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Meervoudig onderhandse procedure (MOH) voor zorgexperimenten
Volledig Pakket Thuis (VPT)
De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe
zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden
Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is in de komende twee jaar (2017-2019) uit te
zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig
wonen (inclusief de aansluiting na het einde van de forensische/strafrechtelijke zorgtitel)
verbeterd kan worden door de prestatie Volledig Pakket Thuis (VPT), een zorgzwaartepakket
voor mensen die nog niet voldoende in staat zijn zelfstandig te wonen en waarbij begeleiding
niet voldoende is.
De divisie ForZo/JJI gunt zes zorgaanbieders met behulp van een meervoudig onderhandse
procedure (MOH) om een zorgexperimentcontract af te sluiten met de divisie ForZo/JJI en een
bijbehorend budget. Na de gunning worden de voorstellen en plannen van aanpak ingediend bij
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als deze door de NZa worden goedgekeurd, ontvangt de
divisie ForZo/JJI een beschikking voor de prestaties VPT waarmee de geleverde zorg
gefactureerd kan worden. Op grond van de effecten en resultaten van de zorgexperimenten
beslist de NZa of VPT structureel aan de forensische parameters wordt toegevoegd.
In november/december 2016 vond een belangstellingsregistratie plaats. De ruim 25
zorgaanbieders die hebben gereageerd, worden in de loop van februari 2017 gericht
uitgenodigd om hiervoor een offerte in te dienen. De divisie ForZo/JJI probeert om de
aanbestedingsprocedure begin april 2017 af te ronden en in de loop van dezelfde maand met
de zorgexperimenten te starten.

Aanpak problematiek verwarde personen
DJI wil samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (DGSenB) en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gericht een bijdrage leveren aan een sluitende aanpak voor
de problematiek van verwarde personen in gemeenten. Voor met name dat deel van deze

groep waarin recidiverisico een rol speelt, zet de divisie ForZo/JJI een pilot op in drie regio's.
Deze pilot heeft tot doel het inzichtelijk maken welke zorg werkt en met welke aanpak deze
zorg kan worden gerealiseerd. Ook wordt met de pilots beoogd de rollen en posities van de
diverse ketenpartners en de ervaren mogelijkheden in wet- en regelgeving inzichtelijk te
maken. Dit gebeurt door de pilots intensief te laten monitoren door een extern
onderzoeksbureau.
Pilots
Het voornemen van de pilots is door de divisie ForZo/JJI besproken met de Stuurgroep
Continuïteit van Zorg. In iedere spotlightregio is een gecontracteerde zorgaanbieder gevraagd
een voorstel te schrijven in gezamenlijkheid met hun regionale ketenpartners. Dit voorjaar
starten in Rotterdam en Oost-Nederland pilots, waarin door respectievelijk Antes en Transfore
samen met hun keten getracht wordt passende zorg te organiseren voor een kleine groep
personen die:
- een hoog recidiverisico hebben;
- geen (of een aflopende) passende forensische of civiele zorgmaatregel hebben.
In principe gaat het om ambulante behandeling en begeleiding. Alleen als er sprake is van een
korte crisis wordt opgeschaald naar klinische zorg.

Publicatie marktconsultatie Openbaar Ministerie
Enige tijd geleden is een marktconsultatie uitgezet onder medewerkers van het Openbaar
Ministerie. De vragen waren gericht op de wensen en ervaringen van het Openbaar Ministerie
vooraan in de forensische zorgketen. Naast een online vragenlijst is ook een bijeenkomst
georganiseerd met een aantal deelnemers. Uit beide onderdelen komt onder andere naar voren
dat:



De bekendheid met de divisie ForZo/JJI en informatie over de inrichting van
forensische zorg onder OM medewerkers beperkt is, maar verschilt per
arrondissementsparket.



Organiseren van zorg voor de SGLVG populatie na de strafrechtelijke titel soms
moeilijk is.



Plaatsingen voor personen die geen forensisch kader hebben, maar wel dat type zorg
nodig hebben, een knelpunt vormen.



Meer informatie gewenst is over bijvoorbeeld het aanbod aan forensische zorg en de
mogelijkheden voor plaatsing.

Het rapport met alle uitkomsten is beschikbaar op de website.

Quantified Self in de forensische zorg
DJI onderzoekt hoe innovatieve middelen de behandeling verbeteren en de kans op een
geslaagde terugkeer vergroten. Quantified Self (QS) is een voorbeeld hiervan. QS is de trend
waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met het doel

(fysiologische) informatie te verzamelen over zichzelf, deze te interpreteren en hiervan te
leren. Slimme meetapparatuur maakt het mogelijk van alles over een persoon digitaal vast te
leggen.
Proeftuin Oostvaarderskliniek
In een proeftuin in de Oostvaarderskliniek werd met polsbanden dit middel ingezet met een
focus op stress en agressie bij tbs-patiënten. Op basis van meetresultaten van
lichaamsfuncties (bijv. hartslag, lichaamstemperatuur, bloeddruk, transpiratie/"skin
conductance"/huidgeleiding) werd het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de
gemoedstoestand van de drager. Verandering van de gemoedstoestand onder verschillende
omstandigheden kon worden waargenomen. Het biedt inzicht, opent de dialoog en kan extra
ondersteuning bij een behandeling bieden. Op deze manier vormt de band een waardevol
middel voor de patiënten om samen met het personeel in gesprek te gaan over fysiologische
signalen, driften, emoties en gedachten.
De komende periode start DJI met een proef in het PPC in Zaanstad met hetzelfde doel.
Vervolg
Voor toekomstig onderzoek is meer data nodig van tbs-patiënten en andere doelgroepen. Het
WODC onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van QS in justitiële context. De komende
periode organiseert DJI sessies met experts in biofeedback en Quantified Self. Doel hiervan is
kennis uit te wisselen over verschillende devices en de interpretatie van gegevens. Voor
vragen, deelname aan deze expertsessies of meer informatie over Quantified Self kunt u
contact opnemen met de projectleider van DJI: Stefania Rosanio, s.rosanio@dji.minjus.nl.

Leren om radicalisering te herkennen, voorkomen en bestrijden
Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) verspreidt kennis, inzicht en
vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Dat gebeurt
door het aanbieden van opleidingen voor professionals binnen de overheid en semioverheid,
die deze thema’s in hun dagelijks werk tegen (kunnen) komen.
Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering is een samenwerking tussen de NCTV
(Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het Opleidingsinstituut DJI
(Dienst Justitiële Inrichtingen). Hierdoor wordt inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met
opleidingsexpertise op het gebied van veiligheid en gedrag. De opleidingen hebben een sterke
onderwijskundige basis en zijn gebaseerd op diepgaande actuele kennis. Ze worden verzorgd
door deskundige en ervaren trainers.
Wilt u zichzelf of uw medewerkers aanmelden voor een van deze opleidingen? Vul dan het
aanmeldformulier op de website in. Staat de opleiding die u zoekt er niet tussen? Neem dan
contact met het ROR op. Zij denken graag mee voor een opleiding op maat.

Festival Forenisische Zorg 2017

Op 24 januari was de negende editie van het Festival Forensische Zorg (FFZ). Dit jaar was het
thema ‘de bedoeling’ en gingen we terug naar de essentie van ons werk. Elke dag leveren we
ieder in onze eigen instelling de best mogelijke zorg aan onze cliënten. Betrokken,
vakbekwaam en met hart voor ons werk. Dit jaar waren er rond de 800 bezoekers. Behalve
professionals die in de forensische zorg werkzaam zijn kwamen ook vanuit de reclassering,
jeugdzorg, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, jeugdinrichtingen en wetenschap
professionals naar het Festival. In ongeveer vijftig talks, workshops en presentaties zijn
verhalen, inzichten, onderzoeken en ervaringen gedeeld.

Online jaaroverzicht DJI 2016
In deze infographic staan cijfers over 2016 van DJI en media. In 2015 ontving DJI 200
mediaverzoeken, in 2016 waren dit er 472; ruim twee keer zo veel. Vier procent gaat over tbs
en meer dan de helft is in de regionale media. Verder is te lezen dat zowel het aantal volgers
van het DJI Twitteraccount als het aantal abonnees van het relatiemagazine DJIzien in 2016
met 50% is gestegen.
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