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KORTE TOELICHTING VALENTE

• Branchevereniging

• 71 leden

• Maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in de samenleving.

• Zij verdienen en huis, begeleiding en bescherming.

• Verbinding van professionals.

• Adviseren, kennisdeling en informeren.

• Dialoog met politiek en maatschappij.



Aangesloten organisaties Valente



KORTE TOELICHTING LEGER DES HEILS



WAT IS FORENSISCH ZORG? 
WAAR DENK JE AAN BIJ FORENSISCHE ZORG?



DEFINITIE FORENSISCHE ZORG

• Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis of een 

verstandelijke beperking die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico 

hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Een rechter kan dan een 

justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg.

• Er zijn drie hoofdgroepen die forensische zorg (kunnen) ontvangen, verdachten of 

veroordeelden, gedetineerd inclusief preventief gehechten en personen met een tbs-

maatregel. 

• Personen die zijn veroordeeld in het kader van het jeugdstrafrecht, zoals de PIJ-

maatregel, vallen niet onder de forensische zorg.



FORENSISCHE ZORG

Forensische zorg

TBS Klinisch

24uurs setting met 

behandeling en 

beveiligingsniveau

Beschermd wonen

Ambulante zorg

behandeling

begeleiding

dagbesteding



VERKORT PROCESBESCHRIJVING 
FORENSISCHE ZORG

• Iemand pleegt een delict

• De zaak komt voor bij de strafrechter

• De strafrechter leest het advies van de Reclassering

• De rechter kan besluiten om (deels) een voorwaardelijke straf op te leggen

• Een bijzondere voorwaarde kan deelname aan forensische zorg zijn

• De reclassering houdt toezicht dat de persoon zich aan de voorwaarde houdt

• Wanneer de persoon zich niet aan de bijzondere voorwaarde houdt wordt de zaak weer voor de 

rechter gebracht en kan de persoon teruggeplaatst worden in detentie

• Wanneer de toezichtperiode (meestal twee jaar) is volbracht en de persoon zich aan de afspraken heeft 

gehouden, wordt het toezicht positief afgerond. De forensische indicatie wordt hiermee beëindigd en de 

zorg moet ondergebracht worden in reguliere financieringsstromen zoals WMO of WLZ



AANDACHTSPUNTEN BIJ FORENSISCHE ZORG

• Forensische scherpte

Herkennen en anticiperen op risico’s (risicotaxatie & risicomanagement)

• Werken op het snijvlak van gedwongen zorg en herstelgericht werken

• Aandacht voor slachtoffers en omgeving

• Omgaan met weerstand / vergroten intrinsieke motivatie cliënt

• Samenwerken in het forensisch werkveld

• Mensgerichte aanpak

• Geloven dat mensen kunnen veranderen



FORENSISCHE ZORG IN CIJFERS

Uitstroom
Van detentie naar gemeente: 

22.850 personen

Gemiddelde detentieduur 

130 dagen

Ambulant: 11.982

Ruim 75% van alle detenties is korter dan 3 maanden



Geboden Forensische zorg 2021 leden van Valente

BW: 2013 cliënten 
Ambulant: 2208 cliënten

Leger des Heils 
Circa 1200 forensische zorg cliënten per jaar 

Wat is er nodig 

huizen (uitstroom)

verblijf- zorgplekken (doorstroom)

weg met stigma en vooroordelen

betere nazorg = minder recidive

Mogelijkheden buiten regionale plaatsing

Goede samenwerking met alle betrokken partijen

Gedeelde ambitie om recidive terug te willen dringen

Waarom is forensische zorg noodzakelijk 

Voorkomen van recidive en terugbrengen van de risico’s 

Bieden van onderdak i.c.m. begeleiding op alle leefgebieden

Bieden van alternatief leven dan het criminele leven

Werken aan een humane en veiligere maatschappij

Samenwerking binnen de keten sluitend maken

Voorkomen van maatschappelijke kosten

Bieden van perspectief en rust voor cliënt

Hoe borgen wij de kwaliteit van zorg

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Nauwe samenwerking binnen de keten, o.a.: 
• Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
• Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
• Forensisch netwerk

Op uitvoeringsniveau: 
• Forensische scholing
• Forensisch vakmanschap
• Samenwerking met reclassering, zorg- en veiligheidshuizen, 

politie en overige betrokken partijen. 

FZ



RECIDIVE NA RECLASSERINGSINZET



FORENSISCHE ZORG DOE JE NIET ALLEEN! 

Partners in de strafrechtketen: 

Reclassering 3RO: 

Reclassering Nederland

Stichting verslavingsreclassering

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V)

Forensisch zorgaanbieders

Openbaar Ministerie (OM)

Politie

Rechtspraak

Gemeenten

Zorg- en Veiligheidshuizen

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Slachtofferhulp Nederland

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Regionale initiatieven ter criminaliteitsbestrijding

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV)

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC)

Landelijk Informatie- en Expertise Centra (LIEC)

Etc.



WAT ALS ER GEEN FORENSISCHE ZORG ZOU ZIJN? 



VNG: HANDREIKING BESTUURLIJK AKKOORD NAZORG EX-GEDETINEERDEN

Ex-gedetineerden / ex-justitiabelen

• Ex-gedetineerden

• Delictplegers zonder detentie

Rol gemeenten

• Conform levensloopbenadering heeft gemeente de regie gekregen m.b.t.          

re-integratie van ex-gedetineerden. 

• Gemeente is een zelfstandig overheidsorgaan, derhalve ligt de organisatie en 

verantwoording van deze taak binnen de gemeente zelf. 

• Advies om tot regionale werkafspraken te komen met gemeente, zorg- en 

veiligheidshuizen, reclassering en DJI (en evt. overig betrokken ketenpartners)

Basisvoorwaarden voor ex-gedetineerden: 

• Geldig ID

• Onderdak

• Werk & Inkomen

• Hulp bij schulden

• Zorg

• Sociaal netwerk 



DIT WILLEN WE JE GRAAG MEEGEVEN

• Denk aan het slachtoffer

• Samenwerking is essentieel! 

• Let op goede overdracht, hier schuilt een risico 

• AVG

• Focus op risicobeheersing en herstel van het gewone leven

• Na uitstroom FZ voorzichtig zijn met afbouw zorgzwaarte

• Sta open voor start in een nieuwe regio 

• Durf te geloven in een nieuwe kans

• Aandacht voor doorstroom

• Risico bezuinigingen DJI



BEDANKT VOOR JE AANDACHT

Reacties en vragen? 

Contactgegevens, voeg ons graag toe op LinkedIn

Tonny van Hensbergen: tonny.vanhensbergen@valente.nl

Debora Veltrop: debora.veltrop@legerdesheils.nl
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