leidde tot 

een correctie op de NZa maximum DBBC tarieven 2016. Deze correctie was echter 

lager dan de jaren hiervoor. 

 

Ook voor het jaar 2017 zullen de afgegeven maximum DBBC tarieven van de NZa 

voor het jaar 2017 worden geanalyseerd en door ForZo/JJI worden gecorrigeerd.  

 

Efficiencykorting 

Voor het jaar 2016 was de beleidsrijke invulling van de efficiencykorting zodanig dat 

deze kon worden verlaagd ten opzichte van 2015 van 4,5% naar 2%. De 

efficiencykorting is toegepast nadat de tariefcorrecties zijn doorgevoerd. De korting 

is in 2016, ten opzichte 2015, vooraf in de tarieven verwerkt. Deze had ook 

betrekking op het ZZP-deel en was ook verwerkt in de tarieven. 

 

In 2017 wordt opnieuw enerzijds gestuurd op het voortzetten van de inkoop van de 

productmixen en anderzijds op het inkopen van meer lichtere vormen van zorg. 

Hierdoor zal de efficiencykorting ook voor het jaar 2017 weer 2% gaan bedragen. 

Deze wordt wederom verwerkt in alle tarieven. De efficiencykorting is echter niet 

van toepassing op de NHC- en NIC-tarieven omdat dit gedurende de transitieperiode 

vaste tarieven (dus geen maximumtarieven) betreffen en niet gekort kunnen 

worden. 

5.2 Analyse Overige Forensische Zorg 

Hieronder volgt een analyse van de afspraken voor Overige Forensische Zorg (OFZ) 

ten opzichte van de realisatie in DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters voor de 

jaren 2014 en 2015. Voor 2016 worden de afspraken weergegeven. 

 

DBBC (ambulante behandeling) 

Jaarlijks worden er ongeveer 17.000 te openen DBBC’s ingekocht. Het percentage 

ambulante DBBC’s hiervan voor de jaren 2014 tot en met 2016 is respectievelijk 

86%, 86% en 87%. 

 

Voor de DBBC’s ambulant geldt dat er met name wordt ingekocht en gerealiseerd op 

de DBBC hoofdgroepen: Aan een middel gebonden stoornissen, Behandeling kort, 

Diagnostiek, Persoonlijkheidsstoornissen. Tabel 1 laat dit zien. 
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 2014  2015  2016 

DBBC Diagnose Omschrijving Afspraken Realisatie Afspraken Realisatie Afspraken 

Aan een middel gebonden stoornissen 19% 21% 20% 20% 23% 

Behandeling kort 15% 14% 16% 16% 13% 

Diagnostiek 26% 19% 22% 23% 20% 

Persoonlijkheidsstoornissen 11% 17% 12% 14% 15% 

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing 8% 1% 8% 0% 3% 

Restgroep diagnoses 8% 6% 8% 5% 6% 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 3% 2% 3% 2% 4% 

Seksuele stoornissen 3% 4% 4% 3% 4% 

Stoornissen in de impulsbeheersing 4% 11% 5% 10% 8% 

Stoornissen in de kindertijd 3% 6% 3% 5% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tabel 1: Verdeling te openen DBBC’s ambulante behandeling op DBBC hoofdgroep  

 

DBBC (klinisch) 

Plaatsingen voor klinische zorg zijn gebaseerd op drie componenten die terugkomen 

in inkoopafspraken en realisatie forensische zorg (FZ): DBBC hoofdgroep, 

verblijfsintensiteit en beveiligingsniveau.  

 

De plaatsingen voor klinische zorg uit 2014 en 2015 samen laten zien dat er vooral 

wordt geïndiceerd op ‘Aan een middel gebonden stoornissen’, 

‘Persoonlijkheidsstoornissen’ en ‘Schizofrenie en andere psychotische stoornissen’. 

Dit wordt ook weergegeven in tabel 2. 

 

Uit analyse van de inkoopafspraken en realisatie klinisch voor de jaren 2014 en 

2015 blijkt dat ook voornamelijk wordt ingekocht en gerealiseerd op de DBBC 

hoofdgroepen waarop wordt geïndiceerd. Deze resultaten zijn ook weergegeven in 

tabel 2. 

 

 2014  2015  2014 & 

2015 

2016 

DBBC Diagnose Omschrijving Afspraken Realisatie Afspraken Realisatie Plaatsing Afspraken 

Aan een middel gebonden stoornissen 34% 37% 35% 41% 38% 36% 

Behandeling kort 1% 1% 1% 1%  1% 

Diagnostiek 0% 0% 0% 0%  0% 

Persoonlijkheidsstoornissen 22% 21% 18% 18% 23% 20% 

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

Restgroep diagnoses 8% 6% 8% 7% 10% 8% 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 21% 23% 22% 21% 19% 20% 

Seksuele stoornissen 3% 4% 4% 3% 1% 4% 

Stoornissen in de impulsbeheersing 2% 1% 2% 1% 0% 2% 

Stoornissen in de kindertijd 7% 8% 8% 7% 8% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 2: Verdeling verblijfsdagen op DBBC hoofdgroep  
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Wat betreft verblijfsintensiteit wordt er voornamelijk geïndiceerd in de range D-E 

(61%) en beveiligingsniveau 2 (48%). Naarmate een hoger beveiligingsniveau 

wordt geïndiceerd vindt in de plaatsingen ook een relatieve verschuiving plaats naar 

hogere ranges in verblijfsintensiteit. Dit wordt weergegeven in grafiek 1. 

 

 
Grafiek 1: Verdeling plaatsingsverzoeken op verblijfsintensiteit in combinatie met beveiligingsniveau 

 

In de verdeling van verblijfsdagen op verblijfsintensiteit in de inkoopafspraken en 

realisatie is ook terug te zien dat justitiabelen voornamelijk binnen een setting op 

verblijfsintensiteit D-E verblijven. Voor wat betreft de verblijfsintensiteiten ligt de 

nadruk op intensiteit E. Grafiek 2 laat deze verdeling zien. 

 

 
Grafiek 2: Verdeling verblijfsdagen op verblijfsintensiteit 
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De verdeling op beveiligingsniveau geeft weer dat bijna de helft van de justitiabelen 

verblijft op beveiligingsniveau 2, zoals te zien is in grafiek 3. 

 

 
Grafiek 3: Verdeling verblijfsdagen op beveiligingsniveau 

 

In bijlage 1 zijn enerzijds de verdeling van verblijfsdagen op verblijfsintensiteit in 

combinatie met DBBC hoofdgroep opgenomen en anderzijds in combinatie met 

beveiligingsniveau opgenomen.  

 

ZZP en extramurale parameters 

Dit jaar wordt voor de ZZP en extramurale parameters een plan van aanpak 

uitgewerkt hoe in 2017 geïndiceerd en geplaatst zal worden op de verschillende 

zorgcategorieën. De huidige inzichten zijn gebaseerd op de inkoopafspraken en 

realisatie. 

 

Binnen de ZZP-VG reeks wordt binnen de forensische zorg veelal ingekocht en 

gerealiseerd op zorgcategorie Z463 en Z473.  

 

Voor de ZZP-RIBW zijn dit de zorgcategorieën Z330, Z340 en Z350. De afgesproken 

productmixen hebben in 2014 op totaalniveau geleid tot een minimale correctie van 

de realisatie. Voor 2015 zal dit met name leiden tot een neerwaartse bijstelling van 

de zorgcategorie Z350 binnen de ZZP-RIBW reeks. Voor wat betreft de 

begeleidingsparameters, de extramurale parameters, vallen de afspraken en 

realisatie van begeleiding speciaal (H152) en gespecialiseerde begeleiding (H153) 

samen binnen het maximale aandeel van 50% in 2014 en 60% in 2015. Het aandeel 

van zorgcategorie H300 is in de inkoopafspraken en realisatie overigens het grootst. 

De verdeling op deze zorgcategorieën zijn opgenomen in bijlage 2. 

  



Inkoopplan 2017 | 4 juli 2016 

   Pagina 19 van 30 

 

 

 

5.3 Analyse Tbs 

Hieronder volgt een analyse van de afspraken voor tbs ten opzichte van de realisatie 

in DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters voor de jaren 2014 en 2015. Voor 

2016 worden de afspraken weergegeven. 

 

DBBC 

Uit analyse van de inkoopafspraken en realisatie voor de jaren 2014 en 2015 blijkt 

dat er voornamelijk wordt ingekocht en gerealiseerd op de DBBC hoofdgroepen 

‘Persoonlijkheidsstoornissen’ en ‘Schizofrenie en andere psychotische stoornissen’. 

Tabel 3 toont deze verdeling. 

 

 2014  2015  2016 

DBBC Diagnose Omschrijving Afspraken Realisatie Afspraken Realisatie Afspraken 

Aan een middel gebonden stoornissen 6% 4% 4% 3% 4% 

Behandeling kort 2% 2% 3% 2% 2% 

Diagnostiek 0% 0% 0% 2% 0% 

Persoonlijkheidsstoornissen 37% 38% 39% 38% 38% 

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing 2% 1% 2% 1% 1% 

Restgroep diagnoses 7% 4% 5% 4% 4% 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 29% 34% 29% 31% 34% 

Seksuele stoornissen 9% 9% 9% 9% 8% 

Stoornissen in de impulsbeheersing 2% 1% 1% 1% 1% 

Stoornissen in de kindertijd 7% 8% 8% 9% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 3: Verdeling verblijfsdagen op DBBC hoofdgroep  

 

Justitiabelen verblijven voornamelijk binnen een setting op verblijfsintensiteit D en 

E, zoals in grafiek 4 wordt weergegeven. Ten opzichte van 2014 is in 2015 spraken 

van een lichte stijging op verblijfsintensiteit E. Ook wordt hierop meer gerealiseerd 

dan de afspraak 2015. 

 

 
Grafiek 4: Verdeling verblijfsdagen op verblijfsintensiteit 
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Daarnaast verblijven tbs’ers gezien het wettelijke kader voornamelijk op 

beveiligingsniveau 4. Grafiek 5 geeft dit weer. Tbs’ers die verblijven op 

beveiligingsniveau 2 en lager hebben transmuraal verlof.  

 

 
Grafiek 5: Verdeling verblijfsdagen op beveiligingsniveau 

 

In bijlage 3 zijn enerzijds de verdeling van verblijfsdagen op verblijfsintensiteit in 

combinatie met de DBBC hoofdgroep opgenomen en anderzijds in combinatie met 

het beveiligingsniveau opgenomen. 

 

ZZP en extramurale parameters 

Binnen de ZZP-VG reeks wordt voor de tbs alleen ingekocht op Z473. Voor de ZZP-

RIBW ligt de nadruk van inkoopafspraken en realisatie op de zorgcategorie Z350. 

Deze uitkomsten passen wel bij de zwaarte van de doelgroep. Tbs’ers krijgen ZZP 

zorg in het kader van transmuraal verlof. De verdeling op deze zorgcategorieën zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

  

https://www.forensischezorg.nl/introductie/keten-forensische-zorg/forensische-zorg-in-de-praktijk/verlof
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6 Kwaliteit 

Een doelstelling van het Meerjarenbeleid Inkoop Forensische Zorg 2014 – 2017 is 

‘inkopen en differentiëren op basis van kwaliteit’. Dit wordt bewerkstelligd door een 

aantal onderdelen, te weten prestatie-indicatoren en het Kwaliteitsprogramma 

Forensische Zorg (KFZ). Daarnaast wordt in de inkoop 2017 prijsdifferentiatie 

geïntroduceerd op basis van kwaliteitsaspecten en prestatiecontracten.  

6.1 Inzicht in kwaliteit 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de forensische zorg en om de kwaliteit te 

bevorderen zijn de prestatie-indicatoren ontwikkeld en is het KFZ-programma 

opgesteld. Reeds meerdere jaren leveren deze onderdelen waardevolle informatie 

om ForZo/JJI inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de zorg die ingekocht wordt 

en tevens indicatoren die de kwaliteit van de zorg bevorderen. 

6.1.1 Prestatie-indicatoren  

In samenspraak met het forensisch veld zijn in de afgelopen jaren twee sets van 

prestatie-indicatoren ontwikkeld;  

1. een set specifiek voor de Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s): de 

prestatie-indicatoren Doelmatigheid; 

2. een set voor alle forensische zorgaanbieders: de prestatie-indicatoren 

Forensische Psychiatrie.  

Beide sets worden hieronder achtereenvolgens besproken. Een uitgebreide 

beschrijving van alle indicatoren is te vinden in de Indicatorengids. 

 

Prestatie-indicatoren Doelmatigheid 

De prestatie-indicatoren Doelmatigheid zijn specifiek ontwikkeld voor en met de 

FPC’s. In het traject zijn indicatoren ontwikkeld die toezien op een tweetal aspecten 

van de (effectiviteit van de) behandeling, namelijk: 

a) Doorlooptijd van de behandeling (behandelduur); 

b) Maatschappelijke veiligheid (recidive / risico). 

 

a. Doorlooptijd van de behandeling (behandelduur) 

Om de doorlooptijd van de behandeling in beeld te brengen is een viertal indicatoren 

gedefinieerd: 

 Percentage tbs-gestelden met begeleid verlof binnen twee jaar; (genormeerd) 

 Percentage tbs-gestelden met onbegeleid verlof binnen vier jaar; 

 Percentage tbs-gestelden met transmuraal verlof binnen zes jaar; 

 Percentage tbs-gestelden met proefverlof / (voorwaardelijke) beëindiging binnen 

acht jaar (genormeerd). 

b. Maatschappelijke veiligheid (recidive / risico) 

De recidivecijfers worden berekend met behulp van een model dat op basis van de 

kenmerken van de ingestroomde FPC populatie berekent wat het verwachte aantal 

recidive is. De verwachte recidive kan vervolgens worden afgezet tegen de 

daadwerkelijk geobserveerde recidive. De eerstvolgende meting zal niet eerder dan 

in 2017 plaatsvinden. 

 

  

https://www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie
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Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 

De set prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie betreft een beperkt aantal 

indicatoren waarmee beoogd wordt de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk 

te maken. Verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren Forensische 

Psychiatrie is verplicht voor alle zorgaanbieders waarbij ForZo/JJI zorg inkoopt. 

Hierbij gelden een aantal spelregels: 

 Indien de instroom in de eerste 8 maanden van het jaar voorafgaande aan het 

registratiejaar tenminste 15 patiënten voor een zorgtype bedraagt, geldt 

hiervoor de verantwoordingsplicht. 

 Er moet maximaal over twee zorgtypen verantwoording worden afgelegd (met 

een maximum van twee zorgtypen per zorgaanbieder).  

 Uiterlijk op 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het registratiejaar worden de 

aanbieders op de hoogte gesteld over welke zorgtypen zij zich dienen te 

verantwoorden. 

 

De jaarlijkse uitvraag van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie vindt 

plaats middels een online dataportaal waar door de zorgaanbieders gegevens 

ingevoerd moeten worden. De ingediende gegevens worden geanalyseerd en zullen 

in periodieke gesprekken aan bod komen. 

 

Ten aanzien van het verkrijgen van meer zekerheid omtrent de aangeleverde 

informatie over de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie, dienen de 

zorgaanbieders een rapport van bevindingen over de aanlevering van 2017 te 

overleggen. Meer informatie hierover is opgenomen in de handleidingen.  

 

Sanctiebeleid 

Er is een boete verbonden aan de prestatie-indicatoren bij: 

a. niet, niet tijdig en/of onjuist aanleveren van de gegevens bij de indicatoren 

Forensische Psychiatrie; 

b. en het niet voldoen aan de gestelde normen bij zowel de indicatoren Forensische 

Psychiatrie als Doelmatigheid. 

 

Informatie over de hoogte van de boete die in 2017 wordt toegepast zal worden 

beschreven in de Handleiding Financiering & Registratie 2017 en de Handleiding 

Planning en Control 2017. 

6.1.2 Programma Kwaliteit Forensische Zorg 

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is in 2011 gestart met de 

achterliggende gedachte dat samenwerking binnen het forensische veld de kwaliteit 

en effectiviteit ten goede komt. 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. Vanaf 2016 houdt ForZo/JJI het implementeren van 

projectresultaten van KFZ meer nauwlettend in de gaten zodat er kan worden 

gestimuleerd, gefaciliteerd en bevorderd waar nodig. Meer informatie is beschikbaar 

via de website van het KFZ. 

  

http://www.kfz.nl/
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6.1.3 Routine Outcome Monitoring (ROM) 

In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg van 3 april 2013 hebben de 

Convenantspartijen afgesproken om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren 

en inzichtelijk te maken. Voor het inzicht in de effecten en de kwaliteit van de zorg, 

zal gebruik gemaakt gaan worden van ROM (Routine Outcome Monitoring). 

 

Drie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie hebben betrekking op het 

routinematig uitvoeren van metingen, namelijk van de ernst van de problematiek 

(indicator 1), het recidiverisico (indicator 3) en de verandering in de ernst van het 

recidiverisico (indicator 4). Hiertoe zijn en worden verplichte instrumenten 

vastgesteld in het project forensische ROM en door middel van calls via het 

Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg.  

 

In de loop van 2016 zal worden beslist of voor de klinische behandelsetting ten 

aanzien van een of meerdere indicatoren zal worden overgegaan van 

procesindicatoren naar rapporteren op uitkomsten. Mogelijk wordt in 2016 reeds 

gestart met een pilot, waarin een aantal zorgaanbieders op een of enkele 

indicatoren de uitgevoerde metingen aanleveren. Zorgaanbieders moeten in 2016 

derhalve rekening houden met het implementeren van nieuwe instrumenten. Indien 

hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen aanbieders worden geïnformeerd. 

6.1.4 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. Hiervoor biedt het EFP onder 

andere ondersteuning aan het programma KFZ en het ontwikkelen van de prestatie-

indicatoren. 

 

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

Veiligheid en Justitie (VenJ/ForZo/JJI). Alle gecontracteerde zorgaanbieders dragen 

middels een jaarlijkse afdracht ook bij aan tenminste de helft van de begroting van 

het EFP. De bijdrage aan het EFP betreft 1,2 promille van de totale hoeveelheid 

ingekochte forensische zorg bij de betreffende zorgaanbieder. Meer informatie over 

het EFP is beschikbaar op de website. 

6.2 Prijsdifferentiatie  

Naast de prestatie-indicatoren zal ForZo/JJI prijsdifferentiatie toepassen op basis 

van kwaliteit. Dit betekent dat er prijsdifferentiatie plaatsvindt op basis van een 

aantal geselecteerde criteria die onder meer als belangrijke pijlers uit de 

marktconsultatie naar voren komen. Het doel van prijsdifferentiatie is om 

zorgaanbieders die binnen de kwaliteitsdoelstellingen die ForZo/JJI hanteert zorg 

leveren positief te waarderen. Naast het voeren van beleid op kwaliteit door 

ForZo/JJI betekent de introductie van prijsdifferentiatie dat een zorgaanbieder nu 

concrete handvatten krijgt aangeboden voor welke specifieke kwaliteitscriteria wordt 

beloond. Nadere uitwerking van de prijsdifferentiatie volgt in de Offerteaanvraag. 
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6.3 Meerjarige prestatiecontracten 

In het convenant met de brancheorganisaties is onder meer afgesproken om 

meerjarige contracten af te sluiten. Ook uit de marktconsultatie 2016 blijkt dat er 

behoefte is aan meerjarige contracten. Voor de inkoop 2017 is de introductie van 

meerjarige prestatiecontracten gebaseerd op ‘best value procurement’ 

(prestatiebekostiging) dan ook een nieuwe ontwikkeling. Het uitgangspunt van deze 

methode is dat de beste kwaliteit geleverd wordt indien de inhoudelijke invulling van 

de geleverde zorg wordt overgelaten aan de zorgaanbieder zelf. Dit betekent dat de 

zorgaanbieder de ruimte krijgt voor het introduceren van eigen criteria die van 

belang zijn voor de kwaliteit, continuïteit en doorstroming binnen de organisatie.  

 

ForZo/JJI zet met de introductie van meerjarige prestatiecontracten in op de 

verdere ontwikkeling van kwaliteit door de zorgaanbieders zelf. Bovendien bieden 

meerjarencontracten zorgaanbieders meer zekerheid om te investeren in 

innovatieve initiatieven. Het doel van de meerjarige prestatiecontracten is dan ook 

dat zorgaanbieders nog bewuster gaan nadenken over het nastreven van de beste 

kwaliteit van zorg voor de cliënt en hoe dit gemeten wordt. De specifieke 

voorwaarden en procedure voor de meerjarige prestatiecontracten worden kenbaar 

gemaakt in de Offerteaanvraag. 
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Bijlage 1 Verdeling verblijfsdagen op verblijfsintensiteit per 

DBBC hoofdgroep en beveiligingsniveau OFZ 

Verdeling verblijfsintensiteit per DBBC hoofdgroep 
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Verdeling verblijfsintensiteit per beveiligingsniveau 
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Bijlage 2 Verdeling verblijfsdagen op ZZP en extramurale 

parameters OFZ 

Verdeling verblijfsdagen ZZP VG 

 

  2014 2015 

  Afspraak Nacalculatie Afspraak Realisatie 

VG Z415 0% 0% 1% 0% 

  Z425 0% 0% 1% 0% 

  Z433 0% 2% 1% 1% 

  Z443 2% 1% 4% 3% 

  Z457 2% 2% 0% 0% 

  Z463 19% 19% 24% 31% 

  Z473 77% 76% 69% 65% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

 

Verdeling verblijfsdagen ZZP GGZ 

 

  2014 2015 

  Afspraak Nacalculatie Afspraak Realisatie 

RIBW Z310 8% 4% 4% 2% 

  Z320 11% 9% 7% 6% 

  Z330 28% 32% 33% 27% 

  Z340 22% 24% 33% 27% 

  Z350 31% 30% 22% 37% 

  Z360 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Verdeling extramurale parameters 

 

 2014 2015 

 Afspraak Nacalculatie Afspraak Realisatie 

H150 12% 11% 11% 10% 

H152 2% 2% 2% 1% 

H153 35% 41% 37% 41% 

H300 51% 46% 50% 47% 

 100% 100% 100% 100% 
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Bijlage 3 Verdeling verblijfsdagen op verblijfsintensiteit per 

DBBC hoofdgroep en beveiligingsniveau tbs 

Verdeling verblijfsintensiteit per DBBC hoofdgroep 
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Verdeling verblijfsintensiteit per beveiligingsniveau 
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Bijlage 4 Verdeling verblijfsdagen op ZZP tbs 

Verdeling verblijfsdagen ZZP VG 

 

  2015 

  Afspraak Realisatie 

VG Z415 0% 0% 

  Z425 0% 0% 

  Z433 0% 0% 

  Z443 0% 0% 

  Z457 0% 0% 

  Z463 0% 0% 

  Z473 100% 100% 

Totaal 100% 100% 

 

Verdeling verblijfsdagen ZZP GGZ 

 

  2015 

  Afspraak Realisatie 

RIBW Z310 2% 2% 

  Z320 1% 0% 

  Z330 8% 4% 

  Z340 2% 0% 

  Z350 80% 83% 

  Z360 0% 0% 

Totaal 100% 100% 

 


