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Tijdspad inkoop Forensische zorg en tbs dwangverpleging 2014 
 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren publiceert de Directie Forensische zorg (DForZo) 

dit jaar geen inkoopplan voor de inkoop Forensische zorg 2014. Voorafgaand aan het 

offertetraject wordt op de website wel het Meerjarenbeleidsplan voor de Forensische 

Zorg 2014-2017 gepubliceerd. Dit staat gepland voor uiterlijk 16 augustus 2013. 

Hieronder treft u het tijdspad voor de inkoop Forensische zorg & Tbs voor 2014. 

Planning inkoop 2014 Overige forensische zorg 

Voor de inkoopprocedure 2014 geldt de volgende planning:  

 

 Wat Wanneer 

1 Zorgaanbieders worden uitgenodigd een 

offerte in te dienen  

20 september 2013 

2 Informatiebijeenkomst  3 oktober 2013 

3 Indienen vragen n.a.v. gepubliceerde 

handleidingen  

Uiterlijk 7 oktober 2013 

4 Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. 

handleidingen 

Uiterlijk 14 oktober 2013 

5 Indienen offerte (in tweevoud schriftelijk 

en digitaal) bij DForZo 

Uiterlijk 1 november 2013 

6 Beoordeling offertes  Vanaf 1 november 2013 

7 Bespreking ingediende offerte*  Vanaf 25 november 2013 

8 Formele terugkoppeling inkoop 2014  Uiterlijk 15 februari 2014 

 

De gestelde data ten aanzien van de zorginkoop zijn de uiterste data. DForZo informeert alle 

zorgaanbieders schriftelijk indien de planning en/of deadlines wijzigen.  

 

* Niet met alle zorgaanbieders zal een inkoopgesprek worden gevoerd. Nadere informatie over met 

welke aanbieders het gesprek zal worden gevoerd, volgt in de offerteaanvraag 2014 (publicatie 20 

september). Belangrijk is om aan te geven dat het voeren van een inkoopgesprek geen invloed 

heeft op de beoordeling van de ingediende offerte. 

 

Planning jaarplan/offertes 2014 Tbs dwangverpleging voor FPC’s 

Voor de afspraken met de Forensisch psychiatrische centra (FPC) publiceert DForZo net als 

voorgaande jaren separate documenten. Daarbij is het tijdspad als volgt: 

 

 Wat Wanneer 

1 FPC’s worden uitgenodigd een 

jaarplan/offerte in te dienen 

20 september 2013 

2 Informatiebijeenkomst  3 oktober 2013 

3 Indienen vragen n.a.v. gepubliceerde 

handleidingen  

Uiterlijk 7 oktober 2013 

4 Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. 

vragen over handleidingen 

Uiterlijk 14 oktober 2013 

5 Indienen offerte (in tweevoud schriftelijk 

en digitaal) bij DForZo 

Uiterlijk 1 november 2013 

6 Beoordeling jaarplannen/offertes Vanaf 1 november 2013 

7 Bespreking Jaarplannen TBS  Vanaf 25 november 2013 

8 Formele terugkoppeling 2014  Uiterlijk 15 februari 2014 

 

 

Alle documenten worden gepubliceerd op de website van DForZo:  

www.forensischezorg.nl 


