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Lunteren III:”Naar de tbs!”
Op woensdag 21 juni vond wederom in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het
Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Zij kwamen van
de eigen FPC’s maar ook vanuit de ketenpartners zoals Zittende Magistratuur (ZM), Openbaar
Ministerie (OM), Advocatuur, reclassering, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie
(NIFP), rapporteurs, etc. Bij aanvang werd teruggekeken op de resultaten van de maatregelen
die naar aanleiding van het Manifest van Lunteren zijn genomen. Ook OM en ZM belichtten de
stand van zaken rond de tbs anno nu. OM benadrukte dat zij naast de verdachte vanuit de
stoornis, deze ook vanuit het strafrecht blijft benaderen. ZM wees op de verschuiving in
opleggingen van dwangverpleging naar voorwaardelijke tbs. NIFP en Nederlands Register
Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) kwamen in een duo-presentatie over de kwaliteit van de
rapporteurs en rapportages aan het woord. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de
toegang naar de tbs. In de middag waren vier workshops waar reclassering, ex-cliënten en
advocatuur aan bod kwamen. Belangrijke opbrengsten van de dag waren onder andere de
overeenstemming over het feit dat de tbs een goede maatregel is vooral als intensieve
behandeling nodig is. De aanwezigen stonden stil bij de behandelduur die nu gemiddeld op 7,2
jaar ligt. Tegelijkertijd sprak men over het feit dat het opleggen van de maatregel wordt
bemoeilijkt door het nog steeds grote aantal verdachten dat weigert te worden onderzocht.
Voor deze groep heeft het NIFP een aparte unit ingericht waar zij ook nadenken over het
inzetten van speciaal gekwalificeerde rapporteurs op tbs-waardige zaken. Ex-cliënten gaven
aan dat de tbs hen heeft geholpen weer goed in de maatschappij te integreren. Hoewel de
focus niet lag op de uitstroom werden er wel zorgen geuit over de manier van het toekennen
van verloven. Ook werd er opgeroepen om meer naar buiten te kijken, ook in het kader van de
continuïteit van zorg.

Gewijzigde aanbestedingswet
Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het
verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen.
Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de
inkoopprocedure dan zorgaanbieders uit voorgaande jaren gewend zijn. Zo is het bijvoorbeeld
niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele productie uit het verleden. De Divisie
Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft de consequenties voor de
inkoop 2018 in kaart gebracht en de voorgenomen wijzigingen met het veld in een
marktconsultatie besproken.
Hieronder volgt de voorlopige planning voor de aanbestedingsprocedure 2018. Wijzigingen
worden via Tenderned, de website en de nieuwsflitsen van Forensische Zorg gecommuniceerd.
#

Agenda onderdeel

Datum

1.

Aankondiging aanbesteding op Tenderned

22 augustus 2017

2.

Publicaties:

Aanbestedingsleidraad 2018

Productievoorstel Justitiële FPC’s (en
Rijksklinieken) 2018

Handleiding Financiering en Registratie 2018

Handleiding Planning & Control 2018

22 augustus 2017

3.

Informatiebijeenkomst inkoop 2018 (Jaarbeurs)

7 september 2017

4.

Schriftelijke indiening vragen n.a.v. de
Aanbestedingsleidraad 2018

11 september 2017

5.

Publicatie schriftelijke beantwoording van vragen in:

Nota van Inlichtingen (NvI) aanbesteding 2018

Nota van Inlichtingen productievoorstel Justitiële
FPC 2018

20 september 2017

6.

Schriftelijke indiening vragen n.a.v. de NvI 2018

27 september 2017

7.

Publicatie 2 schriftelijke beantwoording van vragen in:

Aanvullende Nota van Inlichtingen aanbesteding
2018

Aanvullende Nota van Inlichtingen
productievoorstel Justitiële FPC 2018

4 oktober 2017

8.

Indienen van offerte (digitaal via FORZA)

Uiterlijk 16 oktober
2017 om 23.59 uur

9.

Verificatieperiode

16 oktober 2017 –
17 november 2017

10.

Kennisgeving resultaat beoordeling

17 november 2017

11.

In gang zetten ondertekening contract

7 december 2017

De meest actuele data staan op de online agenda.
Op 7 september 2017 organiseert de divisie ForZo/JJI een informatiebijeenkomst voor de
aanbesteding 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van de Jaarbeurs in
Utrecht van 13.00-17.00 uur. Tijdens deze middag wordt de aanbestedingsprocedure nader
toegelicht en is er ruimte voor vragen gereserveerd. Deelnemers wordt verzocht om alle
inkoopdocumenten die op 22 augustus worden gepubliceerd te lezen vóór deelname aan de
bijeenkomst. Alle documenten zijn beschikbaar via de website..

Publicatie marktconsultatie rapport
De divisie ForZo/JJI bedankt gecontracteerde zorgaanbieders, indicatiestellers, plaatsers,

verwijzers, het Openbaar Ministerie, de politie en gemeenten voor hun bijdrage aan de
marktconsultatie 2017. De online vragenlijst is door 185 respondenten ingevuld en ook de vier
verdiepingsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Alle uitkomsten van de vragenlijst en
bijeenkomsten zijn gebundeld en gepubliceerd als rapport op de website.
De belangrijkste conclusies voor de zorginkoop 2018 zijn als volgt:
•

Forensische expertise moet door nieuwe aanbieders worden aangetoond

•

Prijsdifferentiatie moet zowel zorgaanbieders die al kwaliteit leveren als zorgaanbieders

die dit gaan verbeteren belonen
•

Hoofdaannemer borgt de kwaliteit van onderaannemers

•

Bevoorschotting liever eerder dan een hoger bedrag

•

Voorkeur voor korting op de tarieven van de ZZP-C reeks boven een maximum

gemiddelde dagprijs
De divisie ForZo/JJI onderzoekt in hoeverre deze conclusies kunnen worden geïmplementeerd
bij de komende aanbesteding.
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