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1 Inleiding 

Ieder jaar wordt de marktconsultatie over de inkoop van het volgende jaar uitgezet, 

waarbij de zorgaanbieders en reclassering worden gevraagd naar hun ervaringen 

met de forensische zorg. Ook dit jaar is de marktconsultatie op 3 juni 2016 

gepubliceerd. Daarnaast vond een aparte marktconsultatie voor 

Verdiepingsdiagnostiek plaats. Om de forensische zorg te kunnen verbeteren is 

ForZo/JJI ook benieuwd naar de ervaringen en wensen aan het begin van de 

zorgketen, namelijk het Openbaar Ministerie (OM). 

 

  

De Divisie Forensische Zorg wil de geconsulteerde medewerkers 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 kort 

gepresenteerd, de verdiepende bijeenkomst toegelicht en de belangrijkste 

conclusies besproken. 

 

 

 

2 Doel en aanpak 

Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van meer inzicht in de 

ervaringen en wensen van het Openbaar Ministerie aangaande forensische zorg. 

Deze marktconsultatie vormt een eerste scan van de onderwerpen die daar spelen 

en bekendheid met ForZo/JJI. Op basis van de uitkomsten zal worden gekeken 

welke verbeteringen er mogelijk zijn. Bovendien worden deze uitkomsten 

meegenomen als basis voor een uitgebreidere marktconsultatie in 2017. 

 

De marktconsultatie Forensische Zorg voor het OM bestaat uit een online vragenlijst 

en een verdiepende bijeenkomst. De vragenlijst was beschikbaar van 18 juli tot 16 

september 2016. Een anonieme link naar de online vragenlijst is op het intranet van 

het OM gezet met in totaal elf verplichte vragen. De vragen waren voor alle 

doelgroepen gelijk en zijn te vinden in bijlage 1. 

 

In aanvulling op de online vragenlijst is met een aantal deelnemers ook een 

verdiepende bijeenkomst georganiseerd op 14 oktober 2016, nadat zij aangegeven 

hebben benaderd te willen worden. De resultaten worden in het volgende hoofdstuk 

besproken. 

 

  

https://www.forensischezorg.nl/files/marktconsultatie_zorginkoop_2017w.pdf
https://www.forensischezorg.nl/files/verdiepingsdiagnostiek_dji_2017.pdf


3 Uitkomsten marktconsultatie 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van de 

marktconsultatie. Alle uitkomsten zijn te vinden in bijlage 2. 

 

Naast een generieke link naar de vragenlijst op het intranet van het OM, zijn er ook 

intern persoonlijke e-mails met de link naar de vragenlijst verstuurd. In totaal 

hebben 18 respondenten de online vragenlijst ingevuld. Dit aantal is redelijk laag en 

daarom is enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de volgende 

uitkomsten. De functie van de 18 deelnemers wordt hieronder weergegeven. 

 

Advocaat-

generaal 

(Assistent-) 

officier van 

Justitie 

Parket- 

secretaris 

Beleidsmedew

erker  

/ -adviseur 

Administratief 

medewerker 

Leidinggev

ende 

1 7 5 2 2 1 

Tabel 1: Functie van deelnemers 

 

De grootste groep deelnemers (39%) valt in de categorie (assistent-)officier van 

Justitie. Vervolgens is gevraagd op welk vakgebied de deelnemers werkzaam zijn. 

De tabel hieronder laat de verdeling over de vakgebieden zien. 

 

Terbeschikkings

telling (Tbs) 

Maatregel 

Inrichting 

Stelselmatige 

Daders (ISD) 

Bijzondere 

opnemingen in 

psychiatrische 

ziekenhuizen 

(Bopz) 

ZSM / 

Interventies 

Onderzoeken / 

High Impact 

Crimes 

22% 17% 22% 28% 28% 

Ondermijning Hoger beroep Bedrijfsvoering Executie Anders 

6% 11% 6% 11% 22% 

Tabel 2: Vakgebied waarin deelnemers werkzaam zijn 

 

Daarnaast viel op dat 44% van de deelnemers afkomstig is uit het 

arrondisementsparket Rotterdam. 

3.1 Bekendheid ForZo/JJI en forensische zorg 

De eerste vraag die aan de deelnemers is gesteld gaat over de bekendheid met de 

divisie ForZo/JJI. Van de deelnemers geeft 56% aan bekend te zijn met ForZo/JJI. 

Onder de (assistent-)officieren van Justitie is dit percentage 71%. Dit betekent dat 

hier nog winst te halen is met een kleine minderheid van de deelnemers die 

onbekend is met de divisie. 

 

Vervolgens is aan de deelnemers gevraagd of zij zicht hebben op de forensische 

zorg die wordt ingekocht. De resultaten worden hieronder getoond. 

 

Ja Alleen van wat landelijk 

is ingekocht 

Alleen van wat regionaal 

is ingekocht 

Nee 

28% 6% 17% 50% 

Tabel 3: Inzicht in forensische zorg die wordt ingekocht 

 

Ook hierbij is het belangrijk dat er meer informatie verschaft wordt, aangezien 

slechts de helft van de deelnemers enig zicht heeft op de zorg die wordt ingekocht. 



Wel bleek een meerderheid zicht te hebben op de behoefte aan forensische zorg. Zo 

gaf 39% van de deelnemers aan dat er zowel behoefte is aan meer bedden binnen 

de klinische setting als binnen de ambulante setting. 

3.2 Belangrijke thema’s voor het OM 

Aan de hand van een aantal thema’s konden medewerkers van het OM aangeven 

welke thema’s er op dit moment spelen binnen hun werkzaamheden. De resultaten 

hiervan worden in onderstaande tabel getoond. 

 

Verwarde 

personen 

Ambulante 

bemoeizorg 

(bijvoorbeeld 

(F)ACT) 

Beschermd 

Wonen 

Terbeschikkings

telling (tbs) 

Verdiepingsdiag

nostiek 

78% 50% 56% 11% 22% 

Tabel 4: Thema’s die op dit moment spelen binnen het OM 

 

Hieruit komt naar voren dat bij het Openbaar Ministerie het thema verwarde 

personen vaak terugkomt. Verdiepingsdiagnostiek werd slechts door 22% als een 

belangrijk onderwerp op dit moment gezien. Echter gaf 83% van de deelnemers aan 

dat Verdiepingsdiagnostiek als onderdeel van het reclasseringsadvies belangrijk tot 

zeer belangrijk is. 

3.3 Communicatie en informatie 

Informatie-uitwisseling is een belangrijk aspect van forensische zorg, vanwege de 

uitgebreide zorgketen. De deelnemers konden aangeven op welke manier zij op de 

hoogte worden gehouden door andere ketenpartners. Hieruit komt naar voren dat 

de grootste groep (39%) alleen informatie ontvangt indien hierom wordt gevraagd. 

Drie deelnemers geven aan altijd informatie te ontvangen tegenover drie andere 

deelnemers die delen dat er nauwelijks informatie-uitwisseling plaatsvindt. Dit is 

ook een belangrijk thema om aan te werken. 

 

Vervolgens werd een open vraag gesteld over de behoefte aan informatie. Hieruit 

kwamen een aantal thema’s naar voren, waaronder betere afstemming over 

plaatsing, een overzicht van de mogelijkheden die forensische zorg biedt, het 

aanbod aan forensische zorg en informatie over behandeling. Ook gaf 22% van de 

deelnemers aan graag met ForZo/JJI in gesprek te gaan om over de thema’s door te 

praten. 

3.4 Verdiepende bijeenkomst 

Tijdens de verdiepende bijeenkomst op 14 oktober 2016 zijn de uitkomsten van de 

vragenlijst besproken met vier deelnemers van het Openbaar Ministerie. Dit waren 

een Officier van Justitie en commissiesecretaris uit het arrondissementsparket 

Rotterdam, een parketsecretaris uit het arrondissementsparket Noord-Holland en 

een beleidsmedewerker uit Den Haag. 

 

Enkele onderwerpen die besproken zijn: 

 Bij het arrondissementsparket Rotterdam zijn ze goed op de hoogte van de 

inhoud van forensische zorg en er vindt veel overleg plaats met 

ketenpartners. 

 De bekendheid met forensische zorg bij het arrondissementsparket Noord-

Holland is relatief laag. Dit verklaart mogelijk ook het lage aantal reacties 

op landelijk niveau op de online vragenlijst. 



 Het komt vaker voor dat een Officier van Justitie zelf belt met 

zorgaanbieders om te bepalen welke zorg binnen het jeugdstrafrecht of 

civiel recht wordt opgelegd na bevestiging dat daar daadwerkelijk plaats is. 

 Het OM ondervindt problemen bij het plaatsen van veroordeelden volgens 

jeugdstrafrecht, omdat de kans bestaat dat de betreffende gemeente over 

onvoldoende budget beschikt om de benodigde zorg te bekostigen. In dit 

geval wordt soms toch volwassenstrafrecht toegepast om er zeker van te 

zijn dat de zorg wordt gefinancierd, in dit geval door ForZo/JJI. 

 Op dit moment wordt geen langdurige opvang aangeboden voor verwarde 

personen buiten het strafrechtelijk kader die nooit zelfstandig kunnen 

wonen en niet herstellen. 

 Het organiseren van zorg voor de SGLVG populatie na de strafrechtelijke 

titel is soms moeilijk, vooral als er geen VG indicatie is van vóór het 18e 

levensjaar. 

 

 

 

4 Conclusie 

Uit de marktconsultatie komt naar voren dat de bekendheid met ForZo/JJI en 

informatie over de inrichting van forensische zorg onder OM medewerkers beperkt 

is. Uit de bijeenkomst blijkt wel dat dit verschilt per arrondissementsparket. Dit lijkt 

ook een reden te zijn voor het lagere aantal deelnemers aan de vragenlijst. Het is 

niet mogelijk om harde conclusies te trekken op basis van 18 reacties. Wel geeft het 

genoeg handvatten voor het vervolg. 

 

De deelnemers geven een aantal onderwerpen aan waarover meer informatie 

gewenst is, zoals het aanbod aan forensische zorg en de mogelijkheden voor 

plaatsing. Een vervolgstap is om de informatievoorziening over forensische zorg 

waar nodig te verbeteren. Zij stellen voor om bijvoorbeeld lunchpresentaties bij de 

diverse arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie te geven. Het OM is 

door ForZo/JJI uitgenodigd om deel te nemen aan het festival forensische zorg dat 

op 24 januari 2017 plaatsvindt om een eerste stap te zetten naar bekendheid met 

de forensische zorg bij het OM. 

 

Tot slot staat het iedereen vrij om contact op te nemen met ForZo/JJI via 

inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. 

 

  

mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl


Bijlage 1 – Vragenlijst 

Introductie 

De volgende vragen gaan over u en uw positie. 

 

1. Wie bent u? 

  Advocaat-generaal 

  (Assistent-)officier van Justitie 

  Parketsecretaris 

  Beleidsmedewerker/-adviseur 

  Adviseur bedrijfsvoering 

  Juridisch medewerker 

  Administratief medewerker 

  Leidinggevende 

  Anders: ___ 

 

2. Op welk vakgebied bent u (in het bijzonder) werkzaam? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

  Terbeschikkingstelling (Tbs) 

  Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 

  Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) 

  Productie-omgeving / verkeer 

  ZSM / Interventies 

  Onderzoeken / High Impact Crimes 

  Ondermijning 

  Hoger beroep 

  Beleid en Strategie 

  Bedrijfsvoering 

  Executie 

  Anders: ___ 

 

3. Voor welk OM onderdeel bent u werkzaam? 

  Arrondissementsparket Amsterdam 

  Arrondissementsparket Den Haag 

  Arrondissementsparket Limburg 

  Arrondissementsparket Midden-Nederland 

  Arrondissementsparket Noord-Holland 

  Arrondissementsparket Noord-Nederland 

  Arrondissementsparket Oost-Brabant 

  Arrondissementsparket Oost-Nederland 

  Arrondissementsparket Rotterdam 

  Arrondissementsparket Zeeland - West-Brabant 

  Ressortsparket 

  Landelijk Parket 

  Functioneel Parket 

  Parket Centrale Verwerking OM 

  Parket-Generaal 

  Wetenschappelijk Bureau OM 

  Dienstverleningsorganisatie OM 

  Rijksrecherche 



  Geen van bovenstaande 

 

 

Divisie ForZo/JJI 

De volgende vragen verkennen uw bekendheid met de divisie ForZo/JJI en eventuele 

verbetermogelijkheden.  

 

4. Bent u op de hoogte van het bestaan en de rol van de Divisie ForZo/JJI in het 

forensische werkveld? 

  Ja 

  Nee 

 

5. Heeft u een beeld van de forensische zorg die in uw regio / landelijk beschikbaar is? 

  Ja 

  Alleen van wat landelijk is ingekocht 

  Alleen van wat regionaal is ingekocht 

  Nee 

 

6. Is er behoefte aan meer of andere forensische zorg? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

  Meer bedden in de klinische setting (behandeling) 

  Meer bedden in de ambulante setting (RIBW of Verstandelijk Gehandicapten verblijf) 

  Meer zorgaanbieders die klinische zorg verlenen 

  Meer zorgaanbieders die ambulante zorg verlenen 

  Meer zorg voor een specifieke doelgroep, namelijk… (toelichting hieronder) 

  Meer outreachende zorg in de eigen omgeving van de justitiabele 

  Nee, er is voldoende forensische zorg 

  Ik heb hier geen zicht op 

  Anders: ___ 

 

Licht uw antwoord toe: ___ 

 

Belangrijke thema's 

Hieronder volgt een vraag aangaande de thema's die nu een belangrijke rol spelen binnen de 

forensische zorg. 

 

7. Welk onderwerp is in uw werkzaamheden op dit moment actueel? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

  Verwarde personen 

  Ambulante bemoeizorg (bijvoorbeeld (F)ACT) 

  Beschermd Wonen 

  Terbeschikkingstelling (tbs) 

  Verdiepingsdiagnostiek 

 

Verdieping op Verdiepingsdiagnostiek 

Hieronder wordt dieper ingegaan op het thema Verdiepingsdiagnostiek. Ter ondersteuning van 

het reclasseringsrapport koopt ForZo/JJI verdiepingsdiagnostiek in. Verdiepingsdiagnostiek is 

bedoeld om in een korte tijd het OM en zittende magistratuur (ZM) goed te kunnen informeren 

over de betrokkene en het zorgtraject wat ingezet kan worden. 

 



8. Hoe belangrijk is verdiepingsdiagnostiek als onderdeel van het reclasseringsadvies 

tijdens uw behandeling van een strafzaak? Kies 'nvt' indien deze vraag niet op u van 

toepassing is. 

Zeer onbelangrijk          Zeer belangrijk 

  n.v.t. 

 

Licht uw ervaring met Verdiepingsdiagnostiek toe: ___ 

 

Tot slot 

De volgende vragen hebben betrekking op het proces rondom forensische zorg. 

 

9. Wordt u door ketenpartners (zoals de reclassering, zorgaanbieders, ForZo/JJI) op 

de hoogte gehouden van het verloop van de tenuitvoerlegging van lopende straffen 

met forensische zorgtitel? 

  Altijd 

  Ik krijg informatie indien ik hierom vraag 

  Er vindt nauwelijks informatie-uitwisseling plaats 

  Nooit 

  Niet van toepassing 

 

10. Heeft u meer behoefte aan bepaalde informatie omtrent forensische zorg? Licht 

toe waarover u meer zou willen weten. 

Open vraag 

 

11. Heeft u opmerkingen of suggesties voor ForZo/JJI die van belang zijn voor het 

inkoopproces voor 2017? 

Open vraag 

 

12. Indien u er geen bezwaar tegen heeft om door ForZo/JJI achteraf benaderd te 

worden naar aanleiding van de marktconsultatie, kunt u hieronder uw e-mailadres 

achterlaten. 

Open vraag 

  



 

Bijlage 2 – Resultaten 

1. Wie bent u? 

 

 
 

  



2. Op welk vakgebied bent u (in het bijzonder) werkzaam? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 

 
 

Anders: VI-gestelden, Jeugdstrafrecht, Zeden, BOPZ 

 

  



3. Voor welk OM onderdeel bent u werkzaam? 

 

 
 

  



4. Bent u op de hoogte van het bestaan en de rol van de Divisie ForZo/JJI in het forensische werkveld? 

 

 
 

  



5. Heeft u een beeld van de forensische zorg die in uw regio / landelijk beschikbaar is? 

 

 
 

  



6. Is er behoefte aan meer of andere forensische zorg? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 
Anders:  

(2) Te weinig BOPZ-bedden voor zware gevallen 

Te weinig aanbod voor groepsongeschikten 

Behoefte aan plekken voor slachtoffers (seksueel) misbruik 

Plaatsing SGLVG in kader 77c Sr 

Meer bedden voor zwaardere zorg en beveiliging 

 



7. Welk onderwerp is in uw werkzaamheden op dit moment actueel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 
 

 

  



8. Hoe belangrijk is verdiepingsdiagnostiek als onderdeel van het reclasseringsadvies tijdens uw behandeling van een strafzaak? Kies 'nvt' 

indien deze vraag niet op u van toepassing is. 

 

 
 

 

  



9. Wordt u door ketenpartners (zoals de reclassering, zorgaanbieders, ForZo/JJI) op de hoogte gehouden van het verloop van de 

tenuitvoerlegging van lopende straffen met forensische zorgtitel? 

 

 
 

  



10. Heeft u meer behoefte aan bepaalde informatie omtrent forensische zorg? Licht toe waarover u meer zou willen weten. 

(7) Nee 

Onbekend 

Niet van toepassing 

(2) Overzicht mogelijkheden zorg 

Betere afstemming plaatsing 

Informatie over behandeling 

Mogelijkheden forensisch klinische plaatsing 

Betere omschrijving inhoud en duur trajecten 

Mogelijkheden bij zeden 

Aanbod en regelgeving 

 

11. Heeft u opmerkingen of suggesties voor ForZo/JJI die van belang zijn voor het inkoopproces voor 2017? 

(9) Nee 

(2) Onbekend 

Niet van toepassing 

Samenwerken met gemeenten 

Meer BOPZ-bedden 

Behoefte aan gesloten klinische zorg 

Mogelijkheden forensisch klinische plaatsing 

Totaaltraject van zorg tot wonen 

Uitstroom begeleid wonen 

Inkoop voor JoVo's 

 

12. Indien u er geen bezwaar tegen heeft om door ForZo/JJI achteraf benaderd te worden naar aanleiding van de marktconsultatie, kunt u 

hieronder uw e-mailadres achterlaten. 

Vier deelnemers gaven aan hier geen bezwaar tegen te hebben. 


