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Bijlage 3 - Programma van Eisen

Hieronder vindt u de paragrafen 3.1 t/m 3.4 met het Programma van Eisen per
perceel. De onderdelen van dit Programma van Eisen voor de percelen waarop u
niet wenst in te schrijven, dienen leeg te blijven.
U dient alleen de percelen (betreffende paragrafen) die voor u van toepassing zijn
ondertekend inclusief datum (print, ondertekening, scan) en als PDF in te dienen via
FORZA.
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3.1 Perceel Klinische Zorg
De volgende eisen zijn van toepassing op de te leveren zorg van zorgaanbieders die
zich inschrijven op het Perceel Klinische Zorg. U dient te verklaren middels
ondertekening dat u aan ieder punt voldoet.

Naam inschrijvende zorgaanbieder:

Indien u aan één of meerdere eisen niet voldoet, kunt u zich niet op dit perceel
inschrijven.
#

Eisen

E.1.01

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverlening binnen
zijn organisatie ten minste voldoet aan de professionele standaard
die binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De
zorgaanbieder
beschikt
over
aantoonbaar
bekwaam
en/of
gekwalificeerd personeel. De zorgaanbieder waarborgt dat de
beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die
voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en
regelgeving.

E.1.02

De zorgaanbieder garandeert dat het door hem ingezette personeel
dat een beroep beoefent in de zin van artikel 3 lid 1 van de Wet BIG,
BIG-geregistreerd is.

E 1.03

De zorgaanbieder zal een justitiabele voor klinische zorg niet langer
dan nodig in de instelling houden en justitiabele zo snel als mogelijk
doorplaatsen naar een vervolgvoorziening dan wel een eigen woning.

E.1.04

De zorgaanbieder verklaart de zorg te kunnen leveren op de
beveiligingsniveaus waarop hij ingeschreven heeft, en te voldoen
aan zowel de materiële als immateriële eisen zoals gesteld door de
NZa in de meest recente versie van de Prestaties en tarieven
forensische zorg en dit gebouw te gebruiken voor genoemde
diensten.
U dient in bijlage 4 aan te geven op welke locatie(s) u deze zorg gaat
leveren. In het kader van de verificatie heeft ForZo/JJI de
mogelijkheid om deze faciliteiten te (laten) onderzoeken in hoeverre
deze faciliteit aan de gestelde eisen voldoet.

E.1.05

De
zorgaanbieder
verklaart
zich
bereid
om
op
alle
verblijfsintensiteiten waarop hij zich ingeschreven heeft, justitiabelen
op te nemen.

E.1.06

De zorgaanbieder biedt medewerking aan de inning van de eigen
bijdrage zoals vastgelegd in het Interim-besluit Forensische zorg
volgens de volgende werkwijze:
1
Een medewerker bij de zorgaanbieder overhandigt tijdens de
kennismaking een vragenformulier aan de justitiabele en het
informatieblad.
2
De justitiabele vult het vragenformulier in. De justitiabele blijft
verantwoordelijk voor het juist invullen.
3
De justitiabele stuurt het ingevulde formulier op naar VGZ indien
de vraag over het inkomen “ja” oplevert.
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VGZ stelt vast of een eigen bijdrage verschuldigd is en gaat al
dan niet over tot Directie Forensische Zorg oplegging en inning
van de eigen bijdrage.
De zorgaanbieder dient alle vragen van VGZ in het kader van de
vaststelling te beantwoorden.
E.1.07

De zorgaanbieder dient op verzoek van ForZo/JJI aan te kunnen
tonen dat hij voldoet aan de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht. Zorgaanbieder kan dit in ieder geval aantonen
middels een geldige omgevingsvergunning.De zorgaanbieder beschikt
over een geldige gebruiksvergunning. Deze eis geldt voor instellingen
die vallen onder artikel 6.1.1 van de Model Bouwverordening:
verplicht wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het
gebouw verblijven. U voldoet automatisch wanneer nooit meer dan
50 personen verblijven (aanvinken).

E.1.08

De zorgaanbieder dient gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst minimaal eens in de twee jaar te toetsen op kwaliteit
vanuit de optiek van de justitiabele en stelt de rapportages hierover
desgevraagd beschikbaar aan DJI.

E.1.09

De zorgaanbieder neemt passende maatregelen ter voorkoming en
vermindering van ontstane risico’s voor justitiabelen, personeel en/of
de veiligheid van de maatschappij in het algemeen.

E.1.10

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat iedere justitiabele die bij
hem is geplaatst uiterlijk 1 maand voor het einde van diens
forensische zorgtitel een plan voor de overdracht heeft opgesteld.
Indien de behandeling korter duurt dan zes maanden zal de
Zorgaanbieder uiterlijk een week voor overdracht een plan voor de
overdracht gereed hebben. Dit plan dient geschikt te zijn voor de
overdracht van een specifieke justitiabele aan de zorg van de
gemeente, zorgkantoor, of enige andere daarmee vergelijkbare
ziektekostenverzekeraar. De zorgaanbieder draagt in overleg met de
justitiabele zorg voor de uitvoering van dat plan en handelt daarbij
met inachtneming van de Handreiking voor Professionals (Programma
Continuiteit van Zorg) van 2 maart 2017.

Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het Programma
van Eisen eis E.1.01 tot en met E.1.10 van perceel Klinische Zorg

Naam Inschrijver
Naam/functie ondertekenaar
Plaats/Datum

Handtekening
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3.2

Perceel Ambulante Behandeling
De volgende eisen zijn van toepassing op de te leveren zorg van zorgaanbieders die
zich inschrijven op het Perceel Ambulante Behandeling. U dient te verklaren middels
ondertekening dat u aan ieder punt voldoet.

Naam inschrijvende zorgaanbieder:

Indien u aan één of meerdere eisen niet voldoet, kunt u zich niet op dit perceel
inschrijven.
#

Eisen

E.2.01

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de zorgverlening binnen
zijn organisatie ten minste voldoet aan de professionele standaard
die binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De
zorgaanbieder
beschikt
over
aantoonbaar
bekwaam
en/of
gekwalificeerd personeel. De zorgaanbieder waarborgt dat de
beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die
voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en
regelgeving.

E.2.02

De zorgaanbieder garandeert dat het door hem ingezette personeel
dat een beroep beoefent in de zin van artikel 3 lid 1 van de Wet BIG,
BIG-geregistreerd is.

E.2.03

De zorgaanbieder zal een justitiabele niet langer dan noodzakelijk
behandelen.

E.2.04

De zorgaanbieder dient op verzoek van ForZo/JJI aan te kunnen
tonen dat hij voldoet aan de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht. Zorgaanbieder kan dit in ieder geval aantonen
middels een geldige omgevingsvergunning.De zorgaanbieder beschikt
over een geldige gebruiksvergunning. Deze eis geldt voor instellingen
die vallen onder artikel 6.1.1 van de Model Bouwverordening:
verplicht wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het
gebouw verblijven. U voldoet automatisch wanneer nooit meer dan
50 personen verblijven (aanvinken).

E.2.05

De zorgaanbieder dient gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst minimaal eens in de twee jaar te toetsen op kwaliteit
vanuit de optiek van de justitiabele en stelt de rapportages hierover
desgevraagd beschikbaar aan DJI.

E.2.06

De zorgaanbieder neemt passende maatregelen ter voorkoming en
vermindering van ontstane risico’s voor justitiabelen, personeel en/of
de veiligheid van de maatschappij in het algemeen.

E.2.07

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat iedere justitiabele die bij
hem is geplaatst uiterlijk 1 maand voor het einde van diens
forensische zorgtitel een plan voor de overdracht heeft opgesteld.
Indien de behandeling korter duurt dan zes maanden zal de
Zorgaanbieder uiterlijk een week voor overdracht een plan voor de
overdracht gereed hebben. Dit plan dient geschikt te zijn voor de
overdracht van een specifieke justitiabele aan de zorg van de
gemeente, zorgkantoor, of enige andere daarmee vergelijkbare
ziektekostenverzekeraar. De zorgaanbieder draagt in overleg met de
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justitiabele zorg voor de uitvoering van dat plan en handelt daarbij
met inachtneming van de Handreiking voor Professionals (Programma
Continuiteit van Zorg) van 2 maart 2017.

Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het Programma
van Eisen eis E.2.01 tot en met E.2.07 voor perceel Ambulante
Behandeling

Naam Inschrijver
Naam/functie ondertekenaar
Plaats/Datum

Handtekening
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3.3 Perceel Ambulante Begeleiding & Verblijfszorg
De volgende eisen zijn van toepassing op de te leveren zorg van zorgaanbieders die
zich inschrijven op het Perceel Ambulante Begeleiding & Verblijfszorg. U dient te
verklaren middels ondertekening dat u aan ieder punt voldoet.

Naam inschrijvende zorgaanbieder:

Indien u aan één of meerdere eisen niet voldoet, kunt u zich niet op dit perceel
inschrijven.
#

Eisen

E.3.01

De zorgaanbieder draagt zorg dat de zorgverlening binnen zijn
organisatie ten minste voldoet aan de professionele standaard die
binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De
zorgaanbieder
beschikt
over
aantoonbaar
bekwaam
en/of
gekwalificeerd personeel. De zorgaanbieder waarborgt dat de
beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die
voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en
regelgeving.

E.3.02

De zorgaanbieder garandeert dat het door hem ingezette personeel
dat een beroep beoefent in de zin van artikel 3 lid 1 van de Wet BIG,
BIG-geregistreerd is.

E.3.03

De zorgaanbieder zal een justitiabele voor verblijfszorg niet langer
dan nodig in de instelling houden en deze zo snel als mogelijk
doorplaatsen naar een eigen woning.

E.3.04

De zorgaanbieder verklaart zich bereid om minimaal op twee van de
zes ZZP VG zorgzwaartes en/of twee van de vijf ZZP-C 1-6
zorgzwaartes justitiabelen op de nemen wanneer wordt ingeschreven
voor verblijfszorg.

E.3.05

De zorgaanbieder biedt medewerking aan de inning van de eigen
bijdrage wanneer wordt ingeschreven voor verblijfszorg, zoals
vastgelegd in het Interim-besluit Forensische zorg volgens de
volgende werkwijze:
1
Een medewerker bij de zorgaanbieder overhandigt tijdens de
kennismaking een vragenformulier aan de justitiabele en het
informatieblad.
2
De justitiabele vult het vragenformulier in. De justitiabele blijft
verantwoordelijk voor het juist invullen.
3
De justitiabele stuurt het ingevulde formulier op naar VGZ indien
de vraag over het inkomen “ja” oplevert.
4
VGZ stelt vast of een eigen bijdrage verschuldigd is en gaat al
dan niet over tot Directie Forensische Zorg oplegging en inning
van de eigen bijdrage.
De zorgaanbieder dient alle vragen van VGZ in het kader van de
vaststelling te beantwoorden.

E.3.06

De zorgaanbieder dient op verzoek van ForZo/JJI aan te kunnen
tonen dat hij voldoet aan de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht. Zorgaanbieder kan dit in ieder geval aantonen
middels een geldige omgevingsvergunning.De zorgaanbieder beschikt
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over een geldige gebruiksvergunning. Deze eis geldt voor instellingen
die vallen onder artikel 6.1.1 van de Model Bouwverordening:
verplicht wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het
gebouw verblijven. U voldoet automatisch wanneer nooit meer dan
50 personen verblijven (aanvinken).
E.3.07

De zorgaanbieder dient gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst minimaal eens in de twee jaar te toetsen op kwaliteit
vanuit de optiek van de justitiabele en stelt de rapportages hierover
desgevraagd beschikbaar aan DJI.

E.3.08

De zorgaanbieder neemt passende maatregelen ter voorkoming en
vermindering van ontstane risico’s voor justitiabelen, personeel en/of
de veiligheid van de maatschappij in het algemeen.

E.3.09

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat iedere justitiabele die bij
hem is geplaatst uiterlijk 1 maand voor het einde van diens
forensische zorgtitel een plan voor de overdracht heeft opgesteld.
Indien de behandeling korter duurt dan zes maanden zal de
Zorgaanbieder uiterlijk een week voor overdracht een plan voor de
overdracht gereed hebben. Dit plan dient geschikt te zijn voor de
overdracht van een specifieke justitiabele aan de zorg van de
gemeente, zorgkantoor, of enige andere daarmee vergelijkbare
ziektekostenverzekeraar. De zorgaanbieder draagt in overleg met de
justitiabele zorg voor de uitvoering van dat plan en handelt daarbij
met inachtneming van de Handreiking voor Professionals (Programma
Continuiteit van Zorg) van 2 maart 2017.

Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het Programma
van Eisen eis E.3.01 tot en met E.3.09 voor perceel Ambulante Begeleiding
& Verblijfszorg

Naam Inschrijver
Naam/functie ondertekenaar
Plaats/Datum

Handtekening

Pagina 7 van 9

Bijlage 3 | Programma van Eisen | Aanbesteding Forensische Zorg | Kenmerk 2111814 | Versienummer 1.1

3.4

Perceel Tbs
De volgende eisen zijn van toepassing op de te leveren zorg van zorgaanbieders die
zich inschrijven op het Perceel Tbs. U dient te verklaren middels ondertekening dat
u aan ieder punt voldoet.

Naam inschrijvende zorgaanbieder:

Indien u aan één of meerdere eisen niet voldoet, kunt u zich niet op dit perceel
inschrijven.
#

Eisen

E.4.01

De zorgaanbieder draagt zorg dat de zorgverlening binnen zijn
organisatie ten minste voldoet aan de professionele standaard die
binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De
zorgaanbieder
beschikt
over
aantoonbaar
bekwaam
en/of
gekwalificeerd personeel. De zorgaanbieder waarborgt dat de
beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die
voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en
regelgeving.

E.4.02

De instelling is als particuliere inrichting
aangewezen door de
minister voor de verpleging van terbeschikkinggestelden conform
artikel 6 Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt).

E.4.03

De zorgaanbieder garandeert dat het door hem ingezette personeel
dat een beroep beoefent in de zin van artikel 3 lid 1 van de Wet BIG,
BIG-geregistreerd is.

E.4.04

De zorgaanbieder verklaart de zorg te kunnen leveren op
beveiligingsniveau 3en te voldoen aan zowel de materiële als
immateriële eisen zoals gesteld door de NZa in de meest recente
versie van de Prestaties en tarieven forensische zorg en dit gebouw
te gebruiken voor genoemde diensten.
U dient in bijlage 4 aan te geven op welke locatie(s) u deze zorg gaat
leveren. In het kader van de verificatie heeft ForZo/JJI de
mogelijkheid om deze faciliteiten te (laten) onderzoeken in hoeverre
deze faciliteit aan de gestelde eisen voldoet.

E.4.05

De zorgaanbieder dient op verzoek van ForZo/JJI aan te kunnen
tonen dat hij voldoet aan de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht. Zorgaanbieder kan dit in ieder geval aantonen
middels een geldige omgevingsvergunning.De zorgaanbieder beschikt
over een geldige gebruiksvergunning. Deze eis geldt voor instellingen
die vallen onder artikel 6.1.1 van de Model Bouwverordening:
verplicht wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het
gebouw verblijven. U voldoet automatisch wanneer nooit meer dan
50 personen verblijven (aanvinken).

E.4.06

De zorgaanbieder dient gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst minimaal eens in de twee jaar te toetsen op kwaliteit
vanuit de optiek van de justitiabele en stelt de rapportages hierover
desgevraagd beschikbaar aan DJI.

E.4.07

De zorgaanbieder neemt passende maatregelen ter voorkoming en
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vermindering van ontstane risico’s voor justitiabelen, personeel en/of
de veiligheid van de maatschappij in het algemeen.
E.4.08

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat iedere justitiabele die bij
hem is geplaatst uiterlijk 1 maand voor het einde van diens
forensische zorgtitel een plan voor de overdracht heeft opgesteld.
Indien de behandeling korter duurt dan zes maanden zal de
Zorgaanbieder uiterlijk een week voor overdracht een plan voor de
overdracht gereed hebben. Dit plan dient geschikt te zijn voor de
overdracht van een specifieke justitiabele aan de zorg van de
gemeente, zorgkantoor, of enige andere daarmee vergelijkbare
ziektekostenverzekeraar. De zorgaanbieder draagt in overleg met de
justitiabele zorg voor de uitvoering van dat plan en handelt daarbij
met inachtneming van de Handreiking voor Professionals (Programma
Continuiteit van Zorg) van 2 maart 2017.

E.4.09

Op grond van artikel 24 lid 1 van de Zorgverzekeringswet zijn de
rechten en plichten uit de zorgverzekering van justitiabelen van
rechtswege opgeschort. Gedurende die periode is het ministerie van
VenJ op basis van de uitspraak van de strafrechter verantwoordelijk
voor de verstrekking van geneeskundige (somatische) zorg. Voor een
persoon met de maatregel tbs-dwangverpleging betekent dit dat de
zorgverzekering opgeschort blijft gedurende de periode tot en met
transmuraal verlof. In deze periode komen de medische kosten voor
somatische zorg ten laste van DJI. Zorgaanbieder dient de namens
DJI aangewezen artsen toe te laten tot de justitiabelen teneinde de
benodigde zorgverlening uit te voeren.

Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met het Programma
van Eisen eis E.4.01 tot en met E.4.09 voor perceel Tbs

Naam Inschrijver
Naam/functie ondertekenaar
Plaats/Datum

Handtekening
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