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Het Just-team 

Ondersteuning tijdens en na detentie voor mensen met een licht verstandelijke beperking  

 

 

Zo’n 40% van de gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor hen is 

het niet eenvoudig om na detentie weer een plek in de maatschappij te vinden. Het Just-

team van Amsta Karaad ondersteunt hen daarbij. 

Doelgroep 

Het Just-team is er voor Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking die in 

aanraking zijn gekomen met justitie, waarbij daarnaast verslaving of psychiatrische 

problemen een rol kunnen spelen.  

Om ondersteuning vanuit het Just-team te kunnen ontvangen is een IQ-bepaling geen 

vereiste. Een vermoeden van functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau is voldoende.   

Doel 

Het Just-team slaat een brug tussen justitie en maatschappij. Ons doel is om cliënten een 

volwaardige plek in de maatschappij te geven, waardoor de kans op terugval wordt 

verkleind.  

Aanpak 

Continuïteit in de ondersteuning tijdens en na detentie is voor ons de sleutel voor een 

succesvolle aanpak. Het Just-team biedt praktische ondersteuning op het gebied van wonen, 

werk, dagbesteding, financiën en psychosociale begeleiding. Als dat nodig is kan het Just-

team ook een behandeling inzetten. Binnen het team werken zowel begeleiders als 

behandelaren, zodat een multidisciplinaire aanpak kan worden aangeboden.  

Wat bieden wij? 

• Door jarenlange ervaring hebben de medewerkers van het Just-team veel kennis en 

vaardigheden m.b.t. de begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke 

beperking. 

• We kunnen binnen een week starten. 

• We besteden zoveel tijd aan onze cliënt als op dat moment nodig is. 

• Het Just-team werkt altijd met twee betrokken begeleiders per cliënt. 

• Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waarin casuïstiek wordt besproken.  Zo 

belichten we de situatie altijd vanuit meerdere invalshoeken. 

• We werken nauw samen met het behandelteam ‘Wijzer’ van Amsta Karaad. Hierdoor 

zijn er korte lijntjes als gespecialiseerde behandeling nodig is voor bijvoorbeeld 

emotionele en/of gedragsproblemen.   
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Van begin tot eind 

Bij voorkeur start de ondersteuning al aan het begin van de maatregel/detentie. De 

ambulant begeleider kan dan al vanuit de penitentiaire inrichting ambulante zorg bieden.   

De voordelen van zo’n vroege start zijn: 

• De ambulant begeleider kan snel een vertrouwensrelatie opbouwen. Zo is er na 

detentie al een begeleidingsrelatie en weet de cliënt wat hij/zij aan de ambulant 

begeleider heeft. 

• Tijdens detentie kunnen al diverse acties uitgezet worden, bijvoorbeeld op gebied 

van werk/dagbesteding, financiën (bijv. bewindvoering), contact met netwerk of 

woonruimte. Dit vermindert de kans op terugval.  

• Bij een aflopende maatregel kan er direct een WMO-indicatie worden aangevraagd, 

zodat continuïteit van zorg na detentie kan worden gewaarborgd. 

• De begeleider kan de cliënt als dat nodig is motiveren voor ambulante behandeling. 

Hoe kunt u ons inschakelen? 

Het Just-team begeleidt en behandelt cliënten met een indicatiestelling of plaatsingsbrief 

van een penitentiaire inrichting of een reclasseringsorganisatie.  

Voor directe aanmelding binnen het IFZO systeem:  

• U kunt ons vinden onder problematiek/zorg met als dominante zorgvraag: 

'verstandelijke vermogens'.  

• Vul bij 'Aard van de zorgvraag/situatie behandeling' 'begeleiding' in.  

Hierop kan zowel ambulante ondersteuning als behandeling geboden worden. Als 

behandeling nodig is, vermeld dit dan specifiek in de tekst.  

Meer informatie 

Voor meer informatie over plaatsing of aanpak, neem gerust contact op met het Just-team: 

085-0014598 of via just@amsta.nl. Kijk ook op www.amsta.nl/just.  

 

 

 

 

Over Amsta Karaad 

Bij Amsta Karaad helpen we onze cliënten hun persoonlijke woon- en leefwensen vorm te 

geven. We doen dat in heel Amsterdam, met een variatie aan woonvormen, ambulante 

ondersteuning en dagbesteding. 

 

https://www.forensischezorg.nl/indicatiestelling-plaatsing/indicatiestelling/systemen/ifzo
http://www.amsta.nl/just

