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Particuliere voorlichtingsrapportages in strafzaken
Particulier psychologisch onderzoek in strafzaken

Een voorlichtingsrapportage bij Forensisch Maatwerk kunt u onder andere  
overwegen als: 

- het OM geen opdracht tot rapportage bij de reclassering uitzet;
- de reclassering een rapportage niet of niet tijdig kan leveren;
- uw cliënt, of u zelf, liever met een onafhankelijke (particuliere) partij werkt.

Een psychologisch onderzoek bij Forensisch Maatwerk kunt u onder andere  
overwegen als:

- het OM het NIFP geen opdracht geeft tot psychologisch onderzoek;
- het NIFP een onderzoek niet of niet tijdig kan leveren;
-	 als	uw	cliënt,	of	u	zelf,	specifieke	psychodiagnostische	(behandel)vragen	heeft.

Een aantal voordelen voor de verdediging van cliënt:

- u houdt als advocaat zelf de regie en bent niet afhankelijk van het OM;
-	 u	kunt	verzoeken	om	een	specifieke	onderzoeksvraag	of	denkrichting;	
- u bepaalt zelf of u de rapportage toevoegt aan het strafdossier. 

De voorlichtingsrapportages en het psychologisch onderzoek:

- worden snel en in goed overleg met de opdrachtgever geleverd;
- komen onafhankelijk, transparant en deskundig tot stand;
- kunnen ook in VOG of IND kwesties overwogen worden.



Forensisch Maatwerk werkt met zeer bekwame forensisch rapporteurs met 
jarenlange reclasseringservaring. Er wordt indien mogelijk actief gezocht naar 
alternatieve (herstelrechtelijke) strafalternatieven voor bijvoorbeeld gevangenis-
straf. Forensisch Maatwerk wordt tevens vaak ingezet bij niet alledaagse 
zaken	als	financieel	economische	delicten,	verzoek	om	uitstel	gevangenisstraf,	
gratieverzoeken en grensoverschrijdende (WOTS) zaken. De kosten van deze 
particuliere rapportages worden in sommige gevallen, als zij ter zitting gebruikt 
worden, achteraf vergoed door de Staat. Alle rapportages worden intern  
getoetst door een onafhankelijk forensisch supervisor.

De gedragsdeskundigen gelieerd aan Forensisch Maatwerk zijn NRGD geregi-
streerd en tevens werkzaam binnen het NIFP en de forensische psychiatrie.  
Er wordt samen met cliënt intensief en vasthoudend gezocht naar de kern van 
de problematiek, om te komen tot de meest concrete diagnoses en de meest 
zinvolle en effectieve behandeladviezen.

Neem contact op voor meer informatie of inhoudelijk overleg via 085-6207085 
of kijk op www.forensischmaatwerk.nl.
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