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> Retouradres Postbus 30132 2500 GC  Den Haag 

 
 

Alle forensische zorgaanbieders  

 

  

 
 

 

 

Datum 15 mei 2019 

Onderwerp Nieuwe belangstellingsregistratie experiment Volledig Pakket Thuis 

(VPT) 2020-2022 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Sinds augustus 2017 (tot eind 2019) loopt de pilot/zorgexperiment Volledig 

Pakket Thuis (VPT) in drie regio’s (noord, midden en zuid Nederland) en bij 5 

zorgaanbieders.  

 

De belangrijkste achterliggende redenen voor het experiment zijn:  

 

� een betere, veilige en snellere doorstroom realiseren voor justitiabelen die 

in principe kunnen doorstromen vanuit de PI, kliniek of RIBW, maar 

waarbij het ontbreekt aan voldoende vaardigheden om zelfstandig te 

kunnen wonen zonder intensieve begeleiding en zorg.  

� Het vinden van (in het kader van continuïteit van zorg) een juiste 

aansluiting na de forensische titel op de ZVW, WLZ en de WMO.  

 

Huidige resultaten 

Op basis van de huidige resultaten en casuïstiek kan geconcludeerd worden dat er 

voldoende inhoudelijke meerwaarde is voor het Volledig Pakket Thuis. 

Zorgaanbieders zien meer en grotere mogelijkheden om intensieve begeleiding, 

verpleging en verzorging in de thuissituatie te bieden voor justitiabelen. Hiermee 

wordt het risico op recidive, terugval en crisissituaties teruggedrongen. Als ook 

sluit VPT als ontwikkeling ook aan bij de huidige beleidslijn bij gemeenten om 

zorg(pakketten) in de thuissituatie in te kopen.  

 

Desondanks is de realisatie van VPT te beperkt. Hierbij is het belangrijkste 

knelpunt in de pilot de beschikbaarheid van voldoende woningen die 

beschikbaar zijn of gebruikt kunnen worden voor de doorstroom vanuit de PI, 

beveiligde klinieken of instellingen voor Beschermd Wonen.  

 

Uitkomst tussenevaluatie NZa 

In de tussenevaluatie met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin februari 

2019 zijn deze ontwikkelingen besproken. De NZa heeft aangegeven dat er op 

grond van de besproken casuïstiek inhoudelijke meerwaarde is, maar dat er 

hiermee nog geen duidelijke behoefte aangetoond is. Hiervoor moet het aantal 

VPT’s omhoog voordat een dergelijke zorgprestatie structureel toegevoegd kan 

worden als zorgprestatie voor de Forensische waarop kan worden ingekocht.  
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Verlengen pilot VPT en nieuwe keuzen 

 

� Twee jaar verlengen. In nauwe afstemming met de NZa en huidige 

pilotdeelnemers is dan ook besloten om het zorgexperiment dat eind 2019 

afloopt, voor de duur van twee jaar, te verlengen.  

� Nieuwe aanbesteding. De huidige overeenkomst eindigt eind 2019 en er is 

geen optie voor verlenging. Hierdoor zal er een nieuwe aanbesteding 

(SAS-procedure) worden voorbereid.  

� Meer zorgaanbieders contracteren in meer regio’s (percelen). Gelet op de 

nog beperkte aantallen, is het streven om deze te realiseren door meer 

zorgaanbieders te contracteren die in meer regio’s met VPT kunnen 

experimenteren. Hierbij wordt er gedacht aan de 11 regio’s van de 

rechterlijke indeling.  

 

Hebt u belangstelling?  

In de vorige belangstellingsregistratie in 2016 heeft u in grote getalen 

aangegeven belangstelling te hebben om aan deze pilot deel te nemen. Gelet op 

bovenstaande ontwikkelingen wil de Divisie ForZo/JJI u opnieuw vragen om aan 

te geven of u belangstelling heeft.  

 

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een experiment in 1 van de 

genoemde regio’s, dan kunt u uw belangstelling voor 14 juni 2019 doorgeven via 

inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl met onderwerp belangstellingsregistratie 

experiment VPT 2020-2022.  

 

U wordt hierbij verzocht om uw naam, functie, organisatie, adresgegevens, AGB-

code te vermelden, inclusief uw mogelijkheden (en innovatieve ideeën) voor het 

leveren van VPT in de e-mail te vermelden.  

 

Tot slot 

Meer informatie over VPT en wat de innovatiebeleidsregel en wat dit inhoudt, is 

hier terug te lezen:  

https://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/nieuws/vpt  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_258838_22/  

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aankondiging, dan kunt u 

contact opnemen met de contactpersoon binnen mijn divisie voor het experiment 

VPT. 

Met vriendelijke groet, 

 

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

 
 

G.V.M. Van Gemert  
 

 

 

Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen 


