
Materiële problemen kunnen een succesvolle 
behandeling in de weg staan. Denk aan complexe 
schuldenproblematiek, de dreiging om opgepakt 
te worden vanwege CJIB boetes of onvoldoende 
middelen om het gezin te onderhouden. Dit 
veroorzaakt stress, waardoor de focus tijdens de 
(behandel)gesprekken vaak gaat naar de fi nanciële 
zorgen die zwaar op de schouders van onze cliënten 
rusten. De Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) 
van Fivoor begeleidt clienten op deze gebieden. 
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de leefomstandigheden en stabilisatie van onze 

(forensische) cliënten. Uit ervaring blijkt dat dit 

een positieve invloed heeft op vermindering van 

recidive. De gemeentelijke schuldhulpverlening 

stelt hoge eisen en onze doelgroep blijkt groten-

deels niet stabiel genoeg om aan gestelde 

criteria te voldoen. Wij werken samen met 

de cliënt om toe te leiden of proberen zelf te 

bemiddelen indien toeleiding niet mogelijk is.

Aanmelding

Staat de cliënt onder toezicht van de 

Reclassering, dan kan 3RO aanmelden middels 

een IFZO. Bent u behandelaar of begeleider 

van de cliënt? Dan kunt u een aanmelding 

doen via www.fivoor.nl.

Onze visie

Om rust en stabiliteit te creëren, biedt de 

afdeling MJD advies en begeleiding aan 

cliënten met financiële zorgen. 

De kracht van samenwerken

De MJD werkt nauw samen met 

behandelaren, maatschappelijk werkers 

en reclasseringswerkers en levert een 

bijdrage aan het zorgtraject en de te behalen 

behandeldoelstelling en/of opgelegde 

reclasseringsdoelstelling. De ervaring leert dat 

er tijdens de (behandel)gesprekken geen tijd 

meer verloren gaat aan ongeopende post en 

contacten met schuldeisers. 

Wat kan de MJD betekenen?

Voor de doelgroep geldt dat er vrijwel altijd 

sprake is van problematiek op het gebied 

van inkomen, schulden, voorliggende 

voorzieningen, boetes en/of de 

zorgverzekering. Denk daarbij ook aan acute 

dreigingen zoals beslaglegging, afsluiting 

water, gas en elektra of huisuitzetting. 

De MJD helpt tevens bij het adviseren en 

begeleiden naar financieel beheer of biedt 

hulp bij andere materiële problematiek.  We 

leveren een bijdrage aan het verbeteren van 

Contact opnemen met MJD?

Den Haag         088 - 357 9900

Delft           088 - 358 3400

Gouda          088 - 358 3450

Haarlem         088 - 357 9484

Heerhugowaard       088 - 357 9494

Leiden         088 - 357 8520

Rotterdam         088 - 028 2200

Utrecht         030 - 230 8866

Zaandam         088 - 358 3751

Zoetermeer         088 - 357 6364
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