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 de justitiële verslavingszorg 
Informatie over

Contact
JVz (AmsterdAm): 
Overschiestraat 65, 1062 XD Amsterdam
Postbus 3907, 1001 AS Amsterdam
Telefoon: 020-590 58 00 

JVz (HilVersum): 
Noordse Bosje 43, 1211 BE Hilversum
Postbus 1194, 1200 BD Hilversum
Telefoon: O35-622 29 11 

Website
www.inforsa.nl

Onderdeel van Arkin

Inforsa biedt behandeling, begeleiding en reclasserings- 
programma’s voor volwassenen met complexe meervoudige  
problemen op psychiatrisch en forensisch gebied.



Zij hebben een strafbaar feit gepleegd of worden 
daarvan verdacht. Daarnaast kampen zij regelmatig 
met psychiatrische problemen. Ook hebben veel  
justitiabelen problemen op het gebied van huisvesting, 
scholing, werk of relaties. 

Door vroegtijdig in te grijpen en gebruik te maken van 
justitiële drang, begeleidt de verslavingsreclassering 
hen naar de juiste hulpverlening en zorg. Gedurende het 
hulpverleningstraject bieden we toezicht en begeleiding. 
De JVz werkt nauw samen met de Forensisch Psychia- 
trische Polikliniek (FPP) van Inforsa. De FPP biedt profes-
sionele diagnostiek en behandeling met als doel het 
voorkomen van recidive.

Het werk van de JVz omvat vier productgroepen: 
•	 Adviesrapporten
•	 Toezichten
•	 Gedragsinterventies
•	 Taakstraffen 

Binnen elke productgroep bieden we diverse diensten 
aan: 
•	 Eerste contact
•	 Diagnose en advisering

JVz is een onderdeel van Inforsa, een organisa-
tie gespecialiseerd in intensieve en forensische 
zorg. Cliënten van de JVz zijn, door hun  
verslaving, middelenmisbruik of gokken, in 
aanraking gekomen met politie en Justitie. 

•	 Toezicht en begeleiding 
•	 Uitvoering van sancties. 

De reclasseringswerkers bezoeken dagelijks verdachten 
en arrestanten op het politiebureau, in de rechtbank of 
in een Huis van Bewaring. Zij doen onderzoek naar de 
achtergrond van cliënten en maken een rapport op voor 
de rechterlijke macht en het gevangeniswezen. In  
opdracht van de rechtbank of het gevangeniswezen  
houden zij toezicht op cliënten die meldplicht hebben.

De JVz geeft  gedragstrainingen en begeleidt cliënten bij 
de uitvoer van hun werkstraf. Daarnaast adviseren wij 
de rechtbank over hoe een cliënt kan reïntegreren en hoe 
recidive is te voorkomen.  

Daarnaast voert de JVz in opdracht van het Centraal  
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen de Educatieve Maat- 
regel Alcohol en verkeer (EMA) uit. Deze maatregel 
wordt opgelegd wanneer sprake is van middelenmis-
bruik en/of gevaarlijk rijgedrag in het verkeer. Ook geeft 
de JVz nog een aantal andere cursussen op gebied van 
verkeersgedrag: de Lichte EMA (LEMA), de Educatieve 
Maatregel Gedrag (EMG).


