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1 Inleiding 

De inkoop Forensische Zorg 2017 staat in het teken van continuering en 

bestendiging van de ingezette koers. In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe 

initiatieven en maatregelen genomen om invulling te geven aan de doelstellingen 

van het meerjarenconvenant en het door de Divisie Forensische Zorg en Justitiële 

Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) geformuleerde meerjarenbeleid.  

 

Hieronder staan de hoofdpunten uit het meerjarenbeleid beschreven wat betreft de 

inkoopstrategie: 

 

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. 

 

In 2015 is aan zorgaanbieders de mogelijkheid geboden om bedden af te bouwen 

(nieuw initiatief) en te substitueren naar minder intensieve vormen van forensische 

zorg. Tevens werd gefocust op zorgaanbieders die te maken hadden met tbs-

gestelden die overgingen naar een Overige Forensische Zorg (OFZ) titel. Om meer 

aan te sluiten bij de reguliere zorg werden productmixen op de verblijfsintensiteiten 

geïntroduceerd. Daarnaast zijn er in 2016 middelen vrijgemaakt die de groeiende 

vraag naar verblijfszorg en ambulante zorg verder moeten ondersteunen. 

 

 

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen wil de 

geconsulteerde partijen 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 en de belangrijkste conclusies voor de inkoop 2017 op basis van de 

vragenlijst en bijeenkomst besproken. 
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2 Doel en aanpak 

Deze marktconsultatie is bedoeld om het veld te betrekken bij de ingezette koers, 

ervaringen mee te nemen voor het komende jaar, knelpunten in de forensische zorg 

inzichtelijk te maken, het veld te laten meedenken hoe eventuele bezuinigingen in 

te vullen en ideeën aan te leveren waar ForZo/JJI rekening mee kan houden in het 

opstellen van het inkoopbeleid 2017.  

 

Bij deze marktconsultatie is voor het eerst gebruik gemaakt van een online 

vragenlijst die onder alle betrokken partijen is uitgezet. In voorgaande jaren werd 

onder een selectie van aanbieders en andere betrokkenen een vragenlijst met 

uitsluitend open vragen uitgezet. De huidige vragenlijst bevat voornamelijk 

meerkeuzevragen met in een aantal gevallen de mogelijkheid het antwoord toe te 

lichten. De verschillende thema’s die in de vragenlijst aan bod komen zijn gekozen 

op basis van de knelpunten en ontwikkelingen binnen de forensische zorg die in de 

marktconsultatie 2015 en de jaren daarvoor naar voren kwamen.  

 

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. De vragen zijn te vinden in bijlage 1. Een overzicht van de deelnemende 

organisaties aan de vragenlijst is te vinden in bijlage 2.  

 

Om de resultaten uit de online vragenlijst verder uit te werken is op 12 mei 2016 

een bijeenkomst georganiseerd. Voor de bijeenkomst is een representatieve 

steekproef van zorgaanbieders uitgenodigd die door GGZ Nederland en Federatie 

Opvang zijn aangedragen. Naast de zorgaanbieders waren ook indicatiestellers, 

plaatsers en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) aanwezig. De bijeenkomst 

bestond uit een plenaire terugkoppeling van de resultaten, waarna de deelnemers in 

vier groepen uiteengingen en in drie rondes de belangrijkste thema’s uit de 

marktconsultatie bespraken onder leiding van ForZo/JJI. Een overzicht van de 

deelnemers is te vinden in bijlage 3. 
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3 Uitkomsten 

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de belangrijkste resultaten van de online 

vragenlijst en de marktconsultatie bijeenkomst. Voor een overzicht van alle 

resultaten wordt verwezen naar bijlage 4. Hieronder zijn de resultaten geclusterd 

per thema. Deze thema’s zijn:  

1. Karakteristieken van de deelnemers; 

2. Behoefte aan forensische zorg; 

3. Beoordeling van het huidige aanbod aan (F)ACT; 

4. Doelstellingen inkoopbeleid ter bevordering van structurele doorstroom; 

5. Behandelduur en wachttijd in de klinische setting; 

6. Ervaren effect van de productmix op DBBC en ZZP; 

7. Kwaliteitsbeleid en andere selectiecriteria; 

8. Evaluatie van het inkoopproces voor 2016. 

 

In totaal hebben 439 personen een persoonlijke e-mailuitnodiging ontvangen om 

deel te nemen aan de online marktconsultatie 2016. Van de ontvangers hebben 132 

respondenten (30%) de online vragenlijst ingevuld, verdeeld over 73 

zorgaanbieders en 59 indicatiestellers of plaatsers. Tijdens de bijeenkomst waren 

23 deelnemers aanwezig, waarmee een verdiepingsslag is gemaakt op de thema’s 

2, 3, 5 en 7. 

3.1 Karakteristieken deelnemers 

De zorgaanbieders is gevraagd welk type zorg zij leveren. Hieruit komt naar voren 

dat aanbieders met elk zorgtype in deze consultatie zijn vertegenwoordigd. 

 

Zorgaanbod 

Klinische zorg 

Klinisch 

beveiligingsniveau 1 

Klinisch 

beveiligingsniveau 2 

Klinisch 

beveiligingsniveau 3 

Klinisch 

beveiligingsniveau 4 

23% 26% 21% 18% 

Verblijfszorg 

Verblijfszorg GGZ Verblijfszorg VG 

70% 30% 

Ambulante zorg 

Ambulante behandeling/FACT Ambulante begeleiding 

47% 77% 

Tabel 1 - Percentage zorgaanbieders dat bepaald zorgtype levert. 

 

Van de instellingen die klinische zorg leveren biedt 56% meer dan één type klinisch 

beveiligingsniveau, waarbij één instelling klinische zorg levert voor alle 

beveiligingsniveaus. 

 

De verdeling van deelnemers over de diverse indicerende instanties liet ook een 

goede spreiding zien.  
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Indicerende instantie 

Reclassering NIFP PMO 

25% 22% 53% 

Tabel 2 – Percentage van indicatiestellers / plaatsers per instantie. 

 

Ook tijdens de marktconsultatie bijeenkomst waren de zorgaanbieders, 

indicatiestellers en plaatsers vertegenwoordigd. 

3.2 Behoefte forensische zorg 

Aan alle 132 deelnemers is vervolgens gevraagd om aan te geven welk type zorg op 

dit moment onvoldoende beschikbaar is. Hierbij werd zowel de verblijfszorg 

Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) als de verblijfszorg van de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ) genoemd. Opvallend is dat er bij de verblijfszorg VG grote 

verschillen zijn tussen indicatiestellers / plaatsers (59%) en zorgaanbieders (27%). 

Voor de verblijfszorg van de GGZ waren de verschillen tussen de indicatiestellers / 

plaatsers en zorgaanbieders miniem, 46% om 47%. 

 

Er zijn geen duidelijke verschillen waarneembaar tussen de behoefte per regio. Een 

aantal instanties geeft aan dat zij alleen zicht hebben op de eigen regio of juist dat 

het een landelijk probleem betreft. Wel wordt verder toegelicht waaruit de 

zorgbehoefte op dit moment bestaat. Onderwerpen die vaak worden genoemd zijn 

het ontbreken van een tussenvoorziening wanneer een cliënt na opname de 

behandeling ambulant voortzet en een algemeen tekort aan zorg voor de doelgroep 

Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG). Thema’s die vaak 

terug komen zijn wachtlijsten, doorstroom en uitstroom, tekort aan 

woonvoorzieningen en specialistische zorg waarvoor geen voorzieningen bestaan 

nog. 

 

“Wij denken dat het goed zou zijn als er een ''tussenvoorziening'' voor 

sommige cliënten mogelijk zou zijn wat de overgang tussen klinisch 

verblijf en open verblijf zou vergemakkelijken.” 

 

“Met name voor de LVB'rs is er een (te lange) wachttijd en te weinig 

mogelijkheden, met name voor een drugsvrije setting.” 

 

Uit de bijeenkomst komt naar voren dat er een duidelijke behoefte is aan meer VG 

verblijfszorg. Een ander belangrijk punt dat naar voren komt is het controleren van 

de gegevens in Ifzo door zorgaanbieders na afronding van het inkoopproces. Het 

komt voor dat een instelling met een bepaald type zorgaanbod niet in het systeem 

staat, terwijl zij deze zorg wel zouden kunnen leveren. Dit komt onder andere 

doordat in Ifzo niet de ruimte bestaat om het specifieke VG zorgaanbod goed te 

verwerken. Ook wordt aangeraden VG-bedden in te kopen bij zorgaanbieders die 

focussen op forensische VG. Daarnaast moet zorg worden ingekocht bij grotere 

zorgaanbieders die beter in staat zijn volume en kwaliteit te leveren. Bovendien 

kunnen zij flexibel op- en afschalen.  

3.3 Aanbod (F)ACT 

Uit de marktconsultatie van 2015 kwam naar voren dat het aanbod van (Flexible) 

Assertive Community Treatment ((F)ACT) een belangrijk onderdeel is van 

ambulante zorg dat ook in 2017 weer prioriteit heeft. Hierdoor is aan het onderwerp 

(F)ACT extra aandacht besteed. Van de instellingen die ambulante zorg leveren gaf 

bijna de helft (46%) aan over één of meerdere (F)ACT teams te beschikken. Slechts 
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17% van deze instellingen was (nog) niet gecertificeerd voor het verlenen van 

(F)ACT. Het belang van certificering werd ook tijdens de marktconsultatie 

bijeenkomst benadrukt. Ook gaf een kleine meerderheid (56%) van de instellingen 

die ambulante zorg verlenen aan dat er behoefte is om met (F)ACT te starten of het 

aanbod uit te breiden. De groeiende vraag naar (F)ACT wordt ook in de 

toelichtingen benadrukt. Verder komt naar voren dat instellingen vaak 

samenwerken met klinische (F)ACT teams voor de behandeling, indien zij zelf niet 

over een (F)ACT team beschikken. 

 

Aan alle deelnemers is gevraagd of zij zien dat er behoefte is aan (F)ACT. Zowel de 

zorgaanbieders (84%) als indicatiestellers (88%) geven overtuigend aan dat die 

behoefte er is. Wel blijkt uit de bijeenkomst dat de behoefte deels kan worden 

verklaard door de wachttijden, omdat er vaak niet direct gestart kan worden met 

(F)ACT als dit gewenst is. Ook vinden beide groepen de prioritering van (F)ACT 

gemiddeld belangrijk tot erg belangrijk, met een iets hoger gemiddelde onder de 

indicatiestellers. Hierbij was geen duidelijk verschil in behoefte tussen regio’s.  

3.4 Doelstellingen inkoopbeleid 

Ter bevordering van de doorstroom van cliënten naar minder intensieve 

zorgvoorzieningen is  er een aantal inkoopcriteria waarop ForZo/JJI kan sturen. Om 

de maatregelen met elkaar te vergelijken is een aantal stellingen aan de 

deelnemers voorgelegd. De meeste indicatiestellers geven de voorkeur aan het 

koppelen van de gunningscriteria aan genomen maatregelen, terwijl de 

zorgaanbieders de voorkeur geven aan het stimuleren van de doorstroming door 

innovatieve voorstellen binnen een meerjarencontract te financieren.  

 

Maatregelen structurele doorstroom 

Stelling Zorgaanbieder Indicatiesteller 

Zorgaanbieders worden in de gunningscriteria beoordeeld 

op de concrete maatregelen die zij nemen om de 

doorstroom te bevorderen. Per criterium kan een deel van 

het maximum tarief worden verdiend. 

19% 46% 

Zorgaanbieders krijgen een deel basiscapaciteit en een deel 

flexibele capaciteit. 
42% 31% 

Zorgaanbieders krijgen een meerjarencontract (3 jaar) 

waarmee wordt toegewerkt naar een (te bepalen) 

gemiddelde behandelduur en intensiteit. Het niet bereiken 

van de doelen leidt tot het contracteren van minder bedden 

die opnieuw in de markt worden gezet, of worden gegund 

aan aanbieders die de gewenste gemiddelde behandelduur 

wel bereiken. 

27% 19% 

Innovatieve voorstellen mogen met een gegarandeerd 

budget in een meerjarencontract (3 jaar) worden 

uitgevoerd. 

59% 34% 

Anders, namelijk… 22% 39% 

Tabel 3 – Percentage van deelnemers dat het eens is met de stelling over doorstroming. 

 

Andere thema’s die hier naar voren komen zijn het bevorderen van de 

samenwerking met ketenpartners, monitoring op kwaliteit, sturen op kwaliteit door 

middel van financiering, en sterkere focus op continuïteit van zorg in plaats van 

doorstroming. 
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De belangrijkste maatregel die zorgaanbieders zelf bereid zijn te nemen ter 

bevordering van de doorstroming is meer samenwerken met andere zorgaanbieders 

(74%). Ook geeft de meerderheid aan te willen investeren in woonvormen en in 

samenwerking met de reclassering eerder in de behandeling al na te denken over 

het vervolgtraject.  

3.5 Wachttijd en behandelduur 

De meerderheid van de zorgaanbieders die klinische zorg leveren geven aan dat de 

behandelduur voor plaatsing in een klinische setting meer dan zes maanden is. 

Volgens 35% van de zorgaanbieders is de behandelduur zelfs meer dan twaalf 

maanden. De verhouding tussen interne en externe doorplaatsing van cliënten is 

wisselend en mede afhankelijk van de mogelijkheden die daarvoor binnen de eigen 

instelling bestaan. Ook komt naar voren dat bij 62% van de zorgaanbieders de 

wachttijd voor plaatsing Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen 

(RIBW) of andere woonvormen meer dan zes maanden is.  

 

Dit thema is tijdens de bijeenkomst van 12 mei verder besproken. Een logische 

oorzaak voor de lange wachttijd is het algemene probleem met de huizenmarkt op 

dit moment, voornamelijk in de Randstad. Zo kunnen gedetineerden zich pas 

inschrijven op een woningwachtlijst nadat zij vrijkomen, terwijl de wachttijden vaak 

jaren bedragen. Om het aantal woningen voor justitiabelen uit te breiden is 

nauwere samenwerking met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) noodzakelijk. Een ander probleem is het plaatsen van 

justitiabelen buiten de eigen regio, omdat gemeenten voor hen geen budget 

hebben.  

3.6 Effect introductie productmix 

In de vragenlijst is specifiek aandacht besteed aan het onderwerp productmix voor 

de DBBC en de ZZP en de gevolgen van de introductie ervan. Slechts 23% van de 

zorgaanbieders geeft aan dat de productmix effect heeft gehad op de DBBC’s 

tegenover 22% die een effect op de ZZP’s waarneemt. Van de DBBC zorgaanbieders 

is 32% actief op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de productmix toe te 

passen op de productie, wat bij de helft daadwerkelijk heeft geleid tot een nieuwe 

werkwijze. Bij de ZZP’s is 35% actief op zoek gegaan naar een mogelijkheid om de 

productmix toe te passen, maar bij 25% heeft dat niet geleid tot een andere 

werkelijkheid. 

 

“Ja veel cliënten zijn overgegaan van klinisch naar ambulant, maar we 

missen daarin wel een tussenvorm…” (over DBBC’s) 

 

“De productmix heeft geen effect op de ZZP's. Onze ervaring is dat de 

zorgzwaarte over het algemeen pas afneemt na afloop van de forensische 

titel.” 

 

De vraag is of de toepassing van de productmix ook een zichtbaar effect heeft 

gehad op de realisatie van de DBBC’s en ZZP’s. Hiervoor is gekeken naar de cijfers 

uit 2014 en 2015. Voor de DBBC’s kan dit nog niet worden geanalyseerd, omdat er 

nog geen betrouwbare cijfers over deze periode zijn vanwege de werking van de 

DBBC systematiek. Voor de ZZP’s zijn deze cijfers er echter al wel. Uit eigen 

analyse van ForZo/JJI komt naar voren dat in 2014 de afgesproken ZZP begroting 

voor de verblijfszorg VG en RIBW redelijk overeenkwamen met de realisatie. Voor 
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2015 blijkt de realisatie van zwaardere ZZP-C’s boven de afgesproken productmix 

te liggen. Zo komt de realisatie van ZZP-C5 uit op 77% boven begroting. 

 

Resultaat productmix ZZP’s 2015 

Categorie Begroting Realisatie Afwijking 

ZZP–C1 4% 2% -1% 

ZZP–C2 7% 6% -1% 

ZZP–C3 33% 27% -7% 

ZZP–C4 33% 27% -6% 

ZZP–C5 22% 37% +15% 

Tabel 4 – Verdeling begroting en realisatie productmix ZZP’s voor 2015. 

 

Zoals uit de marktconsultatie naar voren komt, heeft de introductie van de 

productmix volgens bijna een kwart van de deelnemers effect gehad op de ZZP’s. 

Dit blijkt ook uit een aantal voorbeelden van instellingen die zichtbaar hebben 

ingezet op de toepassing van de productmix. Zo is er een instelling die ondanks de 

begroting voor alle niveaus (C1-C5) alleen ZZP-C3 en C4 gerealiseerd heeft. 

Hierdoor kwam alleen ZZP-C3 boven begroting uit (+16%), maar is er flink 

afgeschaald van niveau C4 (-19%) en C5 (geen realisatie). Een andere instelling 

levert ZZP-C3 tot C5. Ook hier lag de realisatie voor C4 (-13%) en C5 (-32%) onder 

begroting en is afgeschaald naar ZZP-C3 (+15%). Aan de andere kant wordt 

opgemerkt dat, vanwege de focus op de doorstroom, vaak cliënten binnenkomen 

met behoefte aan zwaardere zorg. De productmix blijkt in deze gevallen dan te 

laag.  

 

Wat betreft de ZZP’s lijkt de introductie van de productmix voor de VG ZZP’s en de 

extramurale parameters op basis van de gegevens van ForZo/JJI het beoogde effect 

te hebben gehad. Voor de ZZP-C is dit echter niet altijd het geval, voornamelijk 

voor het jaar 2015. ForZo/JJI zal dan ook komend jaar specifiek volgen hoe de 

productmix zich voor ZZP-C’s verder ontwikkelt.  

3.7 Kwaliteitsbeleid 

In 2017 zal er meer aandacht zijn voor het differentiëren op kwaliteit. Van de 

zorgaanbieders beschikt op dit moment 71% over een HKZ-certificering 

(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en 33% over ISO 

(Internationale Organisatie voor Standaardisatie) 9001. Verder geeft de helft van de 

ondervraagden aan dat zij de HKZ-certificering het meest geschikt vinden (49%), 

terwijl een kwart de voorkeur geeft aan ISO 9001 (25%). Uit de toelichtingen komt 

naar voren dat verschillende instellingen overgaan van HKZ naar ISO 9001, omdat 

HKZ niet goed aansluit bij de organisatie. Tijdens de bijeenkomst wordt wel 

genoemd dat certificering iets zegt over de betrouwbaarheid van een instelling en 

erop wijst dat bedrijfsprocessen op orde zijn. 

 

De focus op kwaliteit bij de inkoopcriteria wordt door de zorgaanbieders als een 

positieve ontwikkeling ervaren. De criteria die belangrijk worden ervaren zijn in het 

bijzonder het hebben van een kwaliteitscertificaat en kwaliteitsbeleid. 
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Kwaliteits- en certificeringsvoorwaarden 

Stelling Zorgaanbieder 

Beschikt over een kwaliteitscertificaat (HKZ of ISO) 77% 

Beschikt over een kwaliteitsbeleid 67% 

Beschikt over een consultfunctie 21% 

Beschikt over een elektronisch patiëntendossier en stimuleert digitale 

aanvragen. 
41% 

Voorkomt dubbele en oneigenlijke diagnostiek bij justitiabelen 26% 

Beschikt over samenwerkingsafspraken met andere 

zorgaanbieders/aanbieders over de uitwisseling en acceptatie… 
37% 

Beschikt over e-health en domotica en andere elektronische hulpmiddelen. 18% 

Anders, namelijk… 12% 

Tabel 5 – Percentage van zorgaanbieders dat het eens is met de stelling over inkoopcriteria. 

 

De mogelijke kwaliteitscriteria die tijdens de bijeenkomst worden genoemd zijn 

deelneming aan een kwaliteitsnetwerk, herstelgericht werken en het hebben van 

een klachtenreglement. Het meten van bijvoorbeeld recidivecijfers is een goede 

manier om de discussie aan te gaan over de kwaliteit van zorg die geleverd wordt 

op teamniveau en cliëntniveau. Echter, deze cijfers moeten niet worden gebruikt 

om een instelling op af te rekenen, aangezien er meer factoren van invloed zijn op 

het optreden van recidive. Wel kan op basis van de recidivecijfers het gesprek 

worden gevoerd. 

3.8 Evaluatie inkoopproces 2016 

Het inkoopproces wordt gemiddeld met een 

voldoende beoordeeld. Het meest positief 

bleken de zorgaanbieders over de 

vindbaarheid van de inkoopdocumenten. Het 

minst positief beoordeeld is de hoeveelheid 

informatie die gebruikt kan worden om een 

gedegen offerte in te dienen, maar ook dit 

proces wordt nog als goed beoordeeld.  

 

Slechts 6% van de zorgaanbieders gaf aan 

dat de hulp van ForZo/JJI medewerkers voor 

hen onvoldoende was. De overige onderdelen 

worden door minder dan 5% van de 

deelnemers als onvoldoende beoordeeld. 

 

 

  

Figuur 1 – Beoordeling inkoopproces 2016.
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4 Conclusies 

De uitkomsten van de marktconsultatie 2016 geven ForZo/JJI waardevolle 

informatie voor het inkoopproces 2017. Het inkoopproces is in 2016 als positief 

ervaren met een aantal suggesties om het proces verder te verbeteren, waaronder 

het sturen op een tijdige afronding. Ook komt een aantal thema’s naar voren die 

om extra aandacht vragen tijdens de voorbereidingen van de inkoop voor 2017. De 

belangrijkste conclusies omtrent deze thema’s worden hieronder genoemd. 

4.1 Focus op inkoop verblijfszorg VG 

Tijdens de marktconsultatie 2015 kwam het landelijk tekort aan ZZP’s (zowel GGZ 

als VG) en begeleiding al naar voren. Er blijkt ook dit jaar een grote behoefte te 

bestaan aan verblijfszorg voor zowel de GGZ als de VG. Opvallend is dat de 

verwijzers een veel grotere behoefte waarnemen voor VG-verblijf dan de 

zorgaanbieders. Uit de marktconsultatie bijeenkomst van 12 mei 2016 blijkt dat dit 

voor een deel te maken heeft met een verkeerde weergave van zorgaanbieders met 

VG-bedden, maar ook wordt verklaard door de kwaliteit die nu geleverd wordt. Er 

blijkt een behoefte aan zorgaanbieders die focussen op forensische VG en 

grootschalige instellingen die kwaliteit en volume waarborgen. Wellicht vindt er 

uitbreiding van het aanbod van forensische zorg plaats in 2017, waarbij de inkoop 

van VG-verblijfsplekken prioriteit heeft. 

4.2 Prioritering prijsstelling ambulante zorg 

Ambulante zorg krijgt meer prioriteit met het stimuleren van de doorstroom en het 

afbouwen van intensieve zorg naar lichtere vormen van zorg. Uit de reacties van 

deelnemers aan de marktconsultatie blijkt dat (F)ACT een belangrijk en onmisbaar 

onderdeel is van ambulante zorg. De reden hiervoor is dat (F)ACT bijdraagt aan 

continuïteit van zorg en zorgmijders binnen de zorg krijgt en houdt. Wel moet 

hiervoor de samenwerking worden versterkt tussen forensische en reguliere zorg, 

alsook tussen justitie en zorgverzekeraars. De prijsstelling van ambulante zorg zal 

dan ook prioriteit krijgen gedurende het inkoopproces 2017 met een specifieke 

focus op (F)ACT. 

4.3 Selectiecriteria inkoop 

ForZo/JJI zal voor de inkoop van 2017 meer differentiëren op kwaliteit op basis van 

een aantal criteria. Uit de online vragenlijst kwam kwaliteit, in de vorm van een 

certificering of kwaliteitsbeleid, al naar voren als belangrijk selectiecriterium. 

Concretere selectiecriteria die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen zijn onder 

andere: 

• Aansluiting bij een kwaliteitsnetwerk; 

• Intercollegiale toets;  

• Meten van behandeleffect; 

• Visie op veiligheid en certificering; 

• Patiëntenraden en klachtenreglement; 

• Toepassing van eHealth; 

• Toepassing van zelfredzaamheidsmatrix; 

• Leefklimaatonderzoek. 

Het inkoopteam zal deze criteria meenemen en onderzoeken waarop geselecteerd 

kan worden gedurende het inkoopproces voor 2017. 
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4.4 Doorstroom wonen 

In de marktconsultatie van 2015 kwam het gebrek aan voldoende beschikbare 

woningen voor justitiabelen al naar voren, zowel tijdens als na afloop van de 

strafrechtelijke titel. Ook dit jaar komen de wachtlijsten voor RIBW en wonen naar 

voren als een belangrijk probleem dat de doorstroom van justitiabelen belemmert. 

Uit de bijeenkomst komt als mogelijke oplossing naar voren dat ForZo/JJI nauwer 

kunnen samenwerken met gemeenten en VNG, met hulp van instellingen binnen het 

forensische zorgveld. Ook kan meer aansluiting worden gezocht met andere 

brancheorganisaties en bestaande netwerken, waaronder het Veiligheidshuis. 

Daarnaast kan worden gekeken naar financieringsmogelijkheden voor nieuwe en 

innovatieve initiatieven. Voorbeelden die worden genoemd zijn het onder toezicht 

laten opknappen van leegstaande panden door cliënten, waarna zij daar zelf gaan 

wonen, en het bouwen van nieuwe woningen op het terrein van huidige 

zorginstellingen. Deze voorbeelden illustreren de creatieve oplossingen die door 

zorgaanbieders zelf worden geïnitieerd. ForZo/JJI verwacht dat het veld doorgaat 

met het zelf opzetten van initiatieven die de doorstroom bevorderen.  

4.5 Continuering productmix 

De effecten van de productmix die uit de marktconsultatie naar voren komen vallen 

tegen ten opzichte van de verwachting. Wel blijkt dat een aantal instellingen actief 

inzet op het toepassen van de productmix om sneller af te schalen en de 

doorstroom te bevorderen. Uit de cijfers voor de ZZP’s uit 2015 komt naar voren 

dat er nog te veel zorg op niveau ZZP-C5 wordt geleverd. ForZo/JJI zal gedurende 

2016 de ontwikkelingen op dit gebied blijven monitoren. 

4.6 Inkoopproces 2017 

Op basis van deze uitkomsten zal de ForZo/JJI de volgende punten meenemen in de 

inkoop 2017:  

• De applicatie FORZA zal verder worden ontwikkeld op basis van 

gebruikerswensen.  

• ForZo/JJI zal in de inkoopdocumenten en bij het verstrekken van informatie 

anderszins zo duidelijk mogelijk proberen te zijn, zodat zorgaanbieders een 

gedegen en onderbouwde offerte kunnen indienen.  

• De gebruiksvriendelijkheid en volledigheid van Ifzo opnieuw worden 

doorgelicht. Dit omvat onder andere een mogelijke verdere categorisering van 

verblijfszorg.  

• De prioritering van de prijsstelling van ambulante zorg, waaronder ook (F)ACT, 

en prioritering van het inkopen van VG-bedden zullen dit jaar worden 

meegenomen in het inkoopproces.  

• De ForZo/JJI streeft naar afronding van het inkoopproces voor 1 januari 2017. 
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5 Bijlage 1 – Vragenlijst 

Introductie 

De volgende vragen gaan over uw organisatie. Het is mogelijk dat niet elke vraag 

voor uw organisatie van toepassing is. 

 

1. Wie bent u? 

  Indicatiesteller / plaatser 

  Zorgaanbieder 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

2. Verleent uw organisatie klinische zorg? 

  Ja 

  Nee 

 

[indien vraag 2: ja] 

3. Welk type klinische zorg verleent u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Klinisch beveiligingsniveau 4 

 Klinisch beveiligingsniveau 3 

 Klinisch beveiligingsniveau 2 

 Klinisch beveiligingsniveau 1 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

4. Verleent uw organisatie verblijfszorg? 

  Ja 

  Nee 

 

[Indien vraag 4: ja] 

5. Welk type verblijfszorg verleent u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Verblijfszorg GGZ  

�  Verblijfszorg VG  

 

[Indien vraag 1: zorgaanbieder] 

6. Verleent uw organisatie ambulante zorg? 

  Ja 

  Nee 

 

[Indien vraag 6: ja] 

7. Welk type ambulante zorg verleent u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Ambulante behandeling (waaronder ook (F)ACT) 

�  Ambulante begeleiding 

 

[Indien vraag 1: Indicatiesteller / plaatser] 

8. Van welke indicerende instantie bent u? 

  Reclassering 

  NIFP 

  PMO 
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Behoefte aan zorg 

De volgende vragen gaan over de vraag naar forensische zorg in het algemeen. 

 

9. Wat mist u aan forensische zorg waarop Divisie ForZo/JJI zou moeten 

uitbreiden? Het zou kunnen dat niet elk type zorg voor u van toepassing is. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Klinisch beveiligingsniveau 4 

�  Klinisch beveiligingsniveau 3 

�  Klinisch beveiligingsniveau 2 

�  Klinisch beveiligingsniveau 1 

�  Verblijfszorg GGZ 

�  Verblijfszorg VG 

�  Ambulante behandeling (waaronder ook (F)ACT)) 

�  Ambulante begeleiding 

�  Ik mis niets 

 

Licht toe waarom: ___  

 

10. In welke regio ziet u een duidelijke behoefte aan dit type zorg? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  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 

�  Geen van deze regio's 

 

Licht toe waaruit deze behoefte bestaat: ___ 

 

(F)ACT en uitbreiding zorg 

Ook in 2017 ligt de focus op het prioriteren van ambulante zorg waaronder ook 

(F)ACT. De volgende vragen gaan over (F)ACT. 

 

[Indien vraag 6: ja] 

11. Heeft u een (F)ACT team? 

  Nee 

  Ja, namelijk 1 

  Ja, namelijk 2 

  Ja, meer dan 2 

 

[Indien vraag 11: ja, ___] 

12. Bent u gecertificeerd voor het verlenen van (F)ACT? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

�  Nee 

�  Ja, via CCAF (keurmerk voor (F)ACT)) 

�  Anders: ___ 
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[Indien vraag 6: ja] 

13. Is er behoefte om met (F)ACT te starten of om uw (F)ACT aanbod uit te 

breiden? 

  Ja 

  Nee 

  (F)ACT past niet bij ons zorgaanbod 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___  

 

Behoefte aan (F)ACT 

Flexibel ACT (FACT) staat voor Flexibele Assertive Community Treatment. Het gaat 

hierbij om een behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er 

veelal sprake van problemen op meerdere levensdomeinen. De volgende vraag gaat 

specifiek over de behoefte aan (F)ACT. 

 

14. Hoe belangrijk vindt u het dat DForZo/JJI (F)ACT prioriteert? 

Helemaal niet belangrijk          Erg belangrijk 

 

15. Ziet u dat er behoefte is aan (F)ACT? 

  Ja 

  Nee 

 

[Indien vraag 15: ja] 

16. In welke regio ziet u een duidelijke behoefte aan (F)ACT? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

�  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 

�  Geen van deze regio's 

 

Licht toe waaruit deze behoefte bestaat: ___ 
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Doelstellingen inkoopbeleid 

De Divisie ForZo/JJI stelt zichzelf ten doel om in 2017 meer te differentiëren op 

prijs en dit te koppelen aan het stimuleren van de doorstroom en continuïteit van 

zorg en daarnaast aan het bevorderen van meer kwaliteitsgestuurde 

inkoopmaatregelen. In de afgelopen jaren is een toenemende vraag naar 

forensische zorg geconstateerd, terwijl het budget dat beschikbaar is nauwelijks is 

gewijzigd. Om ervoor te zorgen dat alle patiënten de zorg krijgen die zij nodig 

hebben is het van belang dat er daar waar het kan tijdig wordt doorgestroomd naar 

lagere vormen van zorg. 

 

17. Welke maatregelen moet DForZo nemen om structurele doorstroom te 

stimuleren? Maximaal twee antwoorden mogelijk. 

�  Zorgaanbieders worden in de gunningscriteria beoordeeld op de concrete 

maatregelen die zij nemen om de doorstroom te bevorderen. Per criterium kan een 

deel van het maximum tarief worden verdiend. 

�  Zorgaanbieders krijgen een deel basiscapaciteit en een deel flexibele capaciteit. 

�  Zorgaanbieders krijgen een meerjarencontract (3 jaar) waarmee wordt 

toegewerkt naar een (te bepalen) gemiddelde behandelduur en intensiteit. Het niet 

bereiken van de doelen leidt tot het contracteren van minder bedden die opnieuw in 

de markt worden gezet, of worden gegund aan aanbieders die de gewenste 

gemiddelde behandelduur wel bereiken. 

�  Innovatieve voorstellen mogen met een gegarandeerd budget in een 

meerjarencontract (3 jaar) worden uitgevoerd. 

�  Anders: ___ 

 

18. Welke maatregel vindt u het belangrijkst? 

  Zorgaanbieders worden in de gunningscriteria beoordeeld op de concrete 

maatregelen die zij nemen om de doorstroom te bevorderen. Per criterium kan een 

deel van het maximum tarief worden verdiend. 

  Zorgaanbieders krijgen een deel basiscapaciteit en een deel flexibele capaciteit. 

  Zorgaanbieders krijgen een meerjarencontract (3 jaar) waarmee wordt 

toegewerkt naar een (te bepalen) gemiddelde behandelduur en intensiteit. Het niet 

bereiken van de doelen leidt tot het contracteren van minder bedden die opnieuw in 

de markt worden gezet, of worden gegund aan aanbieders die de gewenste 

gemiddelde behandelduur wel bereiken. 

  Innovatieve voorstellen mogen met een gegarandeerd budget in een 

meerjarencontract (3 jaar) worden uitgevoerd. 

  Anders: ___ 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___ 

 

19. Op basis van uw antwoorden bij de vragen 17 en 18, welke 

voorwaarden moeten door de Divisie Forzo/JJI minimaal worden geborgd? 

___ 
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Uw mogelijkheden als zorgaanbieder 

De volgende vraag gaat over uw situatie als zorgaanbieder. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

20. Welke concrete maatregelen bent u zelf bereid te nemen om de 

structurele doorstroom te bevorderen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

�  Het creëren van plaatsen waar patiënten die behandeld worden kortdurend 

kunnen worden opgenomen. 

�  Investeren in woonvormen voor justitiabelen en niet justitiabelen. 

�  Eerder in de behandeling nadenken over het vervolgtraject, in samenwerking 

met de reclassering. 

�  Meer samenwerking met andere zorgaanbieders. 

�  Anders: ___ 

 

Klinische setting 

De volgende vragen hebben specifiek betrekking op de klinische setting. 

 

[indien vraag 2: ja] 

21. Wat is de gemiddelde behandelduur voor plaatsing in klinische 

behandelsetting? 

  Minder dan 3 maanden 

  Tussen 3 en 6 maanden 

  Tussen 6 en 12 maanden 

  Meer dan 12 maanden 

 

[indien vraag 2: ja] 

22. Wat is de gemiddelde wachttijd voor plaatsing naar een RIBW of 

zelfstandige woning vanuit de kliniek? 

  Meer dan 12 maanden 

  Tussen 6 tot 12 maanden 

  Tussen 3 en 6 maanden 

  Binnen 3 maanden 

 

[indien vraag 2: ja] 

23. Wat is de procentuele verhouding van interne doorplaatsingen (binnen 

de organisatie) in vergelijking tot doorplaatsingen naar andere 

zorgaanbieders? 

  Meer dan 75% 

  Tussen 50% en 75% 

  Tussen 25% en 50% 

  Minder dan 25% 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___ 
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Invloed bezuinigingen 

In 2016 en voorgaande jaren zijn maatregelen genomen om de opgelegde 

bezuinigingen op te vangen. Onderdeel van deze maatregelen was onder meer het 

inkopen van een goedkopere mix van de DBBC’s en ZZP’s. De volgende vragen 

gaan hierover. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

24. Heeft de productmix effect op de DBBC’s gehad? 

  Nee, geen effect. Ik ben actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om af te 

schalen, maar dit heeft niet geleid tot veel verandering. De zorgzwaarte blijft 

hetzelfde. 

  Nee, geen effect. Ik heb ook niet gezocht naar andere mogelijkheden omdat de 

praktijk uitwijst dat er geen effecten te verwachten zijn. 

  Ja, wel effect. Ik ben actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om af te 

schalen. Dit heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. 

  Ja, wel effect. Ik heb in beperkte mate onderzocht of het mogelijk is om 

justitiabelen af te schalen, maar de effecten zijn beperkt. 

  Anders: ___ 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___ 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

25. Heeft de productmix effect op de ZZP’s gehad? 

  Nee, geen effect. Ik ben actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om af te 

schalen, maar dit heeft niet geleid tot veel verandering. De zorgzwaarte blijft 

hetzelfde. 

  Nee, geen effect. Ik heb ook niet gezocht naar andere mogelijkheden omdat de 

praktijk uitwijst dat er geen effecten te verwachten zijn. 

  Ja, wel effect. Ik ben actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om af te 

schalen. Dit heeft geleid tot een nieuwe werkwijze. 

  Ja, wel effect. Ik heb in beperkte mate onderzocht of het mogelijk is om 

justitiabelen af te schalen, maar de effecten zijn beperkt. 

  Anders: ___ 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___ 

 

Kwaliteit en innovatie 

De Divisie ForZo/JJI hecht net als voorgaande jaren veel waarde aan het inkopen 

van kwalitatief goede forensische zorg. De volgende vragen gaan over kwaliteit van 

geleverde zorg. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

26. Aan welke certificeringsvoorwaarden voldoet u? Meerdere antwoorden 

mogelijk. 

�  HKZ 

�  ISO 9001 

�  Anders: ___ 
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[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

27. Welk kwaliteitskeurmerk sluit het beste aan bij de forensische zorg? 

  HKZ 

  ISO 9001 

  Anders: ___ 

 

Licht zo nodig uw antwoord toe: ___ 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

28. Welke kwaliteits- en certificeringsvoorwaarden voor de forensische 

zorg moeten terug te vinden zijn in de inkoopcriteria en waarom? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

�  Beschikt over een kwaliteitscertificaat (HKZ of ISO) 

�  Beschikt over een kwaliteitsbeleid 

�  Beschikt over een consultfunctie 

�  Beschikt over een elektronisch patiëntendossier en stimuleert digitale 

aanvragen. 

�  Voorkomt dubbele en oneigenlijke diagnostiek bij justitiabelen 

�  Beschikt over samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders/aanbieders 

over de uitwisseling en acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek. 

�  Beschikt over e-health en domotica en andere elektronische hulpmiddelen. 

�  Anders: ___ 

 

FZG/ambulante zorg in de PI 

De zorg aan gedetineerden wordt voor een deel geleverd aan de PI’s in Nederland. 

De praktijk laat zien dat er verschillen aan zorgbehoefte en uitvoering per PI 

bestaan. Hierdoor is het lastig om de zorgbehoefte te bepalen en hier een landelijke 

vraag uit te bepalen.  

 

[Indien vraag 8: PMO] 

29. Welke oplossingen/alternatieven ziet u? 

  De ambulante zorg in de PI moet volledig geleverd worden door de PI’s zelf, niet 

door zorgaanbieders. 

  Alle gedetineerden met een specialistische zorgbehoefte moeten overgeplaatst 

worden naar een daarvoor aangewezen PI. Concentratie van zorg in de PI leidt tot 

meer maatwerk en een PI die gespecialiseerd is in de omgang met zorg en externe 

zorgaanbieders. 

  Alle zorg in de PI (ook basiszorg) moet door externe zorgaanbieders geleverd 

worden. 

  Er moet niets veranderen, alles werkt naar behoren. 

  Anders: ___ 

 

Terugblik inkoop 2016 

De marktconsultatie is gericht op de inkoop van forensische zorg 2017. In de 

onderstaande vragen wordt teruggekeken op de inkoop 2016; zowel procesmatig 

als inhoudelijk. Het doel van deze vragen is om het inkoopproces 2017 waar 

mogelijk te verbeteren ten opzichte van 2016. 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

30. Is de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de inkoop 2016 

bij u tijdig ontvangen? 

Niet tijdig          Wel tijdig 
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[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

31. Waren de inkoopdocumenten voldoende vindbaar op de website van de 

forensische zorg? 

Onvoldoende          Voldoende 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

32. Bevatte de informatiebijeenkomst, inkoopplan 2016 en de 

offertedocumenten voldoende en duidelijke informatie om een gedegen en 

onderbouwde offerte in te dienen? 

Onvoldoende          Voldoende 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

33. Bevat de instructie van Forza voldoende informatie voor het indienen 

van de offerte? 

Onvoldoende          Voldoende 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

34. Is de workflow in Forza voldoende inzichtelijk om het proces te volgen? 

Onvoldoende          Voldoende 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

35. Hoe beoordeelt u de snelheid en vakkundigheid waarmee u bent 

geholpen door de medewerkers van DForZo? 

Onvoldoende          Voldoende 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

36. Bent u tevreden met de uiteindelijke afspraken die zijn gemaakt met 

DForZo over het jaar 2016? 

Zeer ontevreden          Zeer tevreden 

 

[indien vraag 1: zorgaanbieder] 

37. Hebt u aanbevelingen of opmerkingen voor de inkoopprocedure 2017? 

U kunt uw toelichting hieronder kwijt. De vraag is alleen gericht op de 

procedure en afhandeling van het inkoopproces, niet op de uiteindelijke 

uitkomst van uw offerte. Maximaal 10 zinnen. 

De deelnemers aan de online vragenlijst hebben diverse positieve punten genoemd, 

waaronder de opmerking dat het proces helder is, maar ook een aantal 

verbeterpunten. Een onderwerp dat een aantal keer terugkwam is de lengte van het 

inkooptraject. Dit traject zou korter mogen en tijdig moeten worden afgerond.  

 

Tot slot 

Ruimte voor vragen of opmerkingen. 

 

38. Welke vragen heeft u nog gemist die voor uw organisatie wel van 

belang zijn? 

___ 
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6 Bijlage 2 – Deelnemende organisaties online vragenlijst 

Hieronder volgt een overzicht van alle organisaties die hebben deelgenomen aan de 

marktconsultatie.  

 

1. Ambiq 

2. Antes (fusie Bouman en Delta) 

3. Cordaan  

4. Creating Balance  

5. De Brug  

6. De Driestroom 

7. De Hoop  

8. Divisie Individuele Zaken (DIZ) 

9. Door 

10. DZB Amsterdam 

11. DZB Haaglanden 

12. Emergis 

13. Exodus 

14. FPC De Oostvaarderskliniek  

15. FPC De Rooyse Wissel 

16. FPC Dr. H. Van der Hoeven Kliniek 

17. FPC Dr. S. van Mesdag 

18. FPC Pompestichting 

19. FPC Veldzicht 

20. FPK De Woenselse Poort 

21. GGNet 

22. GGZ Breburg  

23. GGZ Drenthe 

24. GGZ Friesland 

25. GGZ Noord-Holland-Noord 

26. GGZ Reclassering Palier 

27. GGZ Westelijk Noord-Brabant 

28. HVO-Querido  

29. Inforsa 

30. Ipse de Bruggen 

31. Iriszorg 

32. Kessler Stichting 

33. Kwintes 

34. Labyrint Zorg & Werk 

35. Leger des Heils Reclassering 

36. Lentis 

37. Lister 

38. MET ggz 

39. Middin 

40. Mondriaan 

41. Multi-Care  

42. NIFP/IFZ 

43. Novadic-Kentron 

44. Onze Jongeren 

45. Opvoedpoli BV 
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46. Oranjeborg 

47. Parnassia  

48. PI Achterhoek 

49. PI Almelo 

50. PI Alphen a/d Rijn 

51. PI Amsterdam 

52. PI Amsterdam Over-Amstel 

53. PI Dordrecht 

54. PI Grave 

55. PI Haaglanden 

56. PI Haarlem 

57. PI Heerhugowaard 

58. PI Krimpen aan de IJssel 

59. PI Leeuwarden 

60. PI Nieuwegein 

61. PI Rotterdam 

62. PI Ter Apel 

63. PI Veenhuizen 

64. PI Vught 

65. PI Zuid-Oost 

66. PI Zwaag 

67. PI Zwolle 

68. PPC Haaglanden 

69. Reclassering Nederland 

70. Reinaerde 

71. Reinier van Arkel 

72. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 

73. RIBW Brabant 

74. RIBW Fonteynenburg 

75. RIMO 

76. Riwis Zorg & Welzijn 

77. Schroeder 

78. Sint Annaklooster 

79. Stichting De Tussenvoorziening 

80. Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. 

81. Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse 

82. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis 

83. Stichting Ontmoeting 

84. Stichting Pameijer  

85. Terwille 

86. Trajectum 

87. Transfore 

88. Triade  

89. Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) 

90. Victas 

91. Vincent van Gogh 

92. Zekere Basis 

93. Zorggroep Stad en Ommeland 

94. Zorggroep ’t Achterhuus 

95. Zorgplus 
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7 Bijlage 3 – Deelnemende organisaties bijeenkomst 

Hieronder volgt een overzicht van alle organisaties die hebben deelgenomen aan de 

bijeenkomst op 12 mei.  

 

1. 3RO 

2. Altrecht 

3. Antes 

4. Arkin 

5. Divisie Forensische Zorg (DForZo) 

6. Divisie Individuele Zaken (DIZ) 

7. Exodus 

8. FPC Dr. S. van Mesdag 

9. FPC Pompestichting 

10. GGZ Drenthe 

11. GGZ Eindhoven 

12. GGZ Noord-Holland-Noord 

13. HVO Quierido 

14. Iriszorg 

15. Kessler 

16. Lister 

17. NIFP 

18. NZa 

19. Pameijer 

20. Terwille  
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8 Bijlage 4 – Alle resultaten 

1. Wie bent u? 

 
 

 

 

 

2. Verleent uw organisatie klinische zorg? 
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3. Welk type klinische zorg verleent u? Meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 
 

 

 

 

 

 

4. Verleent uw organisatie verblijfszorg? 
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5. Welk type verblijfszorg verleent u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Verleent uw organisatie ambulante zorg? 
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7. Welk type ambulante zorg verleent u? Meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 
 

 

 

 

 

8. Van welke indicerende instantie bent u? 
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9. Wat mist u aan forensische zorg waarop Divisie ForZo/JJI zou moeten uitbreiden? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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10. In welke regio ziet u een duidelijke behoefte aan dit type zorg? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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11. Heeft u een (F)ACT team? 

 
 

 

 

12. Bent u gecertificeerd voor het verlenen van (F)ACT? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 
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13. Is er behoefte om met (F)ACT te starten of om uw (F)ACT aanbod 

uit te breiden? 

 
 

 

14. Hoe belangrijk vindt u het dat DForZo/JJI (F)ACT prioriteert? 
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15. Ziet u dat er behoefte is aan (F)ACT? 
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16. In welke regio ziet u een duidelijke behoefte aan (F)ACT? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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17. Welke maatregelen moet DForZo nemen om structurele doorstroom te stimuleren? Maximaal twee antwoorden 

mogelijk. 
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18. Welke maatregel vindt u het belangrijkst? 

 
 

19. Op basis van uw antwoorden bij de vragen 17 en 18, welke 

voorwaarden moeten door de Divisie Forzo/JJI minimaal worden 

geborgd? 

In totaal zijn er 190 suggesties gedaan voor maatregelen die DForZo zou 

kunnen nemen. De belangrijkste thema’s die hier naar voren komen zijn de 

doorstroom, financiering en kwaliteit.  

De wachttijden voor BW zijn een belangrijke oorzaak voor de stagnerende 

doorstroom van cliënten. Een mogelijke oplossing die hiervoor wordt genoemd 

is het financieren of zelf initiëren van innovatieve voorstellen die de doorstroom 

bevorderen.  

De voorkeur voor meerjarencontracten komt duidelijk naar voren als het gaat 

over financiering. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor zorgaanbieders om te 

investeren in nieuwe initiatieven. Daarnaast neemt het prikkels om te 

selecteren op cliënten met een lichtere zorgbehoefte weg.  

Kwaliteit zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn bij het contracteren van 

zorg. Voorbeelden die genoemd worden om de kwaliteit te garanderen zijn de 

ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard, ophalen van ervaringen met de 

zorgaanbieder bij ketenpartners en monitoren van de juiste patiënt op het juiste 

bed.  

Ook flexibiliteit in op- en afschalen en continuïteit van zorg als uitgangspunt zijn 

punten die meermaals naar voren komen. Tot slot moet er meer aandacht zijn 

voor afstemming en samenwerking tussen de diverse ketenpartners, zowel 

binnen als buiten de forensische zorg.  
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20. Welke concrete maatregelen bent u zelf bereid te nemen om de 

structurele doorstroom te bevorderen? Meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 
 

 

 

21. Wat is de gemiddelde behandelduur voor plaatsing in klinische 

behandelsetting? 
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22. Wat is de gemiddelde wachttijd voor plaatsing naar een RIBW of 

zelfstandige woning vanuit de kliniek? 

 
 

 

 

 

 

 

 

23. Wat is de procentuele verhouding van interne doorplaatsingen in 

vergelijking tot doorplaatsingen naar andere zorgaanbieders? 
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24. Heeft de productmix effect op de DBBC’s gehad? 
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25. Heeft de productmix effect op de ZZP’s gehad? 
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26. Aan welke certificeringsvoorwaarden voldoet u? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

 
 

27. Welk kwaliteitskeurmerk sluit het beste aan bij de forensische zorg? 
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28. Welke kwaliteits- en certificeringsvoorwaarden voor de forensische zorg moeten terug te vinden zijn in de 

inkoopcriteria en waarom? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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29. Welke oplossingen/alternatieven ziet u? 
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30. Is de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor de inkoop 

2016 bij u tijdig ontvangen? 

 
31. Waren de inkoopdocumenten voldoende vindbaar op de website van 

de forensische zorg? 
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32. Bevatte de informatiebijeenkomst, inkoopplan 2016 en de 

offertedocumenten voldoende en duidelijke informatie om een 

gedegen en onderbouwde offerte in te dienen? 

 
33. Bevat de instructie van Forza voldoende informatie voor het 

indienen van de offerte? 

 



Marktconsultatie forensische zorg | 26 mei 2016 

   Pagina 46 van 48 

 

34. Is de workflow in Forza voldoende inzichtelijk om het proces te 

volgen? 

 
35. Hoe beoordeelt u de snelheid en vakkundigheid waarmee u bent 

geholpen door de medewerkers van DForZo? 
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36. Bent u tevreden met de uiteindelijke afspraken die zijn gemaakt 

met DForZo over het jaar 2016? 
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37. Hebt u aanbevelingen of opmerkingen voor de inkoopprocedure 

2017? U kunt uw toelichting hieronder kwijt. De vraag is alleen 

gericht op de procedure en afhandeling van het inkoopproces, niet 

op de uiteindelijke uitkomst van uw offerte. Maximaal 10 zinnen. 

In totaal zijn er 77 reacties ontvangen over het inkoopproces 2017. Hierbij geven 

24 deelnemers aan dat zij op dit moment geen verdere opmerkingen of 

aanbevelingen hebben.  

De overige deelnemers noemen diverse punten om het proces verder te verbeteren. 

Zo mag het inkoopproces van hen eerder starten, korter duren en tijdig worden 

afgerond. De voorkeur wordt gegeven aan minder informatie, maar wel met 

concrete vraagstelling en minder vakjargon. Forza wordt redelijk positief 

beoordeeld, maar mag nog iets gebruiksvriendelijker en dan voornamelijk de 

workflow. 

 

38. Welke vragen heeft u nog gemist die voor uw organisatie wel van 

belang zijn? 

In totaal zijn er 151 reacties op de vraag of er onderwerpen niet voldoende aan bod 

zijn gekomen. De helft daarvan (77) deelt dat er geen vragen missen. Een aantal 

punten die in voorgaande vragen zijn genoemd komen opnieuw naar voren, zoals 

het belang van monitoren, ketensamenwerking en doorstroom. Deze vraag gaat 

echter specifiek over de inhoud en procedure van de vragenlijst.  

Wat betreft de doelgroep van de vragenlijst wordt genoemd dat het interessant zou 

zijn om de Veiligheidshuizen ook bij de marktconsultatie te betrekken. Bovendien 

mogen de vragen meer worden gericht op ambulante zorgaanbieders en PMO. De 

vragen kunnen nog specifieker ingaan op de behoefte aan zorg en type cliënten dat 

behandeld wordt. Ook worden vragen over samenwerking met Justitie gemist en de 

relatie van FZ met ZVW. De wens wordt uitgesproken om te vragen naar de 

uitgangspunten die meerjarencontracten mogelijk moeten maken. Verder is 

behoefte aan meer informatie over de toekomstvisie en meerjarenplannen van 

DForZo in de vragenlijst.  


