
Nota van inlichtingen Zorginkoop Forensische zorg 2016 

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Aantal dagen 

DBBC/budget-

parameters 

Afgelopen jaren is op verzoek (= eis) van DForZo het aantal 

dagen in de DBBC offerte gelijk gesteld aan de dagen o.b.v. 

budgetparameters. Met de spelregels van de DBBC’s is dit 

natuurlijk niet de praktijk, want afwezigheid wordt immers 

in budgetparameters wel tot de dagen gerekend en in 

DBBC’s wordt alleen de werkelijke aanwezigheid tot dagen 

gerekend. Geldt voor 2016 wederom dat zij wel aan elkaar 

gelijk moeten zijn, want dit speelt nog 1 jaar bij het FZG 

contract ? 

In 2016 wordt niet meer ingekocht op basis van Budgetparameter. 

Deze 'eis' vervalt dus voor 2016. Voor het FZG contract is het wel 

van belang om de dagen op de betreffende oude 

budgetparameters (FPA, FPK en RIBW) te offreren voor heel 2016 

(in verband met eventuele verrekening tussen OFZ en FZG). Deze 

dagen kunnen niet gelijk zijn aan de dagen in de DBBC offerte voor 

de FZG omdat per 1 januari 2017 het FZG contract wordt 

beëindigd. 

2 Aantal ligdagen Tijdens de informatiebijeenkomst op 17 september 2015 is 

aangegeven dat de offerte gebaseerd kan worden op de 

initiële afspraak 2015, IBO en onderhanden werk 31/8. 

Kijkend naar de rekenhulp bijlage 8a en wat er in het 

offertedocument staat op pagina 14 mag het aantal ligdagen 

echter niet hoger zijn dan de initiële afspraak 2015. Wordt 

de rekenhulp hierop nog aangepast? 

Het is mogelijk om groei aan te vragen voor de ZZP VG, omdat het 

moment van herschikking is verplaatst naar de inkoop 2016.  

De zin dat “het aantal ligdagen niet hoger mag zijn dan 2014” is 

onjuist en mag genegeerd worden. Wat wel blijft is dat de 

productmix voor de ZZP VG blijft bestaan waarin niet meer dan 

95% van de totale afspraak op ZZP VG 7 mag worden afgesproken. 

Eventuele ophoging (herijking, waterbedcapaciteit of 

groeimiddelen) van het aantal dagen, dient conform de mix 

verdeeld te worden.  

3 Afbouw De zorgaanbieder met de hoogste relatieve afbouw komt 

boven aan de lijst. Is een beoordeling op procentuele 

afbouw niet beter? 

Het gaat inderdaad om procentuele afbouw. Een kleine instelling 

komt daardoor met een paar bedden minder al snel hoog op de 

lijst uit. Er zijn meer factoren die gewogen worden, zoals de 65 

punten bij het plan van aanpak, maar er is geprobeerd zo veel 

mogelijk en ook kleine aanbieders in aanmerking te laten komen 

voor deze maatregel. 

4 AGB-code Van DForZo mogen zorgaanbieders maar één AGB-code 

aanhouden voor het verlenen van forensische zorg. Vectis 

wil juist dat diverse AGB-codes worden aangehouden, 

afhankelijk van het type zorg. Loopt de zorgaanbieder risico 

als hij in 2016 alles op één AGB-code aanlevert? 

Vermoedelijk heeft het verschil in werkwijze met fusies te maken. 

Binnen de overheid is een expertgroepje opgericht dat moet gaan 

bepalen hoe alles gecodeerd gaat worden. Dit wordt afgestemd 

met de Divisie ForZo/JJI. 



5 AGB-code Wat gebeurt er als een offerte met een verkeerde code 

wordt aangeleverd? 

Divisie ForZo/JJI probeert voor de contractafsluiting en in ieder 

geval voor 1 januari 2016 duidelijkheid te hebben over de codes. 

6 Basisbudget 

2016 

Worden de eerste acht maanden of de eerste twee 

kwartalen van 2015 betrokken bij de afspraken voor 2016? 

De eerste acht maanden. 

7 Beleidsregel 

schuif- 

capaciteit 

Is de beleidsregel inzake schuifcapaciteit ook van toepassing 

op de Overige Forensische Zorg (ZZP, extramurale 

parameters)? 

Deze beleidsregel is van toepassing op alle vormen van 

forensische zorg die worden ingekocht. Dus ook de ZZP's' en 

extramurale parameters.  

8 Benodigde 

documenten 

In paragraaf 9.3 van het offertedocument is aangegeven dat 

een aanbieder moet kunnen aantonen een WTZi-toelating, 

gebruiksvergunning en erkend kwaliteitssysteem te hebben. 

Enerzijds staat vermeld dat alleen de winnende aanbieder 

binnen 72u na een eerste verzoek deze documenten moet 

overleggen, anderzijds moet de aanbieder ook bij de offerte 

al aantonen over deze eisen te voldoen. Komt dit niet op 

hetzelfde neer, ofwel: moeten dan wel de benodigde 

documenten al bij het indienen van de offerte worden 

verstrekt? 

Middels de eigen verklaring dient u aan te geven te voldoen aan 

de gestelde eisen. Deze hoeven niet bij het indienen van de 

offerte toegevoegd te worden. Voor zorgaanbieders die reeds een 

contract heeft in 2015 en in 2016 opnieuw voor een contract in 

aanmerking wil komen, geldt dat zij alleen de betreffende 

documenten dienen aan te leveren indien er wijzigingen optreden 

of andere redenen zijn voor Divisie ForZo/JJI om deze documenten 

op te vragen. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij na het 

ontvangen van de voorlopige gunning binnen 72 uur na het 

verzoek van Divisie ForZo/JJI de genoemde documenten dienen 

aan te leveren.  

9 Bijlage Wij bieden uitsluitend extramurale parameters. In FORZA 

maakt bijlage 6 deel uit van de checklist. Bijlage 6 (Word) is 

echter alleen bedoeld voor DBBC en ZZP’s. Als ik bijlage 6 

open dan zie ik dat de tekst start met ‘Bijlage 5’. Ik ga ervan 

uit het dat dit een tikfout is en het bijlage 6 betreft. Mijn 

vraag is of wij alsnog bijlage 6 moeten indienen of niet 

aangezien de bijlage zelf (zo staat in de tekst) bedoeld is 

voor DBBC en ZZP’s. 

De tikfout in bijlage 6 is gecorrigeerd. Bijlage 6 is ook bedoeld voor 

aanbieders met alleen extramurale parameters (zie pagina 3 en 4) 

10 Bron 

documenten 

De brondocumenten worden alleen verstrekt bij een match. 

Geldt dit voor ambulante en klinische cliënten? 

Dit geldt alleen voor klinische cliënten. 

11 Bron 

documenten 

Dus voor ambulante zorg worden nog steeds alle 

brondocumenten beschikbaar gesteld? 

Daar heeft Divisie ForZo/JJI geen zeggenschap over. Dat is een 

proces tussen reclassering en zorgaanbieder. 



12 Continuïteit van 

zorg 

pagina 48: voor de continuïteit van zorg beschikt de 

zorgaanbieder over een contract met de gemeente (WMO). 

Welke eisen worden daaraan gesteld? Is een contract met 

één gemeente voldoende? Moeten contracten het gehele 

werkgebied beslaan? 

Om continuïteit van zorg te kunnen bieden na afloop van de 

strafrechtelijke titel, stelt Divisie ForZo/JJI als de eis dat de 

zorgaanbieder beschikt over tenminste een 

contract voor verblijf met het zorgkantoor, zorgverzekeraar en 

met de gemeente (WMO). Divisie ForZo/JJI heeft geen nadere eis 

gesteld aan de reikwijdte van deze contracten. Om de 

mogelijkheden te vergroten voor de continuering van de zorg na 

afloop van de strafrechtelijke titel, verdient het uiteraard wel de 

voorkeur dat deze contracten uw gehele werkgebied beslaan. 

13 Contract OFZ Contract OFZ, artikel 17 lid 2: wat is de ‘systematiek sociale 

voorwaarden binnen de Rijksoverheid? Wanneer zijn de 

inspanningen voldoende? Hoe toont de zorgaanbieder aan 

dat hij voldoende inspanningen heeft geleverd? 

De systematiek sociale voorwaarden is terug te vinden op 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd

/brochure_sociale_voorwaarden.pdf . In het algemeen gesteld is 

een inspanningsverplichting een contractuele verplichting voor de 

zorgaanbieders om zich ergens voor in te spannen. De 

inspanningsverplichting staat in contrast met een 

resultaatsverplichting, die verplicht is een resultaat te bereiken.  

Zorgaanbieders zullen derhalve vooralsnog niet worden 

afgerekend op het niet behalen van resultaten (normen). 

Zorgaanbieders zullen echter wel (op verzoek) moeten kunnen 

aantonen dat zij een intern beleid hebben ontwikkeld met 

betrekking tot de systematiek sociale voorwaarden. En dat zij in 

dat kader ook concrete initiatieven hebben ondernomen en zullen 

ondernemen.  

14 Contract OFZ Contract OFZ, artikel 17 lid 3: hoever strekt de inspanning 

voor de zorgaanbieder in 2016? Hoe toont de zorgaanbieder 

aan dat hij voldoende inspanningen heeft geleverd, bij een 

bepaald percentage? 

Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting voor 

de zorgaanbieders om zich ergens voor in te spannen. 

De inspanningsverplichting staat in contrast met een 

resultaatsverplichting, die verplicht een resultaat te bereiken.  

Zorgaanbieders zullen derhalve vooralsnog niet worden 

afgerekend op het niet behalen van resultaten (normen). 

Zorgaanbieders zullen echter wel moeten kunnen aantonen dat zij 

een intern beleid hebben ontwikkeld met betrekking tot de 

uitgangspunten van het Rijksbrede “social return” en dat zij in dat 

kader ook concrete initiatieven hebben ondernomen en zullen 



ondernemen.  

15 Contract TBS-

capaciteit 

Contract TBS-capaciteit, niet justitieel FPC, artikel 7: hoort 

dit artikel wel in deze overeenkomst. Het lijkt te gaan over 

justitiële FPC’s ?. De verwijzingen in het slot van artikel 7.2 

kloppen niet (7.1 onder a en 3.3 bestaan niet). 

Artikel 7, is terecht opgenomen bij de overeenkomst voor de niet 

justitiële FPC’s. De eerder gepubliceerde versie van de 

overeenkomst is echter niet geheel correct en zal (onder 

voorbehoud dat dit nog kan wijzigen) als volgt worden aangepast: 

(samenvatting wijzigingen: de verwijzing in het slot wordt 

ondergebracht onder artikel 7.3 waarbij de verwijzing wordt 

veranderd in artikel 7.1 en 7.2.) 

 

Artikel 7. Verplichtingen van Zorgaanbieder voortvloeiend uit de 

wet 

 1. Zorgaanbieder zal zorg dragen voor naleving van het bepaalde 

bij of krachtens de Beginselenwet verpleging ter beschikking 

gestelden en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden 

en de daarop gebaseerde nadere regelgeving; 

  

2. Zorgaanbieder verklaart dat het hoofd van de inrichting: 

  

a. de bepalingen zal naleven, opgenomen in het Besluit van de 

Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming van 13 december 2000 inzake samenstelling en 

bevoegdheden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming, voor zover deze bepalingen betrekking 

hebben op het verlenen van toegang tot de inrichting en het 

verstrekken van inlichtingen; 

  

b. zich zal onderwerpen aan de beslissingen van de voor 

Zorgaanbieder ingestelde beklagcommissie en de 



beroepscommissie van de sectie terbeschikkingstelling van de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

  

3. Het bepaalde in de artikelen 7.1 en 7.2 van deze Overeenkomst 

is van overeenkomstige toepassing op Verpleegden als bedoeld in 

artikel 3.2 en 3.3. van deze Overeenkomst, voor zover de aard van 

de verpleging anders dan van overheidswege zich daar niet tegen 

verzet.  

 

 

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ook het eerder 

gepubliceerde artikel 3 van de overeenkomst voor niet justitiële 

FPC’s niet geheel correct was.  

Artikel 3.2 onder b (i), dit is inderdaad niet van toepassing op niet-

justitiële FPC’s en is verwijderd. Artikel 3 zal gezien het 

voorgaande als volgt worden gewijzigd: 

Artikel 3. Aanwijzing als Tbs-inrichting 

 ·1. De Minister heeft Zorgaanbieder op [datum], aangewezen als 

een particuliere inrichting voor de verpleging van ter beschikking 

gestelden: een inrichting als bedoeld in artikel 90quinquies, eerste 

lid, in samenhang met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het 

Wetboek van Strafrecht;, welke aanwijzing de Zorgaanbieder 

heeft aanvaard. 

  

2. Zorgaanbieder zal de inrichting ter beschikking houden voor de 

verpleging van:  

a.       primair: ter beschikking gestelden van wie de rechter heeft 

bevolen dat zij van overheidswege zullen worden verpleegd, als 

bedoeld in artikel 37a jo artikel 37b of 38c van het Wetboek van 

Strafrecht; 

b.      subsidiair: personen aan wie met toepassing van artikel 77s 

van het Wetboek van Strafrecht de maatregel van plaatsing in een 

inrichting voor jeugdigen is opgelegd. 



  

3.       Voor zover DJI daarvoor schriftelijke toestemming heeft 

gegeven, mag Zorgaanbieder andere dan de in het tweede lid 

bedoelde personen ter verpleging en ter behandeling in de 

inrichting opnemen.  

16 Dagbesteding 

bij DBBC of ZZP 

Kan een cliënt in een DBBC voorziening of ZZP, een 

extramurale dagbesteding via extramurale parameters bij 

een aanbieder krijgen? 

In de veelgestelde antwoorden op onze website 

http://www.forensischezorg.nl/hoe-werkt-het/forensische-zorg-

in-de-praktijk/zorginkoop-en-financiering/veelgestelde-vragen  

wordt antwoord gegeven op de vragen wanneer de 

begeleidingsactiviteiten tot de DBBC wordt gerekend en wanneer 

deze niet tot een DBBC worden gerekend. In een DBBC zijn 

begeleidings- en dagactiviteiten onlosmakelijk verbonden aan de 

behandeling. Divisie ForZo/JJI koopt geen ZZP's in inclusief 

dagbesteding. De dagbesteding/dagactiviteiten worden ingekocht 

middels de extramurale parameter F125b.  

17 DBBC offerte Is het de bedoeling dat de DBBC offerte gebaseerd is op het 

aantal te openen DBBC’s in 2016 of is deze gebaseerd op het 

aantal dagen in het kalenderjaar 2016? 

In 2016 wordt niet meer ingekocht op basis van 

Budgetparameters. Deze 'eis' vervalt dus voor 2016. 

18 DBBC-verblijf De zware populatie komt in eerste instantie niet in 

aanmerking om afgebouwd te worden. Dat maakt het voor 

de zorgzwaartemix lastig om binnen het kader van 2015 te 

blijven. De lagere intensiteit is afgebouwd, de hogere 

intensiteit is er nog, waardoor de gemiddelde dagprijs te 

hoog wordt. Hoe moeten de zorgaanbieders daarmee 

omgaan? In de rekentool verschijnen rode vlakken als de 

aanbieder boven het maximum van 2015 komt of boven het 

daggemiddelde. 

De productmix 2015 en de gemiddelde dagprijs met betrekking tot 

het contractjaar 2015 gelden ook in het contractjaar 2016. De 

tarieven zijn geïndiceerd.  

19 DBBC-verblijf Is het niet zo dat de zorgaanbieders dan gestraft worden 

voor het ambulantiseren van de lagere intensiteit? 

Divisie ForZo/JJI heeft getracht de prioriteiten in te passen in het 

budget. Het beleid kan nu niet meer gewijzigd worden. In 2016 

wordt geëvalueerd of het beleid werkt en zo niet, dan kan in 2017 

een aanpassing doorgevoerd worden. 



20 Definities 

begeleiding 

Kan ik ook ergens de definities van Begeleiding extra (H150), 

Begeleiding speciaal (H152) en Gespecialiseerde begeleiding 

(H153) vinden? Zijn dit dezelfde definities als gegeven in de 

NZA beleidsregel (BELEIDSREGEL CA-BR-1510 

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, 

dagbesteding en vervoer 2015)?  

De NZa heeft voor de forensische zorg een beleidsregel opgesteld 

waarin alle prestatiebeschrijvingen voor 2016 zijn beschreven:  

http://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_FZ_0022__Beleidsregel

_Prestaties_en_tarieven_Forensische_zorg.pdf  

21 Doorstroom-

perceel 

In de offerteaanvraag is opgenomen dat alleen aanbieders 

met een beveiligingsniveau 2 en 3 in aanmerking komen 

voor het doorstroomperceel. In de presentatie staat dat ook 

aanbieders met veiligheidsniveau 1 in aanmerking komen. 

Iedereen die hoogintensieve verblijfszorg afbouwt naar lagere 

intensieve zorg of naar ambulante zorg, komt in aanmerking. 

22 Doorstroom-

perceel 

Is het doorstroomperceel ook van toepassing bij substitutie 

van hoge naar lage ZZP’s? 

ja, het doorstroomperceel is ook van toepassing in het geval er 

afgebouwd wordt van hogere ZZP's naar lagere ZZP's.  

23 Doorstroom-

perceel 

Kan verduidelijkt worden op welke onderdelen van de 

offerte de bonus bij gunning op het doorstroomperceel van 

toepassing is? 

In het offertedocument, hoofdstuk 3.2, pagina 21 staat vermeld 

dat de bonus op het tarief geldt over de gehele productieafspraak 

2016 (inclusief IBO’s of andere 

groei in de twee jaar van het contract) van de DBBC’s met en 

zonder verblijf, ZZP’s (zonder behandeling) en de Extramurale 

Parameters. 

24 Eigen bijdrage 

begeleiding 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de eigen 

bijdrage voor extramurale begeleiding? 

In de forensische zorg bestaat alleen een eigen bijdrage voor het 

verblijf in een instelling. De juridische grondslag voor het innen 

van deze eigen bijdrage is artikel 4 lid 4 van het Interimbesluit 

forensische zorg. 

25 Extra korting Aangegeven is dat DJI na onderzoek heeft besloten, naast de 

korting van 10% en de efficiencykorting van 4% (zoals bij de 

overige productgroepen), een extra korting van 25% toe te 

passen op de tarieven voor de productgroepen ‘Aan een 

middel gebonden stoornissen’, omdat sprake zou zijn van 

lagere kosten. In de praktijk wordt juist ervaren dat van 

middelen afhankelijke cliënten een intensievere benadering 

vragen en ook incidentrijker zijn dan niet van middelen 

afhankelijke cliënten, waardoor juist sprake is van een 

De tarieven 2013 en 2014 zijn met elkaar vergeleken en is 

geconcludeerd dat de (behandel-)tarieven, na kostprijsonderzoek, 

over het algemeen met 43% zijn gestegen maar de tarieven voor 

"aan een middel gebonden stoornissen" met 86%. Hierop heeft 

Divisie ForZo/JJI toen besloten alle tarieven te korten en de 

stijging van de tarieven van "aan een middel gebonden 

stoornissen" te halveren. Voor de jaren 2015 en 2016 is dit beleid 

doorgezet. De "aan een middel gebonden stoornissen" tarieven 

liggen hiermee in lijn met de overige tarieven. Er is hiervoor geen 



hogere personele inzet en daarmee hogere kosten. De ratio 

om uit te gaan van lagere kosten voor de van middelen 

afhankelijke cliënten lijkt daarmee te ontbreken. a. Op welk 

onderzoek heeft DJI zich gebaseerd voor het opleggen van 

deze extra korting voor de zorg aan van middelen 

afhankelijke cliënten ? b. Is het mogelijk dit onderzoek aan 

de instellingen openbaar te maken ter kennisneming ?  

specifiek uitvoerig onderzoek gedaan.  

26 Facturatie 

ambulante 

begeleiding 

De ambulante begeleiding wordt nu via RePaD in totaliteit 

gefactureerd. Hoe moet die vanaf 1 januari 2016 

gefactureerd worden? 

Het aantal begeleidingsuren moet per maand gefactureerd 

worden op cliëntniveau. 

27 DBBC-tarieven Wat doet u met de bezwaren van GGZ Nederland met 

betrekking tot de tarieven?  

Op basis van onze berekeningen is Divisie ForZo/JJI van mening 

dat de tarieven, zoals we deze in 2016 hanteren, passend zijn. Wel 

beziet Divisie ForZo/JJI of er mogelijkheden bestaan of de 

overgangsproblematiek enigszins te compenseren.  

28 Format 

budgetpara-

meters DBBC-

segment 

Er is geen format voor budgetparameters DBBC-segment 

i.v.m. volledige overgang naar DBBC-inkoop. Er zijn signalen 

dat wordt gedacht over verlenging van het vangnet in 

termen van budgetparameters met 1 jaar. Wat zijn de 

consequenties hiervan voor inkoopproces indien alsnog een 

dergelijke constructie in het leven wordt geroepen? 

Het Ministerie van Veiligheid&Justitie heeft recent de evaluatie 

invoering DBBC-bekostiging forensische zorg aan de Tweede 

Kamer aangeboden en hierbij is aangegeven dat verlenging van 

het vangnet niet noodzakelijk wordt geacht. Er wordt dan ook 

uitgegaan van de volledige overgang op DBBC-financiering in 

2016.  

29 Format eigen 

gebruik 

Er staat nog een format op de website voor eigen gebruik. 

Kan daar de beveiliging vanaf, zodat ermee geoefend kan 

worden? 

De sheets blijven beveiligd. Kopiëren naar Excel en plakken in 

FORZA kan wel, omdat het Excel-achtige sheets zijn. 

30 Format Eigen 

Verklaring 

Het PDF-format Eigen Verklaring moet digitaal worden 

ondertekend. Is het inlezen van een gescande handtekening 

mogelijk/voldoende? Of moet een account t.b.v. digitale 

verificatie hiertoe worden aangevraagd, zoals ook 

bijvoorbeeld voor de jaarrekening/DigiMV het geval is. 

Indien u niet beschikt over een gekwalificeerde digitale 

handtekening en u niet kunt aantonen dat de digitale 

handtekening van uw bestuurder is, dient u zowel digitaal als een 

"natte" handtekening (middels een uitgeprinte versie te uploaden.  



31 Format ZZP-

facturering 

Wat is het format voor de ZZP-facturering in RePaD vanaf 1 

januari 2016 of wordt die ingeregeld in de systemen van de 

aanbieders? 

Op de bijeenkomst van 20 augustus 2015 is aangegeven hoe de 

factuur en de EI-standaard eruit moeten zien. Zie ook 

www.forensischezorg.nl  

32 FORZA Is het mogelijk sheets vanuit FORZA te exporteren, in te 

vullen en weer te importeren in FORZA? In FORZA invullen 

gaat heel traag en bij exporteren naar Excel zijn de 

berekeningen goed te zien. 

De sheets krijgen dit jaar de vorm van Excel sheets in FORZA 

waarmee meer bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Tip: 

FORZA gebruiken in Google Chrome of Firefox. Dan werkt het 

sneller. 

33 FZG-contract Mag er substitutie op het FZG contract plaatsvinden dat tot 

gevolg heeft dat een hoger totaalbedrag ontstaat dan in 

offerte 2015 ?  

Er kan geen substitutie plaatsvinden tussen het FZG contract en 

het reguliere contract, los van de afspraken die in het kader van 

afrekensystematiek zijn gemaakt als addendum op de 

overeenkomst FZG. Substitutie binnen het FZG contract kan alleen 

bij uitzondering plaatsvinden na toestemming van Divisie ForZo/JJI 

en dient goed te zijn gemotiveerd. Deze (substitutie) afspraken die 

in het kader van het FZG-contract worden gemaakt, gelden alleen 

voor de looptijd van de aanbesteding (tot 1/1/2017). Daarbij is het 

niet toegestaan het beschikbare kader voor dit contract (o.b.v. 

eerdere offertes) te overschrijden. 

34 Gemeenten Is de DJI in gesprek met gemeenten om te zorgen voor 

woningen voor de uitstroom in het kader van de 

ambulantisering? 

DJI is niet met individuele gemeenten in gesprek. Daar is geen 

menskracht voor. Er is een landelijk project ‘Continuïteit van zorg’ 

waarin gemeenten via de VVG vertegenwoordigd zijn, maar ook 

zorgverzekeraars en koepelorganisaties. Er wordt geprobeerd 

concrete afspraken te maken. Het rapport met alle aanbevelingen 

is nu openbaar. Een van de aanbevelingen is regionaal te 

overleggen, omdat gebleken is dat niet zozeer de regelgeving en 

de financiering belemmerend werken, maar meer de 

communicatie en de afstemming. 

35 Geschiktheids-

eisen 

Bij de geschiktheidseisen (offerteaanvraag, paragraaf 9.3) 

wordt aangegeven dat de WTZi-toelating en de 

gebruiksvergunning pas bij gunning binnen 72 uur na eerste 

verzoek moeten worden overlegd.  De checklist voor het 

indienen van de offerte (bijlage 1) staat dat deze zaken 

moeten worden bijgesloten als ze zijn gewijzigd. Moeten wij 

Indien deze zijn gewijzigd, dienen deze te worden bijgesloten.  



deze zaken bijsluiten of pas overleggen na eerste verzoek? 

36 Gestarte DBBC 

2015 

Hoe wordt omgegaan met DBBC’s die startten in 2015 

inclusief de 50% korting op het behandelingstarief en het 

dagtarief en het wegvallen van het vangnet? 

De door de NZa opgelegde transitieperiode loopt van het jaar 

2013 tot en met 2015. Bij deze transitieperiode wordt een 

transitiebedrag opgesteld mede op basis van de DBBC omzet per 

boekjaar op basis van de OHW, ANG en Facturatiestanden per 

contractjaar. Dat de tarieven per contractjaar lopen en niet per 

boekjaar is een gevolg van deze systematiek. De NZa heeft de 

DBBC maximum tarieven voor het contractjaar 2015 afgegeven en 

Divisie ForZo/JJI heeft deze tarieven gekort voor de duur van het 

contractjaar 2015. De tarieven voor contractjaar 2015 zullen 

daarom niet worden gewijzigd door het wegvallen van het 

vangnet. 

37 Groeimiddelen In hoofdstuk 4 “groeimiddelen” wordt diverse malen 

verwezen naar paragrafen uit hoofdstuk 3: moet dit niet 

paragrafen van hoofdstuk 4 zijn ? Voorbeeld is de tabel op 

pagina 30. 

Dit is inderdaad een omissie. Dit moet hoofdstuk 4 zijn.  

38 Groeimiddelen 

ambulant 

Op pagina 39 van het Inkoopplan 2016 staat het volgende: 

“De groeimiddelen voor ambulante begeleiding en 

dagactiviteiten worden geprioriteerd voor justitiabelen die 

door de versnelde uitstroom uit klinieken intensieve 

begeleiding nodig hebben en aan zorgaanbieders die kunnen 

aantonen te beschikken over voldoende huurwoningen 

(samenwerking/ contract met woningcorporaties) om 

daarmee de doorstroom naar een zelfstandige woning 

sneller te kunnen realiseren vanuit een RIBW-instelling.” 

Wat wordt precies verstaan onder een zelfstandige woning? 

Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en 

eigen keuken en toilet. Heeft u geen eigen toegang of deelt u 

keuken of toilet met de bewoners van andere woningen/kamers? 

Dan is het een onzelfstandige woning. In dit kader geldt echter dat 

een zelfstandige woning gelezen moet worden als een woning 

waarbij de justitiabele zelf eigenaar is van een woning of een 

woning huurt via een woningcorporatie en niet inwoont bij een 

instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen (RIBW of 

vergelijkbare instelling).  

39 Groeimiddelen 

dagbesteding 

Als groeimiddelen worden aangevraagd voor dagbesteding 

welke wachttijd moet dan worden aangeleverd? 

Indien dagbesteding na aanmelding vanuit IFZO niet direct 

gerealiseerd kan worden, komt de justitiabele op een wachtlijst te 

staan. De gemiddelde wachttijd om dagbesteding dient als 

onderbouwing te worden aangeleverd.  



40 Groeiperceel Offerteaanvraag: pagina 29 :  4.2 groeiperceel ; categorie 2. 

Ambulante begeleiding: Kan een zorgaanbieder van alleen 

extramurale parameters hier ook voor in aanmerking 

komen? 

Ja, het perceel ambulante begeleiding is per definitie bedoeld 

voor zorgaanbieders die geen behandeling of verblijf leveren?  

41 Groeiperceel Bij de toekenning van een groeiperceel is de lengte van de 

wachtlijst een bepalende factor. Nu is onze wachtlijst in 

2015 korter dan dat in 2014 en de jaren ervoor het geval 

was. Dat komt omdat wij dit jaar om verschillende redenen, 

meer cliënten hebben geplaatst dan de toegekende 

productie. In hoeverre wordt dit meegenomen, in het 

beoordelen van de wachtlijst? 

Dit wordt niet meegenomen in de beoordeling.  

42 Groeipercelen Wij geven begeleiding aan ex-gedetineerden met een 

maatregel, dus de ambulante begeleiding. Hiervoor hebben 

wij groepswoningen ter beschikking. Mijn vraag gaat over 

het gunningscriteria G3. Is het mogelijk om alleen voor een 

onderdeel van G3 een groeiperceel aan te vragen en zo ja is 

dit ook mogelijk voor organisaties die zich alleen bezig 

houden met ambulante trajecten? Wij werken nl. samen 

met diverse woningcorporaties om de doorstroom van 

cliënten te bevorderen.  

In de offerteaanvraag is terug te lezen dat er 4 percelen zijn 

waarop u kunt intekenen, waaronder een perceel ambulante 

begeleiding. Indien u alleen in aanmerking wilt komen voor 

groeimiddelen ambulante begeleiding, dient u in het format 

specifiek te benoemen dat u offreert voor perceel 2. In uw 

onderbouwing dient u antwoord te geven op alle gestelde vragen. 

Het is niet toegestaan om alleen antwoord te geven op 1 

gunningscriteria.  

43 Groeipercelen Het is ons niet helemaal duidelijk wanneer we een offerte 

moeten indienen voor groeipercelen.  Er wordt aangegeven 

dat we uitmoeten gaan van de initiële afspraak 2015. Deze 

moeten we corrigeren voor overproductie of goedgekeurde 

initiële budgetophogingen. Vormt deze som uiteindelijk de 

initiële afspraak en hoeven wij pas op de groeipercelen te 

offreren niet wij meer willen afspreken dat dit kader (zijnde 

de initiële afspraak + goedgekeurde initiële 

budgetophogingen als gevolg van overproductie)? 

Iedere zorgaanbieder die in 2015 een contract voor levering van 

forensische zorg heeft, kan een aanvraag indienen voor groei op 1 

van de percelen. U dient echter wel rekening te houden dat de 

herijking van de initiële afspraak 2015 kan betekenen dat uw 

afspraken zowel neerwaarts als opwaarts (rekening houdend met 

eventuele IBO's) worden bijgesteld. Eventuele toekenning van 

groeimiddelen komen hier bovenop.  



44 Groeipercelen In hoofdstuk 4 Groeimiddelen geeft u aan ‘Om voor op één 

of meer van de categorieën voor groei in aanmerking te 

komen dient u per categorie een voorstel in te dienen. In 

paragraaf 3.3 is uitgewerkt uit 

welke onderdelen uw voorstel moet bestaan.’ Ook op pagina 

30 verwijst u naar gunningcriteria uit paragraaf 3.3. Klopt 

het dat dit niet correct is en paragraaf 4.4 met de daarin 

opgenomen criteria van toepassing is. 

Ja, dit is een omissie. Dit moet inderdaad paragraaf 4.4. zijn.  

45 Gunning Indien de aanbieder een of meer van bovengenoemde 

onderdelen niet bij zijn offerte toevoegt, danwel een 

onvoldoende behaalt op onderdeel 2 en/of 3, kan DForZo 

het voorstel voor groei (offerte) ter zijde leggen en de 

aanbieder komt dan niet in aanmerking voor gunning. Klopt 

het dat hier dat bij een onvoldoende beoordeling van het 

wachtlijstbeheer alleen het gunnen van de groeimiddelen in 

het geding is? Of betreft dit de hele aanbesteding? 

Dit geldt inderdaad alleen voor de gunning van de groeipercelen.  

46 Gunning Aanbieder dient in 0, 5 A4 aan te geven dat er sprake is van 

aantoonbaar proactief wachtlijstbeheer en/of een 

coördinator. Wordt hiermee bedoeld dat de antwoorden in 

bijlage 17 die G2 betreffen in totaal niet meer dan 0.5 A4 

tekst mag bevatten? Of is het de bedoeling dat in bijlage 17 

kort wordt ingegaan op de vragen en in een apart 0,5 A4 

uitgebreider hierop wordt ingegaan? 

De toelichting dient te worden gegeven in bijlage 17 en mag niet 

meer dan een half A4 tekst bevatten.  

47 Gunning Bij de gunningcriteria wordt verwezen naar paragrafen 3.3.1, 

3.3.2 en 3.3.3. Klopt het dat hier 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3 

bedoeld wordt? 

Ja, dit is een omissie. Dit moet inderdaad paragraaf 4.4. zijn.  

48 Gunning 

doorstroom-

perceel 

In de presentatie werd een voorlopige gunning van het 

doorstroomperceel besproken. Wat wordt daarmee 

bedoeld? 

In de weken na de offerte worden de offertes beoordeeld. De 

aanbieders krijgen in een brief de voorlopige uitslag, zodat er voor 

de inkoopgesprekken en voor de contracten die in 

januari/februari 2016 afgesloten worden vast een tijdelijke 

afspraak is: de voorlopige gunning. De voorlopige gunning wordt 

later aan het contract gekoppeld. 



49 Gunning 

doorstroom-

perceel 

Is het doorstroomperceel ook van toepassing op een RIBW 

of is alleen een combinatie van RIBS en Tbs mogelijk? 

Het is ook van toepassing op een RIBW, want Divisie ForZo/JJI wil 

graag hoge ZZP’s substitueren naar lage ZZP’s. Bij de RIBW moeten 

dan wel minimaal vier bedden gecontracteerd zijn. 

50 Gunning 

doorstroomper

ceel 

ZZP 5 zijn dementerende cliënten of cliënten met complexe 

meervoudige persoonlijkheidsproblematiek of zeer zwaar 

gehandicapte cliënten. Die cliënten blijven hetzelfde. 

VEV koopt Divisie ForZo/JJI niet in. Bij hoge ZZP’s moet toch 

gekeken worden of er doorgestroomd kan worden naar een 

vervolgvoorziening of begeleid zelfstandig wonen. Voor een deel 

van de cliënten zal dit niet lukken en voor een deel wel. Er wordt 

creativiteit gevraagd. 

51 Gunning-

scriteria 

Tabel 7 gunningscriteria op pagina 30 verwijst naar de 

paragrafen 3.2.1, 3.3.2, 3.3.3. Is correct dat hier naar de 

voorgaande paragraaf wordt verwezen? 

Dit is een omissie. Dit dient 4.4 te zijn.  

52 Gunnings-

criteria 

groeimiddelen 

Onze organisatie levert relatief weinig reclasseringsverblijf, 

bij de gunningcriteria van de groeimiddelen wordt gevraagd 

naar de gemiddelde wachttijd. Wordt hiermee bedoeld de 

gemiddelde wachttijd van alle justitiabelen (intramuraal en 

extramuraal) ongeacht op welke kavel wordt ingeschreven? 

U dient per perceel (ambulante behandeling, ambulante 

begeleiding, ZZP en ZZP VG) aan te geven wat de wachttijd is. Het 

gaat dus niet om een gemiddelde wachttijd van alle justitiabelen, 

maar specifiek de wachttijd voor bijvoorbeeld ambulante 

behandeling.  

53 GZ-/VG-

instelling 

Wij hebben al GZZ ZZP als aanbieder. Zijn er voorwaarden 

voor de inkoop van VG-bedden? 

In de AWBZ is een onderscheid tussen categorale GZ-instellingen 

en VG-instellingen. Divisie ForZo/JJI is daar niet zo streng in als de 

AWBZ, maar iedere aanbieder heeft zijn eigen expertise. De 

inkoop hangt van de inhoudelijke onderbouwing van de aanbieder 

af. 

54 Herijking Tot en met welke maand wordt de realisatie gebruikt bij 

herijking? 

De realisatiecijfers tot en met augustus 2015 worden 

meegewogen bij de bepaling van de herijking.  

55 Incidentele 

budget-

ophoging (IBO) 

Hoe werkt de IBO door in de offerte voor 2016? Als je een 

IBO indient, moet je die dan toevoegen aan het groeikader? 

De IBO is bedoeld als tijdelijke ophoging voor het lopende 

kalenderjaar. Er is geen garantie dat een IBO-toekenning leidt tot 

een structurele ophoging van de afspraak 2016. Bij de herijking 

2016 wordt beoordeeld of de realisatie en onderbouwing in de 

offerte voldoende aanleiding geeft om de budgetophoging mee te 

nemen naar de afspraak 2016. De groeipercelen staan los van de 

initiële afspraak en eventuele IBO-toekenning. 



56 Incidentele 

budget-

ophoging 

Om een groeivoorstel in te kunnen dienen, moet toch 

bekend zijn of de IBO is toegekend? 

Als een aanbieder denkt groei te kunnen realiseren, kan hij een 

groeivoorstel indienen. Het is daarbij niet noodzakelijk om de IBO 

te weten, omdat de groei specifiek wordt toegekend aan 

zorgaanbieders die in staat zijn/mogelijkheden hebben om de 

wachtlijsten te verkorten en de continuïteit van zorg te 

verbeteren. 

57 Incidentele 

budget-

ophoging 

Moet de aanbieder dan de middelen die incidenteel gebruikt 

zijn in 2015 in het groeivoorstel voor 2016 zetten? 

Voor 2 oktober 2015 is bekend of de IBO’s zijn toegekend. Als de 

IBO is toegekend, geeft de aanbieder in zijn onderbouwing aan in 

welke mate deze gerealiseerd wordt in 2015 en doorwerkt in 

2016. Separaat daarvan kan een groeivoorstel worden ingediend. 

Als de IBO is afgewezen, dan heeft dit geen invloed op het 

groeivoorstel. 

58 Indexatie Bij de herschikking werd in het verleden altijd de indexatie 

van de tarieven in NZa BP bekend gemaakt. Deze zelfde 

indexatie % op de loonkosten en materiële kosten gold ook 

altijd voor de FZG aanbesteding. Aangezien er dit jaar geen 

herschikking is geweest: Hoe dit gaat met de indexatie van 

de tarieven? De tarieven in het FZG contract moeten 

namelijk zelf worden ingevuld in het sheet. 

De tarieven 2015 voor de budgetparameters zijn inmiddels door 

Divisie ForZo/JJI definitief geïndexeerd op basis van de NZA 

prijsindexcijfers, zie www.nza.nl onder prijsindexcijfers. Aangezien 

Divisie ForZo/JJI in 2015 geen herschikkingsprocedure meer 

toepast (2015 is laatste jaar budgetparameter tarieven) zal de 

indexering op de tarieven bij de eindafrekening 2015 (in 2016) 

worden verrekend. De zorgaanbieders met een FZG 

aanbestedingscontract dienen m.b.t. de budgetparametertarieven 

2016” in FORZA de tarieven 2015 inclusief de door de NZa 

definitief vastgestelde prijsindexcijfers te hanteren. NZa 

indexcijfers 2015:  

- 0,08% voor de personele kosten 

- 0,32% voor de materiële kosten 

59 Indiceren ZZP De reclassering indiceert niet op 1, 2, 3 of 4, maar op hoog, 

midden en laag. Gaat dit veranderen? 

DIZ gaat met reclassering en ministerie in overleg om te komen 

tot een indicatie gericht op een ZZP. DIZ streeft ernaar dit 

halverwege 2016 gerealiseerd te hebben. 



60 Ingevulde 

rekenhulp 

In bijlage 1 (de checklist en akkoordverklaring Regulier 

contract Overige Forensische zorg 2016) wordt bij onderdeel 

6 aangegeven dat de “Ingevulde ‘rekenhulp’ 

verblijfsintensiteiten DBBC en/of ZZP GGZ-C (bijlage 8, Excel 

bestand op forensischezorg.nl)” toegevoegd dient te 

worden. Ik heb op uw website gezocht naar bijlage 8. Deze 

bijlage kan ik niet vinden.  

Wel heb ik bijlage 8a rekenhulp productmixen OFZ 

verblijfsintensiteiten gevonden. In de bijlage 8a wordt echter 

geen gedeelte GGZ-C getoond.  

• Heb ik de juiste bijlage gedownload?  

• Of is er een andere bijlage voor de GGZ-C? Zo ja welke 

bijlage is dit? 

• Als ik de juiste bijlage heb gedownload, en ik kan geen 

gegevens voor GGZ-C invullen, wat moet ik dan doen? De 

bijlage blanco uploaden? 

 

  

De rekenhulp verblijfsintensiteiten DBBC is terug te vinden onder 

bijlage 8a. Voor de ZZP GGZ C reeks hoeft geen rekenhulp meer 

ingediend te worden, omdat de mix is ingebouwd in de nieuwe 

productiesheets 2016 in de webapplicatie FORZA. Daarnaast werd 

in 2015 uitgegaan van een verschuiving van de verhouding ZZP 5. 

Deze verschuiving kan in 2016 niet opnieuw gemaakt worden.  

 

De percentuele verhouding per ZZP zoals in 2015 afgesproken, 

vormt wel de basis voor de maximum aantal dagen die 

afgesproken kunnen worden in 2016. Groei dient in dezelfde 

verhouding te worden afgesproken, dan wel dat er meer dagen in 

de lagere ZZP's wordt geoffreerd. Eventuele groei dient in 

dezelfde verhouding verdeeld te worden.  

61 Inkoop gedrags-

interventies 

In het Inkoopplan Forensische Zorg (p. 34) wordt gesproken 

over een apart inkoopdocument voor (gedrags)interventies. 

Bij het zoeken op www.forensichezorg.nl hebben wij het 

document niet aangetroffen. Hebben wij het over het hoofd 

gezien, of is het document nog niet gepubliceerd? En is het 

zo dat onze eventuele offerte voor de gedragsinterventies 

net als de reguliere offerte voor 9 oktober ingediend moet 

zijn, of geldt er een andere deadline voor? 

In het inkoopplan is gemeld dat de inkoopprocedure voor de 

interventies separaat aan de procedure voor de inkoop van 

forensische zorg wordt uitgevoerd. Er wordt 

ten behoeve van de inkoop van interventies een inkoopdocument 

gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer dit document 

wordt gepubliceerd.  

62 Inkoop gedrags-

interventies 

Wat is de planning van de inkoop van gedragsinterventies 

van de reclassering? 

Naast de reclassering mogen ook andere aanbieders interventies 

gaan aanbieden. Hoe de markt hiervoor geopend gaat worden, 

wat dit voor de reclassering betekent en wat voor mogelijkheden 

de aanbieders hebben, is onderwerp van gesprek. Zodra er 

informatie beschikbaar is, worden de aanbieders hierover 

geïnformeerd. 



63 Inkoop gedrags-

interventies 

Klopt het dat de marktconsultatie gedragsinterventies niet 

meeloopt in de voorliggende offerteprocedure? Kunt u 

aangeven wanneer en hoe hierover meer informatie bekend 

wordt gemaakt? 

De inkoopprocedure gedragsinterventies wordt separaat aan de 

procedure voor de inkoop van forensische zorg uitgevoerd. Er 

wordt ten behoeve van de inkoop van interventies een 

inkoopdocument gepubliceerd, maar het is nog niet bekend 

wanneer dit document wordt gepubliceerd. 

64 Inkoop 

verdiepings-

diagnostiek 

Wat is de planning voor de inkoop van de 

verdiepingsdiagnostiek? 

Deze informatie is te vinden in de Handleiding inkoop forensische 

zorg en daarin staat dat de inkoop hiervan gelijk loopt met de 

inkoop van de overige forensische zorg. Voor 2016 blijft het een 

separaat contract. 

65 Inkoop 

verdiepings-

diagnostiek 

In paragraaf 5.2.1 van de Offerteaanvraag 2016 staat dat 

indien er percelen vrijvallen m.b.t. de 

verdiepingsdiagnostiek, DForZo deze zal uitzetten middels 

een onderhandse procedure. Wanneer wordt bekend 

gemaakt of er eventueel een perceel vrijvalt? 

Onderhands wil zeggen dat Divisie ForZo/JJI bepaald welke 

zorgaanbieders in deze betreffende regio's in aanmerking komen 

voor gunning. Met de betreffende zorgaanbieder zal hierover 

contact worden gelegd.  

66 Inkoopplan 

2016 

Op pagina 11, bij punt 3 Opbouwplan ambulant; staat 

geschreven: “klinische capaciteit wordt afgebouwd en 

gelijktijdig lichtere vormen van zorg worden opgebouwd.” 

Geldt dit alleen voor bedden? Of kan er ook 

dagbesteding/dagactiviteit geboden worden ( opgebouwd 

als lichtere vormen van zorg) op een extramurale locatie? 

De opbouw van lichtere vormen van zorg kan ook inhouden dat de 

hoeveelheid dagbesteding/dagactiviteiten hoger wordt door 

middel van afbouw van bedden (klinisch, dan wel ZZP's). In alle 

gevallen geldt echter wel dat er sprake moet zijn van een 

zwaardere/intensievere zorg naar lichtere/minder intensieve zorg.  

67 Inkoopplan 

2016 

Op pagina 26; over de productmix (ter verduidelijking); Dit is 

alleen onderling met de verschillende begeleidingsvormen ( 

de verhouding (H300 + H150) met (H152 + H153)= minimaal 

40% met maximaal 60% ) , hier valt qua verdeling niet bv 

dagactiviteit ( F125) onder. 

Dat klopt. De productmix begeleiding geldt alleen voor de 

begeleidingsparameters en niet voor de parameter F125A en B.  

68 Inkoopplan 

2016 

In het inkoopplan staat dat toegewerkt wordt naar 

categoriemanagement. 

In de komende maanden word toegewerkt naar per categorie 

gericht inkopen. De categorieën waarop ingekocht gaat worden, 

moeten nog bepaald worden. Daarna moet er meer 

gedifferentieerd gaan worden. Het komende jaar wordt dit meer 

ontwikkeld. Divisie ForZo/JJI nodigt de aanbieders van Jeugdzorg 

uit ideeën aan te melden en mee te denken. 



69 Inkoopplan 

2016 

In het inkoopplan, paragraaf 2.4, geeft u aan dat OFZ per 

boekjaar wordt gecontracteerd en DJI niet met 

schadelastjaren kan werken. DBBC’s hebben echter een 

maximale looptijd van 365 dagen, waardoor een deel van 

het contract 2015 in 2016 wordt gerealiseerd. Kunt u 

aangeven wat contracteren per boekjaar precies inhoudt en 

wat dit voor effect heeft op de offerte die wij moeten 

indienen voor 2016? 

Dit is deels een omissie. Tot aan het jaar 2016 werden de 

Budgetparameters per boekjaar gecontracteerd. Vanaf het jaar 

2016 bestaan deze budgetparameters niet meer. De DBBC's 

worden per contractjaar afgesloten. Echter dient Divisie ForZo/JJI 

nog steeds per boekjaar te verantwoorden. Het betreffende 

contractjaar zal wel worden afgerekend nadat de laatste factuur 

voor dat bepaalde contractjaar is ontvangen en goedgekeurd door 

Divisie ForZo/JJI. De ZZP's en Extramurale parameters worden wel 

per boekjaar gecontracteerd. 

70 Inkoopplan 

2016 

In het document Inkoopplan 2016 Forensische zorg, datum 

14 augustus wordt in paragraaf 4.4.2 tot twee maal toe 

verwezen naar paragraaf 4.2.3. Er wordt vermeld: “(zie 

4.2.3)”. Deze paragraaf bestaat echter niet in het inkoop. 

Naar welke paragraaf wordt verwezen, binnen het 

Inkoopplan? Op welke bladzijde kan ik deze vinden? 

Dit is een verwijzing naar hoofdstuk 4.2.3 van het inkoopplan 

2015. Dit inkoopplan is terug te vinden op de website 

www.forensischezorg.nl bij inkoopdocumenten 2015. 

71 Jaar-

verantwoording 

In de planning (inkoopproces, hoofdstuk 8 offerteaanvraag 

2016) staat voor het aanleveren van de jaarverantwoording 

1 juni 2017 genoemd. In het (voorbeeld)contract is onder 

artikel 11 sprake van 1 april, de datum die ook in 

contractjaar 2015 staat. Wat is de juiste datum? 

De jaarverantwoordingsdocumenten 2016 (inclusief de 

controleverklaringen) inzake de bekostiging in DBBC’s, ZZP’s en 

Extramurale parameters dienen vóór 1 juni 2017 bij Divisie 

ForZo/JJI aangeleverd te worden in de applicatie FORZA (zie 

hiervoor ook de handleidingen F&R 2016 en Planning & Control 

2016 (FPC’s), hoofdstuk Verantwoording en registratie DBBC’s, 

ZZP’s en Extramurale parameters).  

72 Jaar-

verantwoording 

De datum van de jaarverantwoording voor 2016 is vervroegd 

naar 1 april 2017. Is de datum voor 2015 ook vervroegd naar 

1 april 2016? 

Ja, dat is zo. 

73 Jeugd-

reclassering 

Klopt het dat iets van de jeugdreclassering naar DForZo 

gaat? 

Er zijn grote wijzigingen geweest in de jeugdzorg de afgelopen 

jaren (van zorgverzekeraar naar de gemeente en van provincie 

naar de gemeente). Daar blijft het voorlopig even bij. Er is wel 

sprake van een samenvoeging van de directie en divisie van 

justitiële jeugdinrichtingen en de directie forensische zorg. Dit 

gaat om een organisatorische samenwerking op het hoofdkantoor 

van DJI en niet om een daadwerkelijke samenwerking op dit 



moment in het veld. Die ambitie is er wel, maar dit is niet het 

juiste moment, vanwege alle grote veranderingen die er geweest 

zijn. 

74 Kapitaalslasten Als de aanbieder groei aanvraagt, dan zijn daar in de oude 

kapitaalslasten nog geen kapitaalslasten voor verstrekt. 

Betekent dit dat het groeiperceel ook voorzien wordt van 

een 100% NHC in de afweging? 

Aangenomen wordt dat met de afweging de verrekening met de 

NHC wordt bedoeld. Voor groeipercelen geldt het volgende. 

Indien de groei van de FZ bedden ten laste gaat van de overige 

bedden, dus de totale capaciteit van de zorgaanbieder niet wijzigt, 

dan zal de bestaande verrekening van de NHC worden toegepast. 

Een lager verrekenbedrag bedrag NHC voor de FZ zal worden 

gecorrigeerd door een hoger NHC bedrag voor de overige bedden. 

Voor feitelijke groei, niet binnen de bestaande capaciteit, zal 

afstemming worden gezocht met de NZa omdat de beleidsregels 

FZ tot nu toe hierin niet voorzien. 

75 Klinisch 

plaatsen 

Hoe werken de veranderingen van IFZO, de afdeling 

Plaatsing naar de Divisie Individuele Zaken en bij NIFP/IFZ 

door in de continuïteit in het realiseren van de klinische 

plaatsen? 

DIZ gaat ervan uit dat het plaatsingsproces op dezelfde manier 

uitgevoerd wordt als de NIFP/IFZ. Mogelijk zal DIZ meer letten op 

de afspraken en regels, zoals de 5-werkdagenregeling. DIZ streeft 

naar dezelfde kwaliteit bij de plaatsingen. 

76 Klinisch 

plaatsen 

Dit najaar moet de reorganisatie bij het hoofdkantoor DJI 

nog afgerond worden. Kan de reorganisatie leiden tot 

minder snelle plaatsingen op de korte termijn? 

Volgens het mens-volgt-werk-principe bij het ministerie gaat een 

deel van de NIFP-medewerkers werken bij DIZ. Verwacht wordt 

dat de overgang redelijk vlekkeloos zal verlopen. 

77 Kortingen lange 

termijn 

perspectief 

Voor de DBBC tarieven wordt een korting opgelegd ten 

opzichte van de DBC tarieven. Bij de DBBC’s is sprake van 

een extra component, beveiliging, die ten opzichte van de 

DBC’s extra personele inzet en inzet van 

veiligheidsvoorzieningen vergt. Daarmee is de kostprijs van 

een DBBC structureel hoger dan van een DBC, terwijl het 

door DJI beschikbaar gestelde tarief door de opgelegde 

kortingen lager is. Dit maakt het justitie aanbod als 

zelfstandige activiteit structureel verlieslatend. Het maakt 

voor de bedrijfsvoering een belangrijk verschil of de 

opgelegde kortingen voor een afzienbare periode zijn 

danwel voor langere termijn worden gehandhaafd. a. Voor 

Divisie ForZo/JJI bekijkt per jaar de door de NZa afgegeven DBBC 

maximum tarieven en stelt mede op basis van deze maximum 

tarieven per contractjaar de DBBC tarieven, inclusief (eventuele) 

kortingen, vast. 



welke periode zullen de kortingen worden gehandhaafd ? b. 

Is er perspectief op het vervallen van de kortingen en 

overgang naar kostendekkende tarieven ? 

78 Kortings-

percentage 

Geldt het kortingspercentage op de NZA-tarieven of op het 

budget 2015? 

Het kortingspercentage geldt voor alle door de NZa afgegeven 

maximumtarieven voor de FZ, waarbij het kortingspercentage 

voor ZZP en EP geldt per kalenderjaar en voor de DBBC per 

contractjaar. De korting is niet van toepassing op de NHC-tarieven, 

want die staan vast tot 2017. 

79 Markt-

consultatie 

Onder knelpunten in forensische zorg (blz.16) is sprake van 

onvoldoende BW-capaciteit in Noord Nederland, 

Randstad,..etc.... Welke regio's vallen onder Noord 

Nederland en welke onder de Randstad? 

Het gaat hier om de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 

De regio's die vallen onder de Randstad zijn Zuid Holland, Noord 

Holland en Utrecht.  

80 Markt-

consultatie 

Onder FZG (blz. 17): kunt u de laatste alinea "verplicht BID 

en verdiepingsdiagnostiek…." kunnen 

verhelderen/verduidelijken? Wat betekenen de afkortingen 

BID en OC? 

De afkorting BID staat voor Behandeling in detentie. De afkorting 

OC staat voor opvangcentra.  

81 Meerjaren-

contract 

Hoe komt een zorgaanbieder in aanmerking voor een 

meerjarencontract? 

Het doorstroomperceel wordt gekoppeld aan een afspraak van 

twee jaar. De zorgaanbieder heeft dan twee jaar de tijd klinische 

zorg af te bouwen en lichtere vormen van zorg op te bouwen. De 

afspraken gelden twee jaar. Daarna wordt gekeken wat het 

opgeleverd heeft. 

82 Mismatch Blijft de 48-uursregeling bij mismatch bestaan? Ja. Als een zorgaanbieder bedenkingen heeft en na enkele dagen 

of weken blijkt dat de match niet goed is, dan geldt de afspraak 

dat DJI binnen 2x24 uur zorgt voor een alternatief door middel 

van een plaatsing bij een andere zorgaanbieder. 

83 Niet ge-

contracteerde 

zorgaanbieder 

Kan er na 1 januari 2016 bij het omklappen naar OFZ titels 

nog een voorziening OFZ door niet gecontracteerde 

aanbieders worden aangevraagd voor patiënten die in 2015 

(of eerder) zijn geplaatst? 

Nee, er kan er in beginsel in 2016 geen aanvraag niet 

gecontracteerde zorg bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder 

worden aangevraagd.  

84 Nieuwe 

aanbieders 

Met de meervoudig onderhandse aanbesteding is een 

budget van 2 miljoen euro gemoeid. Is dat bedrag een 

herverdeling van het beschikbare geld voor forensische zorg 

Het budget is geen nieuw geld. Het budget dat nu besteed wordt 

aan eenmalige zorgtoeleidingen, wordt geïnvesteerd om een 

aantal nieuwe zorgaanbieders te contracteren. 



of is dit nieuw geld? 

85 Onder-

aanneming 

In kader van de zorginkoop 2016 moeten wij melding maken 

van het onderaannemerschap. In het document 

“Offerteaanvraag” is op pagina 45 aangegeven dit in te 

vullen in het format in bijlage 1b. Ik kan echter het format in 

bijlage 1b waarnaar wordt verwezen in de laatste zin niet 

vinden op de webpagina met de inkoopdocumenten. Kan jij 

s.v.p. aangeven hoe ik de gegevens moet verwerken? 

Dit moet bijlage 5b zijn.  

86 Onder-

aanneming 

Is onderaannemerschap bij niet gecontracteerde aanbieders 

voor OFZ titels toegestaan? 

Het is mogelijk voor zorgaanbieders met een contract in de 

Overige Forensische Zorg om een onderaannemerschap met een 

niet-gecontracteerde zorgaanbieder aan te gaan. U dient dit wel 

te melden in uw offerteaanvraag en om akkoord vragen van uw 

zorginkoper. Bovendien moet er sprake zijn van een 

zorgaanbieder die beschikt over een WTZi-toelating of 

vergelijkbare toelating. Zie bijlage 5b van de offertebijeenkomst.  

87 Onder-

aanneming 

In de offertedocumentatie wordt gesproken over het 

onderaannemerschap. Is dat een werkvorm die op alle delen 

van de offerteaanvraag toegepast kan worden, dus naast de 

reguliere omzet ook op het groei- of doorstroomperceel? 

Er kan op alle werkvormen samengewerkt worden met een 

onderaannemer die niet gecontracteerd wordt. De aanbieder 

moet wel WTZi-toegelaten zijn. 

88 Onderbouwing 

Nieuw Initiatief 

In bijlage 6 van de offerteaanvraag 2016 wordt gevraagd 

naar de 'Onderbouwing Nieuw Initiatief'. Moet dit 

'Onderbouwing doorstroomperceel' zijn?  

Nee, de onderbouwing nieuw initiatief is alleen bestemd voor 

zorgaanbieders die in 2015 een tweejarige afspraak hebben 

waarin de afbouw van klinische capaciteit en opbouw van lagere 

vormen van zorg centraal staat. De onderbouwing is bedoeld als 

tussenrapportage waarin de stand van zaken van de afbouw door 

betreffende zorgaanbieders beschreven dient te worden.  

89 Plaatsingsbrief Bevat de plaatsingsbrief genoeg informatie om omissies te 

voorkomen? 

Bij de aanmeldbrief zit de indicatie van het NIFP en daar staat 

informatie over de cliënt en de stoornis in. Divisie ForZo/JJI gaat 

ervan uit dat dit voldoende informatie aan de zorgaanbieder geeft 

om aan te kunnen geven of die behandelaanbod beschikbaar 

heeft. 

90 Presentatie Wordt de presentatie gemaild? De presentatie wordt op de website geplaatst, samen met het 



verslag van de bijeenkomst. 

91 Prestatie-

indicatoren 

Welke aanbieders moeten zich verantwoorden aan de hand 

van de Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie? 

Verplicht voor alle FPC’s en PPC’s. Voor alle overige 

zorgaanbieders met een inkoopafspraak voor 2016 geldt dat 

sprake moet zijn van een minimale instroom van 15 patiënten in 

de eerste 8 maanden van het jaar voorafgaand aan het 

registratiejaar. 

Dit minimum aantal voor de verantwoordingsplicht van 15 

patiënten geldt per zorgtype. Het aantal zorgtypes met 

verantwoordingsplicht is maximaal 2. 

In de Indicatorengids 2016 is te lezen welke Indicatoren voor 

iedere instelling van toepassing zijn en, eventueel, welke 

patiëntgroepen bij een indicator zijn geëxcludeerd. Tevens staan 

hierin de voor 2016 geldende normen voor de genormeerde 

prestatie-indicatoren. De Indicatorengids 2016 verschijnt in 

oktober 2015 op forensische zorg.nl. 

92 Prestatie-

indicatoren 

Welke boetes kunnen worden opgelegd in relatie tot de 

Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie? 

Bij het niet, niet tijdig of onjuist aanleveren van de PI’s, bedraagt 

de boete 2% van de betreffende berekeningstoeslag. Deze wordt 

berekend op basis van het totaalbedrag van de 

productieafspraken 2016 voor DBBC’s, ZZP’s en Extramurale 

parameters. Het boetebedrag is het totaal van de 

productieafspraken vermenigvuldigd met 2 %. 

Afhankelijk van het segment waarover verantwoording moet 

worden afgelegd, wordt bezien of aan de normen op een aantal 

indicatoren wordt voldaan. Indien een aanbieder niet voldoet aan 

tenminste één norm (van de genormeerde indicatoren), wordt 

een boete opgelegd van 1% over de berekeningsgrondslag 2016. 

In augustus 2017 worden de zorgaanbieders geïnformeerd over de 

hoogte en grondslag van een eventuele boete. 

93 Prestaties 

begeleiding en 

dagactiviteit 

Is het mogelijk om als zorgaanbieder met ( alleen) contract 

voor extramurale parameters ( met enkel de prestaties 

begeleiding en dagactiviteit) ook deze activiteiten/prestaties 

aan te bieden voor klinische cliënten, cliënten met een DBBC 

of/en ZZP? 

nee, dat is niet mogelijk. Deze activiteiten worden als combinatie 

van activiteiten en verrichtingen ingekocht. Het onderdeel 

dagbesteding en begeleiding is verdisconteert in de DBBC en ZZP 

VG. Voor de ZZP C-reeks wordt de dagbesteding ingekocht via de 

extramurale parameter F125b.  



94 Prestaties 

indicatiebesluit-

en 

Op de afgegeven indicatiebesluiten staat alleen 1 prestatie 

aangegeven( er kunnen niet meerdere aangegeven worden? 

) bv. Ambulante hulpvraag dagbesteding. Er staat niet apart 

vermeld dat de indicatie ook wordt afgegeven voor de 

prestatie begeleiding, Moeten er (officieel ) 2 indicaties 

worden afgegeven of kan begeleiding altijd onder de 

prestatie dagactiviteit? 

De activiteiten die in de indicatiestelling worden aangegeven zijn 

leidend en daarop kan gefactureerd worden. Activiteiten die niet 

zijn aangegeven kunnen niet worden geleverd/gefactureerd. Bijv. 

in de indicatie staat alleen dagbesteding, dan kan begeleiding niet 

worden geleverd/gefactureerd. 

95 Prestaties 

indicatiebesluit-

en 

Kunnen er indicaties afgegeven worden voor bv. Begeleiding 

aan 2 verschillende zorgaanbieders? Bv. Client woont bij een 

RIBW of krijgt ambulante woonbegeleiding van organisatie A 

en krijgt individuele begeleiding op het leefgebied 

dagbesteding en volgt ook dagactiviteit van organisatie B. 

Krijgen beide organisaties dan een indicatie voor de 

prestatie begeleiding? Zo nee, hoe kan deze dan 

aangeboden/gedeclareerd worden?  

Ja, dat kan, alleen bij een zeer specifieke zorgvraag en natuurlijk 

geïndiceerd door de reclassering (toezichthouder). Gedacht kan 

worden aan dagbesteding en individuele begeleiding in bijv. 

schuldsanering. 

96 Productgroepen 

DBBC 

In onze afspraak voor 2015 is niet elke productgroep van de 

DBBC-typeringen ingekocht. Vorig jaar was er de 

mogelijkheid dit bij de herschikking –indien van toepassing- 

te repareren. Is het praktisch om bij de inkoop voor 2016 in 

ieder geval bij elke productgroep 1 DBBC in te kopen of zijn 

er tussentijds (bijvoorbeeld bij incidentele budgetophoging) 

mogelijkheden om een productgroep alsnog toe te voegen 

aan de productieafspraak? 

Divisie ForZo/JJI gaat ervan uit dat u niet alle productgroepen + 

behandeling kunt leveren. U dient bij de indiening van de offerte 

een realistische inschatting te maken van de verwachte te leveren 

zorg. Het is vooralsnog niet mogelijk om een productgroep 

tussentijds toe te voegen.  

97 Productmix Hoe verhoudt de productmix zich tot het aantal dagen dat 

geoffreerd mag worden? Dit kan hoger zijn dan de initiële 

afspraak 2015, rekening houdend met de IBO en het OHW 

van 31 augustus 2015. Matcht dit dan nog met de 

rekenhulp? 

De productmix is leidend. De IBO geldt als onderbouwing voor het 

indienen van de offerte voor 2016. Het kan zijn dat de offerte 

afwijkt van de initiële afspraak, maar de initiële afspraak 2015 is 

het uitgangpunt bij de inkoopgesprekken. 

98 Productmix 

begeleiding 

De productmix voor begeleiding is in 2016 maximaal 65% 

gespecialiseerde begeleiding. Onze organisatie levert alleen 

H153. Kunt u een rekenvoorbeeld geven hoe de productmix 

kan worden aangepast. 

H153 en H152 zijn beide maximaal 65% (in totaal) en H150 

maximaal 20%. De overige aantal uren moeten maximaal op H300 

uitkomen.  



99 Regio's tbs Hoe worden de regio’s voor de TBS bepaald? Een van de pijlers van het meerjarenbeleid capaciteit Divisie 

ForZo/JJI (en het Masterplan DJI) is ingevuld door ‘plaatsing op 

basis van herkomst en bestemming’. Om een prognose te maken 

voor de capaciteitsbehoefte per FPC, is van alle ‘reguliere tbs-

gestelden’, die op 6 december 2012 de tbs-maatregel hadden, 

vastgesteld wat de laatst bekende woonplaats van de patiënt was. 

De doelgroepen ‘Verstandelijk Beperkten’, vreemdelingen, EVBG 

en ‘Longstay’ zijn buiten beschouwing gelaten, omdat zij niet 

(volledig) regionaal geplaatst worden. Vervolgens is de afstand 

tussen de laatst bekende woonplaats van de patiënt en de kortste 

afstand tot een FPC bepaald. Om de regionale plaatsing van tbs-

gestelden werkbaar te maken, is aangesloten bij de 

postcodegebieden. Door postcodegebieden aan het 

verzorgingsgebied per FPC te koppelen, kan bij plaatsing op basis 

van de postcode van een patiënt direct het ‘dichtstbijzijnde FPC’ 

worden gegenereerd. Er hoeft daardoor niet telkens per patiënt 

het dichtstbijzijnde FPC berekend te worden. Op basis van de 

regio van herkomst van de tbs-populatie (en aan de hand van de 

zgn. postcodetabel) zijn - voor de plaatsing van de reguliere 

doelgroep - verzorgingsgebieden per FPC vastgesteld.  

100 Rekenhulp 

productmix 

In bijlage 8a (rekenhulp productmix) staat dat het aantal 

ligdagen conform de initiële afspraak 2015 ingevuld moet 

worden. Wordt hiermee de initiële afspraak bedoeld 

exclusief waterbeddencapaciteit? 

Ja, het betreft de initiële afspraak 2015 exclusief 

waterbedcapaciteit 2015.  

101 Rekenhulp 

productmixen 

Bijlage 8a rekenhulp productmixen OFZ is alleen voor DBBC’s 

en niet voor ZZP’s beschikbaar, is dit correct?   

ja, dat klopt. De rekenhulp ZZP is nu ingebouwd in de 

productiesheet. Wijkt deze af, dan kleurt deze rood.  



102 Rekenhulp 

verblijfs-

intensiteiten 

In “Vervolg bijlage 1”, pagina 50, wordt bij onderdeel 6 

aangegeven dat we een ingevulde ‘rekenhulp’ 

verblijfsintensiteiten DBBC en/of ZZP GGZ-C (bijlage 8, Excel 

bestand op forensischezorg.nl) aan onze offerte moeten 

toevoegen. Ik vind hiervoor bijlage 8a Rekenhulp productmix 

OFZ verblijfsintensiteiten. Als ik deze bijlage open zie ik dat 

alleen verblijfsintensiteiten A t/m G genoemd worden 

inclusief beveiligingsniveaus, ik mis in het bestand de 

mogelijkheid om ZZP’s in te voeren zoals dit vorig jaar wel in 

de bijlage was opgenomen. Waar kan ik de ZZP’s invullen? - 

Is het noodzakelijk een ingevulde “rekenhulp” aan de offerte 

toe te voegen? Als ik in FORZA inlog geeft FORZA bij de 

checklist niet aan dat ik de rekenhulp moet toe voegen. 

Moet ik misschien i.p.v. de rekenhulp te uploaden, in FORZA 

in de spreadsheet 2016 Inkoop - Regulier contract OFZ een 

voorstel indienen? 

In tegenstelling tot wat in de offertedocumenten staat, hoeft de 

rekenhulp niet middels bijlage 8a te worden geüpload, maar dient 

deze voor de DBBC-verblijfsintensiteiten direct in de rekenhulp in 

FORZA (zie productiesheets) ingevuld te worden. Voor de ZZP's 

hoeft geen rekenhulp meer ingevuld te worden, omdat de 

productmix is ingebouwd in de productiesheet. Voldoet u niet aan 

de productmix, dan kleurt deze rood.  

103 Schrikkeljaar 2016 is een schrikkeljaar. Heeft dit gevolgen voor de 

berekeningen? 

Het schrikkeljaar wordt meegenomen in de dagen. Voor de DBBC’s 

geldt een limiet van 365 dagen. 

104 Schuifcapaciteit Op bladzijde 8 wordt onder het 3e punt vermeld: 

“Uitvoering geven aan de NZa beleidsregel inzake 

schuifcapaciteit”  

 

Welke beleidsregel is dit? (Ik kan op de website van de NZa 

deze beleidsregel namelijk niet vinden! ) Graag in uw 

antwoord vermelden beleidsregel CA-xxx. Wat houdt deze 

beleidsregel in? 

Het gaat om beleidsregel Overheveling FZ-Zvw met nummer 

AL/BR-0019. De beleidsregel beschrijft het beleid met betrekking 

tot de meldingen van overheveling van middelen uit 

productieafspraken in de FZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) of 

vice versa, om uiteindelijk het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie 

(VenJ) over deze meldingen te informeren.  

105 Schuifcapaciteit Wordt nog een beleidsregel ontwikkeld gericht op 

schuifcapaciteit tussen Justitie en WLZ? 

De NZa heeft hiervoor de beleidsregel AL/BR-0019 opgesteld. U 

kunt deze vinden op de website van de NZa.  

106 Substitutie Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de substitutie 

binnen het totaal productievoorstel (paragraaf 2.1) en het 

doorstroomperceel (hoofdstuk 3)? 

De substitutie binnen de offerte dient binnen de nu bekende 

budgetten te worden gerealiseerd. Om in aanmerking te komen 

voor het doorstroomperceel is het verplicht een 

substitutievoorstel te doen. Tevens is de productmix op het 

doorstroomperceel niet van toepassing en ontvangen 



zorgaanbieders een bonus op het tarief.  

107 Tarief Een aanbieder komt bij de aan middel gebonden stoornis ver 

onder het tarief dat hij van zorgverzekeraars krijgt, terwijl 

het zware zorg is. Waarom is de vergoeding voor zorg met 

een strafrechtelijke titel anders? 

Divisie ForZo/JJI denkt met de tariefstelling in het inkoopbeleid 

heel dicht tegen het budget van de oude systematiek te zitten. 

Het financiële kader waarbinnen de zorg geleverd moet worden, 

ligt vast. De berekeningen zijn uitgevoerd met de gedachte dat 

voorkomen moet worden dat instellingen fors achteruitgaan. 

108 Tarief De tarieven van de DBC zijn gecorrigeerd, omdat die al jaren 

lager lagen. Nu worden de tarieven bij forensische zorg weer 

de andere kant op geschoven? 

De korting die eerder werd toegepast, is nu gehalveerd. Het 

financiële kader waarbinnen de zorg geleverd moet worden, 

groeit niet. 

109 Tarief Het is toch vreemd dat voor vergelijkbare zorg het tarief bij 

de zorgverzekeraars hoger is dan bij forensische zorg, terwijl 

het een moeilijkere doelgroep is? 

Divisie ForZo/JJI denkt dat er weinig ruimte zit tussen de 

opbrengst volgens de oude systematiek en de nieuwe tarieven. 

110 Nieuw initiatief 

2015 

Indien de afbouw van bedden en het opbouwen van lichtere 

vormen van zorg in het kader van het nieuw initiatief 2015-

2016 in 2015 reeds volledig is gerealiseerd, is het dan 

mogelijk om het meerjarencontract open te breken en eind 

2015 af te sluiten? En zo ja, onder welke voorwaarden?  

Indien u in 2015 de afspraken en doelstellingen m.b.t. het nieuw 

initiatief 2015 reeds hebt gerealiseerd, is het mogelijk om het 

meerjarencontract open te breken.  

De voorwaarden hiervoor zijn dat de betreffende zorgaanbieder 

een formele bevestiging stuurt aan DForZo dat de doelstellingen 

zijn gerealiseerd. Dit dient ook aangetoond te kunnen worden op 

basis van de door de accountant gewaarmerkte verantwoording 

2015 in budgetparameters  en de verantwoording in Repad 2015. 

Indien hiervan sprake is, dient u de aanneemsom en de gewijzigde 

parameters in uw initiële afspraak in te vullen. Van belang is dat u 

in bijlage 6 zo concreet mogelijk onderbouwd welke concrete 

veranderingen in uw productievoorstel gerelateerd zijn aan de 

afspraken van het nieuwe initatief 2015. 

111 Toegekende 

nieuwe 

initiatief 

Het toegekende nieuwe initiatief 2015-2016 wordt nergens 

beschreven: loopt dit gezien het feit dat hij als definitief in 

FORZA staat in 2016 automatisch door ? 

De nieuwe initiatief 2015 is een meerjarenafspraak voor de duur 

van 2 jaar. Inderdaad loopt deze afspraak in2016 automatisch 

door. In bijlage 6, onderbouwing DBBC en ZZP offerte, is wel een 

onderdeel opgenomen waarin zorgaanbieders met een nieuw 

initiatief 2015-2016 dienen te onderbouwen wat de stand van 

zaken is en of er al mogelijkheden zijn om een deel van de af te 

bouwen capaciteit reeds in de afspraak 2016 aangepast kan 



worden.  

112 Toekenning 

incidentele 

budget-

ophoging 

Wanneer wordt bekend of de incidentele budgetophoging 

wordt toegekend. Dit is van belang voor deze 

inkoopprocedure want als de IBO niet wordt toegekend is 

het meer relevant om op een van de groeipercelen in te 

schrijven. 

De terugkoppeling van de IBO's gebeurd uiterlijk op 2 oktober 

2015.  

113 Tweejaarlijkse 

toetsing 

Offerteaanvraag, paragraaf 9.4, pagina 47: wat wordt 

bedoeld met een tweejaarlijkse toetsing op de kwaliteit 

vanuit de optiek van de justitiabelen? Is dat het cliënt 

tevredenheidsonderzoek? Betekent dit dat als aan het 

Kwaliteitskader VG wordt voldaan dat ook aan deze 

voorwaarde is voldaan? 

Dit heeft betrekking op de meting van de patiënttevredenheid/de 

cliëntervaring. Divisie ForZo/JJI baseert zich bij deze voorwaarde 

op de eisen die hierover vanuit uw sector aan u worden gesteld. 

Als VG-instelling moet u op dit punt inderdaad voldoen aan de 

eisen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

114 Uitvoerings-

eisen 

Het is van belang dat een passende plek beschikbaar is bij 

zorgaanbieder, waar geboden kan worden wat betreffende 

justitiabele nodig heeft. Op welke manier wordt bepaald 

welke zorgaanbieder de meest passende plek kan bieden? In 

hoeverre vindt hier overleg over plaats met de 

zorgaanbieder? Is er in dit verband iets bekend over 

acceptatieplicht en in- en exclusiecriteria? 

Op basis van de indicatiestelling en het zorgaanbod in Ifzo wordt 

er gematched met de zorgaanbieders. Deze matching zorgt ervoor 

dat geborgd is vraag en aanbod passend is voor de cliënt. Na de 

matching wordt er een aanmeldbrief met indicatiestelling 

gestuurd naar de zorgaanbieder die uit de matching gekomen is. 

De zorgaanbieder heeft dan vijf werkdagen de tijd om te besluiten 

dat cliënt geplaatst kan worden. Als zorgaanbieder cliënt afwijst is 

daarover overleg met de ambulante verwijzer (reclassering) en bij 

een klinische plaatsing (Divisie Individuele Zaken van DJI). Als 

reden van afwijzing gegrond is, gaat verwijzer of plaatser op zoek 

naar een alternatief bij een andere zorgaanbieder die ook uit de 

matching is gekomen. 

115 Verant-

woording 

RePaD 

Wat is de definitie van de productie in 2015? Is dat de start 

van de DBC of de datum van de verblijfsdag? 

Alles wat in het kalenderjaar 2015 is gerealiseerd, DBBC, ZZP of 

extramuraal, moet in RePaD verantwoord worden. 

116 Verant-

woording 

RePaD 

Is RePaD straks ook niet meer van toepassing op de 

ambulante zorg in de PI’s?  

De ambulante zorg wordt straks gefactureerd op individueel 

cliëntniveau. Dan is er geen RePaD meer. 



117 Verwachting 

gemiddelde 

capaciteit TBS 

Offerteaanvraag, paragraaf 6.1.1, pagina 37: de brief met de 

prognose over de voorlopige verwachting van de 

gemiddelde capaciteit hebben we ontvangen. Kan het daarin 

genoemde beddenaantal in de offerte worden opgevoerd?  

Ja, dat klopt.  

118 Verwijzing 

bijlagen 

In het document Offerteaanvraag 2016 worden de bijlage 

opgesomd en als voorbeeld weergegeven die bij de 

inkoopnotitie bijgevoegd dienen te worden. pagina 50 / 

Bijlage 1 : hierin staat bij punt 2 dat bijlage 4a (eigen 

verklaring) en 4b ( aanvullende gegevens zorgaanbieder) 

bijgevoegd dienen te worden. Pagina 52 / bijlage 4: betreft 

een Checklist en akkoordverklaring Verdiepingsdiagnostiek. 

Hierin wordt ook weer verwezen naar de eigen verklaring 4a 

en 4b. Pagina 55 / bijlage 5a: Eigen verklaring. Pagina 56 / 

bijlage 5b: Aanvullende gegevens met betrekking tot eigen 

organisatie. Ik neem aan dat de bijlagen genoemd in bijlage 

1, punt 2 niet 4a en 4b doch 5a en 5b dienen te zijn.  

Dit is intussen aangepast in de offertedocumenten. Dit moet 

inderdaad bijlage 5a en 5b zijn.  

119 Verwijzing 

bijlagen 

In de inkoopdocumenten wordt verwezen naar een Excel-

sheet, bijlage 18 verblijfsintensiteiten tbs niet justitieel. Dit is 

op de website echter een Word document? 

Op de website zijn bijlage 18 (excelsheet) en bijlage 18a te vinden. 

In de word-versie wordt beschreven op welke wijze de excelsheet 

gebruikt kan worden.  

120 VPT-trajecten U gaf aan dat er in 2016 nog geen mogelijkheid is voor het 

inkopen van VPT-trajecten. Dat is jammer omdat wij de 

ervaring hebben dat we binnen VPT voor minder geld, 

kwalitatief goede zorg kunnen bieden, ook aan cliënten met 

hoge ZZP's. Daarom onze vraag of wij in 2016 VPT-trajecten 

mogen declareren als beschermd wonen-trajecten ZZP 2? 

Op die manier zouden een aantal hoge ZZP's kunnen 

substitueren voor het dubbele aantal ZZP2. 

Dit verzoek kunt u kenbaar maken in de onderbouwing van uw 

offerte en bespreken met uw zorginkoper in het inkoopgesprek.  

121 Waarderings-

tabel 

Tabel 8 waarderingstabel G2 op pagina 32 geeft bij een 

wachttijd van > 12 maanden de hoogste score nl. van 100 

punten, hoort bij de langste wachttijd niet de laagste score, 

nl. 10 punten? Idem voor de andere wachttijden. 

Nee, er is bewust gekozen om de zorgaanbieders met de hoogste 

wachttijd te prioriteren. Echter, de voorwaarde is dat getoetst 

wordt dat de zorgaanbieder kan aantonen te beschikken over een 

actief wachtlijstbeleid. Bovendien moet uit de onderbouwing 

duidelijk zijn dat er veel inspanning wordt geleverd om de 

wachttijd om een justitiabele in zorg te nemen vermindert en niet 



leidt tot een lagere wachttijd.  

122 Waterbed-

capaciteit 

Hoe wordt de waterbedcapaciteit berekend, daar 

omklapdata niet vanzelfsprekend vooraf bekend zijn? 

In de onderbouwing Waterbedcapaciteit dient u bij het FPC of FPK 

die de tbs-gestelde in zorg heeft, te informeren vanaf welk datum 

verwacht wordt dat de tbs-gestelde omklapt naar voorwaardelijke 

beëindiging of proefverlof. Indien de maand of periode nog niet 

bekend is, dient een inschatting gemaakt te worden wanneer 

verwacht wordt dat de titel zal omklappen. Afhankelijk van de 

datum/maand of kwartaal die wordt doorgegeven, worden de 

hoeveelheid dagen gecontracteerd.  

123 Waterbed-

capaciteit 

Wij willen ons graag bij de instroom van cliënten volledig 

gaan concentreren op instroom forensische zorg en daar 

langzaam in uitbreiden, vervolgens uitstromend naar 

reguliere zorg. Is het binnen de overeenkomst 2016 mogelijk 

om meer bewegingsruimte te krijgen in het: enerzijds 

opnemen van contract-cliënten en anderzijds transmurale 

cliënten? De situatie kan zich nu voordoen dat we 

afgerekend worden op ontoereikende contractproductie, 

terwijl we de bedden wel gevuld hebben met transmurale 

cliënten. Beide varianten sluiten aan op de speerpunten 

zoals hierboven genoemd. We streven uiteraard naar de 

afgesproken contract-productie. De wens is dus om de 

contract-overeenkomst vast te mogen houden voor het 

nieuwe jaar 2017, als transmurale cliënten de 

contractbedden hebben ingenomen. 

De productieafspraak die wordt gemaakt wordt per jaar bezien. 

Zoals is gecommuniceerd, vervalt het moment van herschikking en 

worden de zorgaanbieders meer mogelijkheden gegeven om de 

afgesproken capaciteit te realiseren. Tijdens het inkoopgesprek 

wordt op basis van de initiële afspraak (inclusief 

waterbedcapaciteit, doorstroomperceel, groeipercelen, etc.) 

bezien of de afspraak gerealiseerd wordt. Er wordt geen garantie 

gegeven dat afspraken voor 2017 gegarandeerd zijn, behalve als 

er sprake is van een meerjarenafspraak in het kader van het 

doorstroomperceel.  

124 Winnende 

zorgaanbieder 

In de offerteaanvraag staat een aantal malen “winnende 

zorgaanbieder” wat wordt hiermee bedoeld? 

Hiermee wordt bedoeld dat de zorgaanbieder met het hoogste 

aantal punten als eerste in aanmerking komt voor gunning van 

groeimiddelen.  



125 Zittende 

populatie 

Hoe wordt omgegaan met de zittende populatie op een 

woonvorm? 

Divisie ForZo/JJI gaat ervan uit dat er een doelmatige afweging is 

gemaakt en die blijft gecontinueerd met de verwachting dat de 

zorg minder intensief wordt. 

126 Zorg PPC/PI Valt zowel zorg in de PPC als voor de PI buiten deze 

offerteprocedure? Zo ja, kunt u aangeven wanneer daarover 

nadere informatie beschikbaar komt? 

Het leveren van zorg in het PPC gebeurt in afstemming met de 

betreffende PPC's. Op een uitzondering na voor 2015, worden er 

met ingang van 2016 geen aparte afspraken meer gemaakt voor 

het leveren van zorg in het PPC. Er wordt in 2016 geen 

onderscheid gemaakt tussen de inkoop van zorg in de PI als buiten 

de PI. Beiden vallen onder het segment ambulante behandeling. 

Mocht er sprake zijn meer behoefte aan zorg in de PI, dan dient u 

dit in uw onderbouwing van uw DBBC-offerte aan te geven.  

127 ZZP VG Op blz. 14 van de Offerteaanvraag 2016 staat het volgende 

beschreven bij de productmix ZZP VG: “Per zorgaanbieder 

betekent dit dat het aandeel ZZP-VG 7 niet hoger mag zijn 

dan het aantal ligdagen in 2014”. 

 

Het lijkt alsof hier bedoeld wordt dat het aantal ZZP VG 

dagen niet hoger geoffreerd mag worden dan het aantal 

gerealiseerde dagen in 2014. 

In het voorbeeld eronder staat echter uitgewerkt op welke 

wijze een zorgaanbieder een groei van 1.000 dagen in de 

offerte kan opnemen, rekening houdend met de productmix. 

 

Is het mogelijk om een groei van het aantal dagen ZZP VG op 

te nemen in de offerte? 

Het is mogelijk om groei aan te vragen voor de ZZP VG, omdat het 

moment van herschikking is verplaatst naar de inkoop 2016.  

De zin dat “het aantal ligdagen niet hoger mag zijn dan 2014” is 

onjuist en mag genegeerd worden. Wat wel blijft is dat de 

productmix voor de ZZP VG blijft bestaan waarin niet meer dan 

95% van de totale afspraak op ZZP VG 7 mag worden afgesproken. 

Eventuele ophoging (herijking, waterbedcapaciteit of 

groeimiddelen) van het aantal dagen, dient conform de mix 

verdeeld te worden.  

128 FZG-contract Is er al een oplossing voor de afrekensystematiek voor de 

FZG aanbesteding nu in 2016 geen budgetparameters meer 

hebben. Hoe wordt de (over-)productie op het reguliere 

contract bepaald zonder budgetparameters? 

Aan de zorgaanbieders met een FZG-contract zal worden gevraagd 

om bij de offerte 2016 nog op totaalniveau de dagen voor de FPA, 

FVK en RIBW te offreren in oude budgetparameters. De FZG 

zorgaanbieders zullen deze dagen ook moeten kunnen 

verantwoorden op deze oude budgetparameters eind 2016. Dit zal 

dan ook object van onderzoek blijven bij de controle door de 

accountant. 

 


