
Justitiële interventies (trainingen) worden door een 
rechter of offi  cier van justitie opgelegd. Hierdoor 
bent u verplicht om deze te volgen. Ook kan uw 
reclasseringswerker u aanraden om een training te 
volgen, omdat dit kan helpen om ander gedrag aan te 
leren. De trainers van GGZ Reclassering Fivoor geven 
regelmatig trainingen aan mensen die voor een vorm 
van begeleiding binnen onze afdeling komen.
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Welke training geven wij?

Welke training het meest geschikt is, bekijken 

wij per situatie. Dit hangt af van de bijzondere 

voorwaarden in uw vonnis, maar ook van uw 

persoonlijke omstandigheden. Het kan zijn 

dat u wordt aangemeld voor een training, 

maar toch doorverwezen wordt naar een 

andere training. Uw reclasseringswerker of de 

medewerker die de training geeft begeleidt u 

hierin. U kunt uw reclasseringswerker om meer 

informatie vragen.

Landelijk is vastgesteld dat GGZ Reclassering 

Fivoor de volgende justitiële interventies 

(trainingen) mag geven:

•	 Training Leefstijl 24/7

•	 Training Alcohol & Geweld

•	 Training BORG (beëindiging relationeel  

 geweld)

Justitiële interventies (trainingen) geven u 

meer inzicht in uw gedrag, daardoor leert u 

onder andere uw gedrag te begrijpen. Met 

de bedoeling dat u leert  herkennen wanneer 

u iets doet (of wil doen) wat niet goed is. 

Doordat u begrijpt waardoor de problemen 

de vorige keer kwamen, kunt u leren deze 

problemen gemakkelijker uit de weg te gaan.

Daarnaast leert u tijdens de trainingen ook 

manieren waarmee u herhaling van strafbaar 

gedrag kunt voorkomen. Een gedragstraining 

bestaat bijna altijd uit een reeks (groeps)

bijeenkomsten. Per gedragstraining verschilt 

het aantal bijeenkomsten.

De trainingen zijn beoordeeld

door de wetenschap

GGZ Reclassering geeft justitiële interventies 

(trainingen) die wetenschappelijk zijn 

onderbouwd. Dit wil zeggen dat 

wetenschappers de trainingen met een goed 

resultaat hebben beoordeeld. De gebruikte 

methodes en behaalde resultaten worden 

door een onafhankelijke erkenningscommissie 

getoetst en geëvalueerd. Daardoor kunnen 

wij kwalitatieve trainingen leveren met een 

bewezen resultaat.

Meer weten over reclassering? 

Vraag naar de informatiekaarten of 

kijk op www.fivoor.nl/reclassering
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