Justitiële
Verslavingszorg
De reclassering

JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling
gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg.
JVz biedt reclasseringsprogramma’s voor mensen
die - mede door problemen met middelgebruik of
gokken - een strafbaar feit hebben gepleegd of
daarvan worden verdacht. Tijdens het strafproces
zorgen wij ervoor dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast
helpen wij onze cliënten herhaling te voorkomen.
Wanneer komt u met ons in contact?
Justitiële Verslavingszorg (JVz) kan worden ingeschakeld door een officier van justitie, een rechter of
door het gevangeniswezen. U kunt op verschillende
momenten met JVz in contact komen:
•	Tijdens de inverzekeringstelling op het politiebureau of op het paleis van justitie.
•	Tijdens de voorlopige hechtenis in het huis van
bewaring.
•	Tijdens het uitzitten van een gevangenisstraf of in
een resocialisatiefase.
•	Via het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid wanneer
men voor rijden onder invloed door de rechter is veroordeeld tot het volgen van een educatieve maatregel.

Wat doet JVz? In één of meerdere gesprekken
gaan wij na of samenwerking tussen u en de
reclassering mogelijk is. Als dat het geval is,
wordt u gevraagd om toestemmingsformulieren
te ondertekenen. Daarin geeft u aan dat u wilt

meewerken aan datgene dat wordt afgesproken. Het
strafbare gedrag en de aanleiding daartoe worden ook
besproken. Vervolgens wordt een plan van aanpak
opgesteld. Daarin staat welke doelstellingen u wilt
bereiken en welk(e) programma(’s) u zult volgen.
De met u gemaakte afspraken worden dus precies op
papier gezet. Het reclasseringscontact is een onderdeel
van een justitiële beslissing. De reclassering is
verplicht om aan justitie te rapporteren hoe het contact
verloopt en of u zich aan de afspraken houdt.

De verschillende programmamogelijkheden
I. Vroeghulp en vroeghulpinterventie
II.	Advisering ( adviesrapport (beknopt of lang advies
/ Toezicht en begeleiding (toezicht / toeleiding
naar zorg /gedragsinterventie)
III. Toezicht en begeleding & sancties (taakstraf)
IV.	Maatregel tot plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders (ISD)
V.	Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en
de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer
(LEMA)
VI. Gedragsinterventies

I) Vroeghulp en vroeghulpinterventie
Als u in verzekering wordt gesteld, meldt de politie dit
aan de reclassering. Daarna wordt u mogelijk bezocht
op het politiebureau. U kunt dan laten weten of u verder contact wilt onderhouden met de reclassering en
hier afspraken over maken. Als er een hulpverleningstraject met u wordt afgesproken, wordt dit aan de officier van justitie en de rechter gerapporteerd.

II) Advisering Adviesrapportage: Op verzoek
van het Openbaar Ministerie kan JVz een rapportage
maken. Daarin wordt aandacht besteed aan uw
persoonlijke omstandigheden, achtergronden,
toekomstmogelijkheden, eventuele problemen met
middelengebruik of gokken en de hulpverleningsmogelijkheden. Om vast te stellen op welke
leefgebieden (werk, criminaliteit, huisvesting,
financiën middelengebruik, denkpatronen e.d.) er
bij u een verhoogd risico op recidive is, werkt de
reclassering met de RISc. RISc staat voor Recidive
Inschattingsschalen.
In de rapportage staat tevens een advies over de op
te leggen straf of eventuele alternatieven. JVz vraagt
hiervoor uw schriftelijke toestemming. Bovendien
wordt – zo mogelijk - het rapport met u besproken
voordat het wordt verzonden.
Er kunnen ook andere redenen zijn voor een rapport.
Denk hierbij aan een Verklaring Omtrent het Gedrag,
diverse rapporten ten behoeve van gedetineerden,
gratierapporten of ondersteuning van gratieverzoeken
van uzelf of uw advocaat, schorsing van voorlopige
hechtenis.

III) Toezicht en begeleiding &
sancties Wanneer er door de rechter een
reclasseringstoezicht is opgelegd kan JVz u helpen te
proberen om niet opnieuw in aanraking te komen met
justitie. U volgt voor dit doel één of meerdere
gedragsinterventies. Daarnaast kan u een passend
hulpverleningstraject worden aangeboden.
Het kan dan gaan om behandeling bij de Jellinek,

maar er wordt ook samengewerkt met andere
hulpverleningsinstanties. Dit gebeurt onder toezicht
van JVz.
Een taakstraf wordt opgelegd door de officier van
justitie of door de rechter. De taakstraf kan op zichzelf
staan of gecombineerd worden met andere straffen.
Als u een taakstraf bij JVz krijgt is deze
verantwoordelijk voor de organisatie ervan. Justitie
wordt in dat geval ingelicht over het verloop en de
resultaten van uw taakstraf.

IV) ISD Als u door een maatregel van twee jaar in de
penitentiaire inrichting Amsterdam geplaatst bent,
kunt u gedurende deze periode onder meer één of
meerdere gedragsinterventies aangeboden krijgen.
Afhankelijk van uw behandelplan brengt u deze twee
jaar deels binnen en deels buiten de penitentiaire
inrichting door.

V) EMA en LEMA Als u door de politie aangehouden bent na het gebruik van alcohol in het verkeer,
kan het zijn dat u met de Educatieve Maatregel Alcohol
en verkeer (EMA) te maken krijgt. Het CBR (Centraal
Bureau voor Rijvaardigheids-bewijzen) kan u in zo’n
geval namelijk verplicht naar een groepscursus van de
EMA sturen. U moet deze cursus zelf betalen. Als u
zich niet aan de cursusafspraken houdt, raakt u uw
rijbewijs kwijt. Het programma duurt drie dagen en
wordt voorafgegaan door een individueel gesprek.
Sinds eind 2008 zijn de Lichte Educatieve Maatregel
Alcohol en verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel
Gedrag (EMG) aan het aanbod van JVz toegevoegd.

VI) Gedragsinterventies JVz tracht mede,
middels het aanbieden van trainingen, in onze samenleving
een bijdrage te leveren aan het terugdringen van overmatig
middelengebruik en samenhangend delictgedrag.
De trainingen worden omschreven als gedragsinterventies
en hebben tot doel u te ondersteunen om uw (ongewenste)
gedrag te veranderen. Gedrag dus dat ten grondslag ligt
aan (overmatig) middelengebruik en justitiecontacten.

Privacyreglement De reclassering beheert uw
dossiers. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor
medewerkers van de reclassering. U kunt schriftelijk
verzoeken om inzage in uw dossier. Informatie tussen
justitiële instellingen onderling mag vrij worden
uitgewisseld, maar informatieverstrekking aan derden
gebeurt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming
tenzij er wettelijke redenen zijn om hiervan af te wijken.
Klachtenregeling De reclassering moet zich houden
aan de gemaakte afspraken. Als u een klacht heeft,
bespreekt u dit eerst met uw reclasseringswerker. Als dit
niet voldoet kunt u zich schriftelijk wenden tot de
leidinggevende. Die neemt zo spoedig mogelijk contact
met u op om een afspraak te maken. Als de klacht blijft
bestaan, kunt u een klacht indienen bij:
De Klachtencommissie Reclassering (secretariaat),
Postbus 8215, 3503 RE Utrecht.

Adressen
Justitiële Verslavingszorg (JVz) Inforsa heeft een
vestiging in Amsterdam en Hilversum:
JVz Amsterdam
Overschiestraat 65
Postbus 3907, 1001 AS Amsterdam
Telefoon: 020 – 59 05 800
Inloopspreekuur: 09.00 – 12.00 uur
JVz Hilversum
Noordse Bosje 43
Postbus 1194, 1200 BD Hilversum
Telefoon 035 – 62 22 911
In Hilversum kun u alleen op afspraak terecht.

Onderdeel van Arkin
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Voor de fotografie is gebruik gemaakt van modellen.

Kijk voor routebeschrijvingen en meer informatie
op www.inforsa.nl

