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Het Kwaliteitskader Forensische Zorg 2022–2028 beschr� ft waar de sector Forensische Zorg de 
komende jaren naartoe wil en welke stappen daarin moeten worden gezet. Het kader dient als ‘paraplu’ 
over reeds bestaande kwaliteitsinstrumenten zoals zorgstandaarden, richtl� nen en zorgprogramma’s. 
De organisaties geven zelf uitvoering aan het Kwaliteitskader, uitgaande van hun eigen situatie. Het 
streven is om zoveel mogel� k aan te sluiten b�  dat wat er al is, zodat extra administratieve lasten 
worden vermeden. 

Het kader richt zich op alle forensische zorg die aan volwassenen wordt opgelegd vanuit de straf of 
maatregel en die wordt bekostigd vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het is de ambitie om het 
Kwaliteitskader op term� n te laten gelden voor iedereen die forensische zorg ontvangt én dat alle 
zorgaanbieders binnen de gestelde term� n gaan werken volgens de kwaliteitsaspecten zoals beschreven 
in dit Kwaliteitskader.

Goede forensische zorg die steeds verder verbetert
De forensische zorg is gericht op het voorkomen van herhaling van het delictgedrag en draagt daarmee 
b�  aan een veiligere samenleving. Het doel van het Kwaliteitskader is om alle betrokkenen helderheid 
en richting te geven over wat ‘goede forensische zorg’ is en om het gesprek over de kwaliteit van de 
forensische zorg verder te stimuleren. Openheid, transparantie, refl ectie en leren van elkaar moeten 
ruimte bieden voor vernieuwing en verbetering en daarmee b� dragen aan het vormen van een positief 
beeld van de kwaliteit van zorg in de sector.

Werken aan v� f kwaliteitsaspecten
Het Kwaliteitskader bevat v� f thema’s die samen de kwaliteit van de sector verder ontwikkelen en 
borgen. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

2 Forensisch vakmanschap
Professionals binnen de forensische zorg weten 
wat er van hen verwacht wordt. Z�  kunnen 
methodisch werken en worden in staat gesteld 
om hun professionele vaardigheden en (vak)
bekwaamheid te ontwikkelen. Z�  wisselen 
kennis en ervaringen met elkaar uit binnen 
multidisciplinaire teams. Daarnaast gaan z�  
respectvol om met de patiënt/cliënt en z� n 
naasten.   

1 Veiligheid en persoonsgerichte zorg 
Persoonsgerichte zorg kr� gt vorm binnen de 
strafrechtel� ke kaders. Een goede balans tussen 
zorg op maat en veiligheid is hierb�  een belangr� k 
uitgangspunt. Het sociale netwerk van de patiënt/
cliënt wordt zoveel mogel� k betrokken b�  de 
behandeling en begeleiding. Zorgverleners werken 
volgens de principes van kracht- en herstelgerichte 
zorg.
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5 Informeren over resultaten
Organisaties geven heldere informatie, tellen en 
vertellen, over hun activiteiten en resultaten. Een 
periodiek verslag op de website moet inzichtel� k 
maken waar z�  staan op het gebied van kwaliteit. 
Het verslag dient als basis om het gesprek toezicht 
te voeren. Organisaties bespreken het verslag 
zowel intern (binnen de organisatie) als extern in 
een lerend netwerk. 

4 Samenwerken
Organisaties binnen de keten weten elkaar te 
vinden en kennen elkaars zorgaanbod. Door 
een goede ketenaansluiting en zorgvuldige 
overdrachten kr� gen patiënten/cliënten de juiste 
zorg op het juiste moment. Dit is belangr� k voor 
onder andere de motivatie van de cliënt, en 
daarmee het beperken van recidive. 

3 Organisatie van zorg
Organisaties hebben de volledige bedr� fsvoering 
op orde, zodat de zorg voor de patiënt/
cliënt soepel verloopt. Daarb�  hoort een 
kwaliteitsmanagementsysteem dat goed is 
afgestemd op de zorg die z�  bieden.

Randvoorwaarden en planning

Aan de v� f kwaliteitsaspecten z� n randvoorwaarden verbonden, zoals de ontwikkeling van nog niet 
aanwezige instrumenten, mogel� kheden voor kennisuitwisseling/-deling en scholing. De sector draagt 
samen met de betrokken partners zorg voor deze randvoorwaarden, zodat organisaties in 2028 aan 
alle kwaliteitsaspecten kunnen voldoen. 

Eind 20221 en begin 2023 maken organisaties zich startklaar voor de invoering van het Kwaliteitskader. 
De jaren 2022 tot en met 2028 staan in het teken van het implementeren, onderhouden en borgen 
van het Kwaliteitskader. Tussenevaluaties op inhoud en proces maken hier deel van uit. Hierb�  staat 
het juiste gesprek centraal: het bevorderen van de kwaliteit van de gehele forensische zorg. In een 
eindevaluatie worden onder meer de kritische succesfactoren besproken en wordt stilgestaan b�  ‘hoe 
verder in de toekomst’.

1Met ingang van 1 oktober 2022.
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