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 Nieuwe organisatie DJI 
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 Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging 

  

Nieuwe organisatie DJI 

Op 1 oktober 2015 start officieel de nieuwe organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI). Vanuit de Rijksbrede opdracht om te bezuinigen, werkte DJI de afgelopen periode aan de 

uitdaging om gelijktijdig te krimpen én te vernieuwen én te werken aan een ‘Toekomstvast 

DJI’. Dat leidde tot een aanpassing van het besturingsmodel van DJI, een aangepaste 

inrichting van de organisatie en forse krimp van het hoofdkantoor. De huidige vier sectoren: 

Gevangeniswezen, Justitiële Jeugdinrichtingen, Forensische Zorg en Bijzondere Voorzieningen, 

integreren naar drie divisies: 

•        Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring 

•        Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen 

•        Individuele zaken. 

  

Divisie Individuele zaken (DIZ) 

De huidige  afdelingen Verlofunit TBS, Individuele Jeugdzaken (IJZ), Plaatsing TBS, Forensisch 

Plaatsingsloket (FPL), Internationale  Overdracht Strafvonnissen (IOS), Bureau Selectie 

Functionarissen (BSF), Bureau Coördinatie Vreemdelingen (BCV) en Bureau Capaciteit en 

Logistiek (BCL) zijn samengevoegd tot de Divisie Individuele Zaken. De totale transitie neemt 

geruime tijd in beslag, waarbij de noodzakelijke organisatorische wijzigingen stapsgewijs 

doorgevoerd worden. 

  

Dit wijzigt per 1 oktober 2015: 

• Er komt één algemeen nummer voor DIZ: 088 07 25678. De Frontoffice van DIZ is 

bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur en handelt alle telefoontjes van DIZ  af, behalve 

die van het FPL en IOS. De huidige nummers van de andere afdelingen verdwijnen. 

 



  

Dit wijzigt niet per 1 oktober 2015: 

• De huidige mailboxen blijven nog in gebruik. 

• De bereikbaarheid en de werkwijze van het Forensisch Plaatsingsloket 

(telefoonnummer: 088 07 25922) en de Internationale Overdracht 

Strafvonnissen (telefoonnummer: 088 07 25962) wijzigen niet. 

 

  

Festival Forensische Zorg 

Op dinsdag 26 januari 2016 vindt het jaarlijkse Festival Forensische Zorg plaats in De Fabrique 

in Utrecht. Een energieke dag vol workshops, lezingen en debatten voor en door het forensisch 

werkveld. Het thema is dit jaar: IN ACTIE. 

  

De forensische zorg is een actief werkveld, waarin van alles gebeurt. Nieuwe doelgroepen 

dienen zich aan, behandelmethoden veranderen, financiers vragen andere manieren van 

verantwoording. Hoe geven we al die vernieuwingen een plek in de organisatie mét behoud van 

het goede? Om die complexe vraag draait het tijdens het Festival Forensische Zorg 2016. Hoe 

vertalen we nieuwe inzichten naar de praktijk? Hoe gaan we daadwerkelijk aan de slag met 

onderzoeksresultaten, nieuwe behandelmethodes en hoe zorgen we écht voor betere 

samenwerking? Vertel erover tijdens FFZ 2016. Klik hier voor meer informatie en dien je 

voorstel in! 
 

  

Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging 

In voorgaande jaren vond er jaarlijks een herschikking van de inkoopafspraken plaats. Naar 

aanleiding van de volledige overgang van budgetparameters naar DBBC’s in 2016 en de 

gevolgen die dit heeft voor het herschikkingsproces, vond er dit jaar een gehele heroriëntatie 

op de herschikking plaats. DForZo heeft besloten om de herschikking af te schaffen en het 

proces Incidentele Budgetophoging (IBO) in te voeren. Zorgaanbieders zijn in juli per brief 

geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en hebben de mogelijkheid gekregen om vóór 1 

september 2015 een voorstel voor Incidentele Budgetophoging in te dienen. De voorstellen 

worden momenteel beoordeeld en zorgaanbieders kunnen op korte termijn een besluit op hun 

voorstel verwachten. 55 zorgaanbieders hebben een IBO ingediend. 

  

Waarom is de herschikking afgeschaft? 

Bij de herschikking in budgetparameters werd op basis van de registratie in Repad de te 

verwachten realisatie over het hele jaar geëxtrapoleerd. Op het moment van herschikking was 

de realisatie van 6 van de 12 maanden beschikbaar. Deze gegevens leveren een redelijk 

realistisch prognose voor de totale productie aan het einde van het jaar. 

  

Bij de DBBC’s is de situatie anders. De afspraken lopen over het kalenderjaar heen en het 

contract kan in totaal wel 24 maanden omvatten. Daarnaast wordt de productie niet 

maandelijks in Repad geregistreerd, maar per afgeronde DBBC gefactureerd. DForZo vraagt 3 



keer per jaar het onderhanden werk uit, namelijk stand 30 april (aanleveren 1 juni), stand 31 

augustus (aanleveren 1 oktober) en stand 31 december (aanleveren 15 februari). Dit betekent 

dat - op het moment van herschikking - op basis van het onderhanden werk slechts van 4 van 

de 24 maanden de productie inzichtelijk is. Deze gegevens zijn onvoldoende om een 

realistische prognose te kunnen maken voor de te verwachten totale productie aan het eind 

van het contract. Als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een goede prognose te 

maken, is het niet zinvol om tot tussentijdse herschikking van de DBBC afspraken over te 

gaan. 

  

Naast de DBBC’s zijn er afspraken in ZZP’s en Extramurale parameters. Deze afspraken worden 

wel per kalenderjaar gemaakt en worden wel maandelijks in Repad geregistreerd (en op 

termijn maandelijks gefactureerd). Het herschikken van de afspraken zou daarmee in principe 

op gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden. De implicaties van de DBBC-systematiek op de 

herschikking hebben echter aanleiding gegeven tot een evaluatie van de functie van 

herschikking in het algemeen. 

  

De afgelopen jaren werd de herschikking voor zorgaanbieders het enige moment waarop de 

afspraken bijgesteld konden worden. De herschikking was uitgangspunt voor de inkoop van het 

jaar erop. Bij de inkoop werd in beginsel niet afgeweken van de herschikkingsafspraak. 

Daarmee vond herijking van de afspraken dus feitelijk 1 keer per jaar, namelijk bij 

herschikking, plaats. 

  

Wanneer kunnen de inkoopafspraken nu herijkt worden? 

De DBBC inkoopafspraken worden niet meer tussentijds herijkt. Het is zinvoller om de DBBC-

afspraken bij de inkoop voor het jaar erop te herijken. Op dat moment is namelijk de 

onderhanden werk positie over de eerst 8 maanden bekend. Uit deze gegevens is een betere 

prognose over de totale productie op het contract te maken. Op basis hiervan kunnen bij de 

inkoop vervolgens de DBBC-afpraken voor het opvolgende jaar herijkt worden. 

  

 

Naast de DBBC-afspraken wordt ook het herijken van de afspraken in ZZP’s en extramurale 

parameters naar de inkoop verplaatst. Hierdoor ontstaat een eenduidige sytematiek voor alle 

bekostigingssytemen, namelijk: de inkoop is het moment van herijken van afspraken. Dit heeft 

tot gevolg dat een (te verwachten) onderproductie bij een zorgaanbieder niet meer gedurende 

het jaar leidt tot het neerwaarts bijstellen van de inkoopafspraken. Hierdoor hebben 

zorgaanbieder meer ruimte om in het 2e deel van het jaar wel de productie te realiseren en 

verwacht DForZo dat zorgaanbieders beter in staat zijn om op de wachtlijst voor justitiële 

cliënten te sturen. 

  

Hoe werkt de Incidentele Budgetophoging? 

Een cliënt met zorg in een strafrechtelijk kader dient te allen tijde te worden toegeleid naar een 

gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgaanbieders staan aangegeven in Ifzo. Middels de 

indicatiestelling die wordt ingevoerd in Ifzo, kan aan de hand van de aangegeven kenmerken 

een match worden gemaakt met een gecontracteerde zorgaanbieder. Indien een 

gecontracteerde zorgaanbieder haar totaalbudget gedurende het jaar reeds heeft uitgenut, 

krijgt een bovenbudgettaire plaatsing voorrang op een plaatsing bij een niet gecontracteerde 



zorgaanbieder. Bij hoge uitzondering vindt een plaatsing plaats bij een niet gecontracteerde 

zorgaanbieder. 

  

Als een gecontracteerde zorgaanbieder in IFZO een cliënt krijgt toegeleid en deze 

zorgaanbieder bij de verwijzer (reclassering/IFZ/PMO) aangeeft dat z ij de patiënt niet kan 

opnemen, omdat zij haar totaalbudget reeds heeft uitgenut of verwacht boven haar budget uit 

te komen, dan dient de verwijzer in eerste instantie te kijken of er geen andere 

gecontracteerde zorgaanbieders zijn die de gevraagde zorg kunnen leveren en nog ruimte 

hebben in de afspraak. Indien cliënt ook voor een andere gecontracteerde zorgaanbieder 

geschikt is, dient de cliënt namelijk te worden toegeleid naar de zorgaanbieder die nog ruimte 

heeft in de afspraak. Indien er geen alternatief is, kan door de reclassering/IFZ/PMO een 

aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing worden ingediend bij het Forensisch Plaatsingsloket 

(FPL). Indien er geen andere gecontracteerde zorgaanbieders zijn die de gevraagde zorg 

kunnen leveren, zal de aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing in behandeling worden genomen. 

Zorginkoop stuurt via de Forensische Zorg Applicatie (FORZA) een uitnodiging Incidentele 

Budgetophoging naar de betreffende zorgaanbieder om een opgave te doen van de benodigde 

zorg voor de cliënt(en). In FORZA is een proces ingericht waarmee de zorgaanbieder een 

voorstel kan indienen. 
 

  

Colofon 
 

Deze nieuwsbrief is een 

externe uitgave van de 

Directie Forensische Zorg 

van DJI. Deze uitgave is 

zuiver informatief. Er kunnen 

geen rechten aan worden 

ontleend. 

 

 

DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor eventuele fouten in de uitgave. Voor 

meer informatie of vragen kunt u mailen 

naar: 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl.

 

Aanmelden nieuwsbrief  

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet 

persoonlijk via e-mail maar wilt u dat 

wel? Meldt u dan aan door een e-mail te 

sturen naar 

nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl.

  
 

              

            



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten.  

 

 


