3-partijenovereenkomst tussen
cliënt - reclassering - ggz
Deze afspraken geven duidelijkheid over de samenwerking, de verschillende rollen en
het uitwisselen van informatie tussen de cliënt, de reclassering en behandelaar.

De partijen:
DE CLIËNT

RECLASSERING

GGZ-INSTELLING

vertegenwoordigd door toezichthouder

vertegenwoordigd door behandelaar

Organisatie:

Organisatie:

Naam:

Naam:

Naam:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

I

De cliënt toont bereidheid om

II

De toezichthouden/reclassering

III De behandelaar ondersteunt en

houdt toezicht op de naleving van

behandelt de cliënt. Daarbij

houdt zich aan de gestelde

de gestelde voorwaarden en

motiveert hij de cliënt om niet terug

voorwaarden en komt de afspraken

begeleidt de cliënt om te

te vallen in grensoverschrijdend of

met de toezichthouder en

voorkomen dat cliënt opnieuw

crimineel gedrag.

behandelaar na.

grensoverschrijdend of crimineel

deel te nemen aan de behandeling,

gedrag vertoont.

Artikel 1 Inzet door de drie partijen
De partijen zetten zich in voor de behandeling, een succesvolle samenwerking en streven naar een
succesvolle re-integratie van de cliënt in de maatschappij.

Artikel 2 Informatieverstrekking tussen de drie partijen
De partijen verstrekken aan elkaar de informatie die nodig is voor de behandeling en voor het uitvoeren
van hun werkzaamheden en hebben hierover contact met elkaar.

Artikel 3 Betrekken van de cliënt bij informatie-uitwisseling
De cliënt wordt op de hoogte gesteld en betrokken bij het uitwisselen van de informatie.
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kan de cliënt met de bovenstaande personen contact opnemen.

Artikel 4 Informeren tussen de twee partijen over de cliënt
a) De behandelaar en toezichthouder informeren elkaar op een vast moment over het verloop van de
behandeling en het toezicht.
b) In principe neemt de zorginstelling/de behandelaar contact op met de toezichthouder wanneer de
cliënt zich niet aan de voorwaarden houdt en/of grensoverschrijdend gedrag vertoont.
Voorbeelden hiervan zijn:
- bij een constatering of vermoeden van een overtreding van een voorwaarde die aan de cliënt in
het vonnis van de rechter of de afdoeningsbeslissing van het OM is opgelegd;
- bij aanwijzingen dat de cliënt opnieuw een strafbaar feit heeft begaan;
- als er gevaar dreigt voor personen of goederen;
- als de cliënt niet verschijnt op een of meerdere afspraken met de zorginstelling of te laat komt;
- wanneer de cliënt de behandelafspraken niet nakomt;
- wanneer de cliënt stopt tegen het advies van de behandelaar met de voorgeschreven medicatie,
voor zover dit van invloed is op het recidiverisico;
- wanneer de cliënt een duidelijk gebrek aan motivati voor de behandeling toont;
- bij een wijziging van het verwachte verloop van de behandeling;
- bij beëindiging van de behandeling;
De reclassering doet een melding aan het OM in geval van:
- het niet nakomen van de in deze overeenkomst neergelegde afspraken;
- overtreding van de in het vonnis of de (afdoenings)beslissing neergelegde voorwaarden.

Artikel 5 Intrekken 3-partijenovereenkomst door cliënt
De cliënt kan de toestemming voor het uitwisselen van informatie tussen behandelaar en
reclassering op elk moment intrekken. Het intrekken van die toestemming kan tot gevolg hebben
dat de reclassering een melding doet aan het OM.
Voor de specifieke situatie geldt dat een melding aan het OM tot gevolg kan hebben dat:
- de cliënt de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf alsnog moet uitzitten, of
- de tbs met voorwaarden wordt omgezet in tbs met dwangverpleging, of
- de dwangverpleging die voorwaardelijk is beëindigd wordt hervat, of
- de schorsing van de voorlopige hechtenis alsnog wordt opgeheven, of
- alsnog tot strafvervolging wordt overgegaan.

Artikel 6 Ondertekening
Door ondertekening verleent de cliënt toestemming aan de behandelaar en toezichthouder om
informatie en gegevens nodig voor de beschreven doelen aan elkaar te verstrekken.
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