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Inventarisatie financiële informatiebehoefte
De divisie ForZo/JJI inventariseert onder zorgaanbieders of er behoefte is aan een
financiële informatiebijeenkomst zoals deze vorig jaar in november is gehouden. Om een
goed aanbod te kunnen verzorgen en in te kunnen spelen op de informatiebehoefte,
kunnen zorgaanbieders online enkele vragen beantwoorden. Ook is het voor hen mogelijk
om zelf een onderwerp aan te dragen en een bijdrage te leveren aan de bijeenkomst als
presentator. Mocht de behoefte bestaan is het streven deze bijeenkomst medio december
2017 te organiseren. Zorgaanbieders kunnen tot en met vrijdag 10 november aangeven of
zij hierbij aanwezig willen zijn en of zij al dan niet een bijdrage aan deze bijeenkomst
willen leveren. Klik op deze link om deel te nemen

Onderzoek kwaliteit reclasseringstoezicht
De reclassering werkt nauw samen met zorginstellingen. Zij weten elkaar te vinden en
knelpunten zijn onderwerp van gesprek. Voorbeelden van knelpunten zijn de wachttijden
voor ambulante behandelingen en begeleid wonen, informatiedeling tussen behandelaars
en de reclassering en de voorspelbaarheid van urinecontroles. Hier kunnen verbeteringen
in aangebracht worden die de effectiviteit vergroten. Informatiedeling van behandelaar aan
de reclassering blijft een aandachtspunt, zeker wanneer de cliënt hier geen toestemming
voor geeft. Het gebruik van de driepartijenovereenkomst verdient meer aandacht, omdat
hiermee informatiedeling beter geborgd kan worden. Het volledige onderzoek staat op de
site van de inspectie van Veiligheid en Justitie:
https://www.inspectievenj.nl/Publicaties/plannen-van-aanpak/2016/10/21/onderzoeknaar-de-kwaliteit-van-het-reclasserings-toezicht

Start pilot Volledig Pakket Thuis
Op 1 augustus 2017 is de pilot Volledig Pakket Thuis (VPT) gestart met 5 zorgaanbieders.
Deze pilot loopt tot 31 december 2019. Het zorgexperiment VPT is voor mensen die nog
niet voldoende in staat zijn zelfstandig te wonen en waarbij begeleiding niet voldoende is.
Het doel is in de komende twee jaar uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit
behandelklinieken en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) naar
zelfstandig wonen verbeterd kan worden door dit VPT.

Op basis van een 3 maandelijkse evaluatie wordt gekeken hoe VPT verder vormgegeven
kan gaan worden. VPT is momenteel geen zorgprestatie afgegegeven door de NZa voor de
forensische zorg. Door de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties van de NZa
wordt bezien of deze zorgprestaties uit de reguliere zorg ook toepasbaar zijn op de
forensische zorg.

Bij een VPT plaatsing krijgt de cliënt dezelfde zorg als in een beschermde woonvorm maar
verblijft de cliënt in een eigen woning/kamer. De begeleiding kent dezelfde intensiteit als in
een beschermde woonvorm. Ook persoonlijke verzorging, maaltijden en de mogelijkheid om
ook in de nacht een beroep te doen op begeleiding horen hierbij. Op deze manier kan de
cliënt langer en meer stapsgewijs oefenen met zelfstandig wonen. De eerste nieuwsbrief:
https://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/nieuws/vpt-nieuwsbrief-nr-1

Tiende editie Festival Forensische Zorg
Als er één dag in het jaar is waarop we de verbinding zoeken én vinden, is het wel tijdens
het Festival Forensische Zorg. Een actieve dag vol workshops, lezingen, debatten en
informatie voor professionals in de forensische zorg. Collega’s uit het hele land geven zelf
vorm en inhoud aan de vele sessies. De programmaraad geeft de beste inzendingen een
plaats in het programma. Dit levert veel afwisseling op met een sterk oog voor de praktijk.

Met veel aandacht voor ontmoeting en uitwisseling met collega’s uit het werkveld. Volgend
jaar vindt de tiende editie van dit festival plaats op dinsdag 23 januari in De Fabrique in
Utrecht. Meer informatie: www.festivalforensischezorg.nl

Nieuwe versie handboek Forensische Zorg
Op de website van forensische zorg staat een nieuwe versie van het Handboek
Forensische Zorg. In de versie van september 2016 stond in de inleiding vermeld dat het
Handboek vanaf de Aanbesteding 2018 als los document zou komen te vervallen en de info
vanaf dat moment beschikbaar zou zijn op de website. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe
geleid dat de divisie Forensische Zorg en Justitiële inrichtingen (ForZo/JJI) besloten heeft
het Handboek als los document te handhaven. Er is daarom een nieuwe versie
gepubliceerd, waarin deze passage is komen te vervallen. Verder is het document
ongewijzigd. Meer informatie:
http://www.forensischezorg.nl/files/web_105239_handboek_fz.pdf

Terugkoppeling Lunteren III
Op woensdag 21 juni vond in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het
Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Focus van de
dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs.

Op deze derde conferentie, met als centraal thema, de “voordeur” van de tbs, is
teruggekeken op de resultaten van Lunteren I en II door de divisiedirecteur ForZo/JJI en
directeuren van FPC’s, die namens het veld spraken. Hierin werd gememoreerd dat de
recidive na een tbs-maatregel vele malen lager is dan na een reguliere detentie en dat de
behandelduur inmiddels is teruggebracht naar gemiddeld 7,2 jaren, de groep 15+ buiten
beschouwing latend. Stelling van de directeuren FPC was: “We doen patiënten die niet
toegeleid worden naar de tbs, en die wel op deze plek zijn aangewezen, tekort”.

De rapporteurs van het NIFP en het kwaliteitsregister voor gerechtelijk deskundigen
(NRGD) kwamen aan het woord evenals professionals vanuit OM en ZM. Ook advocatuur,
reclassering en uiteraard de FPC’s waren aanwezig. Meer informatie:
https://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/nieuws/terugkoppeling-lunteren-iii

Aanbesteding Forensische Zorg 2018
De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen door de divisie ForZo/JJI voor de
aanbesteding Forensische Zorg 2018. Zorgaanbieders zijn eerder geïnformeerd over de
gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en de marktconsultatie. Ondertussen zijn de
aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op 22 augustus. Om potentiële inschrijvers zo
goed mogelijk te informeren over de het nieuwe aanbestedingsproces voor 2018, was een
informatiebijeenkomst op 7 september 2017 georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst
konden de aanwezigen ook vragen stellen en daarnaast was het ook nog mogelijk om
vragen via het systeem FORZA te stellen. Er zijn in totaal 843 vragen gesteld, waarvan 119
op de informatiebijeenkomst. Deze vragen zijn beantwoord in twee nota’s van inlichtingen.
Dit heeft ook geleid tot de aanpassingen van een aantal documenten. Op 16 oktober 2017
om 17:00 uur is de inschrijvingsperiode gesloten. Momenteel worden alle inschrijvingen
beoordeeld. De verwachting is om voor het einde van het jaar de contracten af te sluiten.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Divisie Forensische Zorg en
Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI. Deze
uitgave is zuiver informatief. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.

DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in deze
nieuwsbrief. Voor meer informatie of
vragen kunt u mailen naar:
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Aanmelden nieuwsbrief Ontvangt u deze
nieuwsbrief nog niet persoonlijk via email, maar wilt u dit 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.

