
20 september 2019

Werkbijeenkomst en DJI (Divisie Forensische 
Zorg/Justitiële jeugdinrichtingen)



Dia 1

A2 sheet JD

stroomschema plaatje maken. Taken en verantwoordelijkheden 

Samensmelten van elkaars domeinen, wanneer en hoe. 

dilemma: elkaar beter begrijpen. puzzelen wat is interessant. 

- directeuren zorg en veiligheiid, Petra Nijmeijer. Gemeenten bij te sluiten JJI‘s  

- doel: informeren van de directeuren sociaal domein op 29 november. Van de opbrengsten vanuit de 2 werkbijeenkomsten.  

- interessante stap voorwaarts. 

Beschrijving van wat gaan we doen met elkaar? 

Verkennen met elkaar wat we gaan doen.
Auteur; 10-7-2019
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Dienst Justitiële Inrichtingen

DJI voert namens de minister voor rechtsbescherming (en Staatssecretaris 

J&V) straffen en maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en werkt op 

vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de 

maatschappij.
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DJI kent verschillende soorten inrichtingen voor verschillende 
categorieën justitiabelen:
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Huis van bewaring voor volwassenen die in voorlopige hechtenis zijn genomen, 
omdat ze worden verdacht van een (ernstig) misdrijf

Gevangenis voor volwassenen die zijn veroordeeld voor een misdrijf

Justitiële jeugdinrichting voor jongeren van 12 tot 18 jaar, en soms tot 23 jaar, die 
in voorlopige hechtenis zijn genomen of zijn veroordeeld tot een straf of maatregel 
volgens het jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht

Forensisch psychiatrisch centrum voor veroordeelde volwassenen die psychiatrische 
zorg nodig hebben

Centrum voor transculturele psychiatrie voor patiënten met complexe 
psychiatrische problemen

Detentiecentrum voor vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven of aan de 
grens zijn geweigerd en voor drugskoeriers 
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De organisatie
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DJI bestaat uit drie divisies en een aantal landelijke diensten. 

Divisies

• Gevangeniswezen/Vreemdelingenzaken

• Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen

• Individuele Zaken
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Divisie Forensische Zorg en 
Justitiële Jeugdinrichtingen
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Forensische zorg

Forensische zorg is (beveiligde als niet beveiligde) geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een 
(voorwaardelijke) straf of maatregel. 

Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: strafrecht en 
zorg. Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive.
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• Verdachten of veroordeelden

• Gedetineerden inclusief preventief gehechten

• Personen met een tbs-maatregel

• Jeugdstrafrecht

• BOPZ (straks Wvggz en Wzd)

• Justitiabelen waarbij zorg geen onderdeel is van het vonnis.

WEL

NIET
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• TBS: ruim 1300 terbeschikkinggestelden

• Gemiddelde verblijfsduur van een TBS-gestelde is circa 7,5 jaar

• 24.000 patiënten ontvangen per jaar overige forensische zorg, waarvan 

1661 (2018) beschermd wonen en 1000 klinische zorg. Daarnaast wordt 

er jaarlijks ook voor ruim 40 miljoen euro aan ambulante begeleiding + 

dagbesteding geleverd. 
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Forensische zorg
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Aanbod forensische zorg
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Klinische zorgKlinische zorg StapelzorgStapelzorgAmbulante zorgAmbulante zorgVerblijfszorgVerblijfszorg

Beveiligingsniveaus 
1-4

Beveiligingsniveaus 
1-4

Beschermd/begeleid 
wonen (RIBW)

Beschermd/begeleid 
wonen (RIBW)

Soorten ambulante 
zorg 

GGZ/VZ/SGLVG/LVG/VG

Soorten ambulante 
zorg 

GGZ/VZ/SGLVG/LVG/VG

Wonen via begeleidingsinstelling +
ambulante behandeling /

begeleiding / dagbesteding

Wonen via begeleidingsinstelling +
ambulante behandeling /

begeleiding / dagbesteding

Beveiligingsniveau 1
Bijv. reguliere GGZ

Reguliere verslavingszorg

Beveiligingsniveau 1
Bijv. reguliere GGZ

Reguliere verslavingszorg

ZZP-C1 t/m ZZP-C5ZZP-C1 t/m ZZP-C5

VG VerblijfVG Verblijf

ZZP-VG1 t/m 
ZZP-VG7

ZZP-VG1 t/m 
ZZP-VG7

Ambulante 
behandeling 
waaronder FACT

Ambulante 
behandeling 
waaronder FACT

Ambulante 
begeleiding
Ambulante 
begeleiding

Ambulante 
dagbesteding
Ambulante 

dagbesteding

(Begeleid) 
Zelfst. Wonen

(Begeleid) 
Zelfst. Wonen

Ambulante 
behandeling/
begeleiding/ 
dagbesteding

Ambulante 
behandeling/
begeleiding/ 
dagbesteding

Crisis time-out 
(klinisch)

Crisis time-out 
(klinisch)

RIBW of VG 
Verblijf

RIBW of VG 
Verblijf

Ambulante 
behandeling/
begeleiding/ 
dagbesteding

Ambulante 
behandeling/
begeleiding/ 
dagbesteding

Crisis time-out 
(klinisch)

Crisis time-out 
(klinisch)

+

+

In-, door- en uitstroomIn-, door- en uitstroom

Klinische zorgKlinische zorg

Beveiligingsniveaus 
1-4

Beveiligingsniveaus 
1-4

Beveiligingsniveau 1
Bijv. reguliere GGZ

Reguliere verslavingszorg

Beveiligingsniveau 1
Bijv. reguliere GGZ

Reguliere verslavingszorg

Beveiligingsniveau 2
Bijv. FPA/FVA/SGLVG+

Beveiligingsniveau 2
Bijv. FPA/FVA/SGLVG+

Beveiligingsniveau 3
Bijv. FPK/FVK

Beveiligingsniveau 3
Bijv. FPK/FVK

Beveiligingsniveau 4
FPC/PPC

Beveiligingsniveau 4
FPC/PPC
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Soorten Forensische zorg

Forensische zorg kan worden ingedeeld naar waar de zorg wordt geleverd. De 
zwaarte van de zorg en de juiste mate van beveiliging die iemand nodig heeft, 
bepalen waar deze persoon die zorg ontvangt.
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TBS: een justitiële behandelmaatregel die de rechter oplegt als er sprake is 
van een ernstig delict, een psychiatrische stoornis en gevaar voor recidive; 
met als doel een veilige terugkeer in de maatschappij. 

Klinisch: zorg in een 24-uurs verblijfssetting waarbij ook behandeling wordt 
geboden met verschillende niveaus van beveiliging en zorgintensiteit. 

Beschermd wonen: vorm van (kleinschalig) wonen waarbij (op 
verschillende niveaus) begeleiding en ondersteuning wordt geboden.

Ambulant: zorg, behandeling of begeleiding zonder verblijf, waarbij de 
justitiabelen vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener 
toekomen, of waarbij de hulpverlener de justitiabele in diens omgeving 
bezoekt.
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Forensische zorg

• 2 Rijksinrichtingen (direct onderdeel van JenV)

• 9 particuliere inrichtingen (behandeling van tbs-ers)

• 4 penitentiair psychiatrisch centra (PI)

• Ruim 130 zorginstellingen waar Overige Forensische zorg (OFZ) wordt 

ingekocht.
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Overige forensische zorg

Zorgsegment
Geraamde waardes 

per jaar

Klinische Zorg € 166 miljoen 

Ambulante Behandeling € 62 miljoen 

Ambulante Begeleiding & Verblijfszorg € 112 miljoen 

Totaal € 340 miljoen
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2012 2013 2014 2015 2016

realisatie realisatie realisatie voorlopige

realisatie

voorlopige

realisatie

Klinische bedden

Beveiligingsniveau 1 199 159 154 145 132

Beveiligingsniveau 2 519 557 562 557 506

Beveiligingsniveau 3 332 326 330 361 327

Totaal 1.050 1.042 1.046 1.063 965

Verblijfszorg

GGZ 369 460 795 1.004 1.172

VG 42 57 85 143 222

Totaal 411 517 880 1.147 1.394

Totaal klinische en verblijf 1.461 1.559 1.926 2.210 2.359

Daarnaast 
duizenden 
ambulante 
trajecten
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Tbs
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Inkoop
• FPK Assen 

(GGz Drenthe)
• FPK Hoeve Boschoord 

(Trajectum)
• FPK Woenselse Poort
• FPK Inforsa (Arkin)

Inkoop
• FPC Mesdag
• FPC Pompestichting
• FPC Rooyse Wissel
• FPC van der Hoeven
• FPC De Kijvelanden

Aantal bedden tbs

Inbesteding
• FPC 

Oostvaarderskliniek
• FPC Veldzicht



Werkbijeenkomst | 20 september 2019

Penitentiair Psychiatrisch Centra

13

PPC plaatsen

• Zaanstad
• Haaglanden
• Zwolle
• Vught 

602

Veldzicht 28

Totaal 630

Inbesteding
€100 miljoen
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Forensisch Beschermd wonen
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• Sinds 2013 grote stijging van het aantal 
gerealiseerde bedden. In 2017 ruim 
1560 bedden. 

• In 2018 is dit aantal nog verder 
toegenomen. 1661 bedden. 

2 doelgroepen Forensisch 

Beschermd Wonen 

• Beschermd Wonen (BW) en 
Maatschappelijke opvang (MO) t.b.v. 
de GGZ

• Beschermd Wonen voor verstandelijk 

beperkten. 
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Vragen?


