
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Intensieve Forensische Aanpak 

 
 

 

 
 

Een zorg- en strafcombinatie voor Amsterdamse veelplegers 
 

Wat is de IFA? 
 
De Intensieve Forensische Aanpak (IFA) is een 
stadsbrede  werkwijze waarbij verschillende partners 
op het gebied van straf en zorg nauw samenwerken. 
De IFA biedt een persoonsgerichte aanpak voor 
delinquente jongeren waarbij de kans op recidive groot 
is. Daarbij wordt gewerkt met interventies waarvan is 
aangetoond dat deze effect hebben. De aanpak is zeer 
intensief, direct en doortastend. Er is  intensieve 
individuele begeleiding, inclusief cognitieve  
gedragstraining, behandeling en therapie. Ook is er 
aandacht voor re-integratie binnen de buurt, bij werk of 
school. Indien nodig worden er gezinsinterventies 
ingezet. De jongere wordt bij de IFA begeleid door een 
outreachende ambulant hulpverlener: de IFA -
interventiemedewerker.  
Deze IFA-interventiemedewerker is 24 uur per dag, 7 
dagen  per week bereikbaar voor de jongere en zijn of 
haar netwerk. 
 
Hoewel niet noodzakelijk wordt de IFA bij voorkeur 
ingezet bij een strafrechtelijk kader. Hierdoor worden 
begeleiding, behandeling, drang, dwang en controle op 
een effectieve wijze integraal en planmatig ingezet. De 
inzet van elektronisch toezicht en nachtdetentie kan 
hierbij ondersteuning bieden. Binnen een strafrechtelijk 
kader vormt de reclasseringsmedewerker of 
gezinsmanager met de IFA-interventiemedewerker  
een ‘tandem’ zodat zorg en straf als één arrangement 
wordt aangeboden. 
 

Maatwerk 
 
De IFA biedt dus een zorg- en strafarrangement op 
maat waarbij inhoud, samenstelling en tijdsduur van het 
arrangement afgestemd is op het specifieke profiel van 
de aangemelde jongere. Het risico op recidive, 
persoonskenmerken en criminogene factoren spelen 
hierbij een belangrijke rol. Wanneer noodzakelijk kan 
hulpverlening en controle tussentijds worden 
geïntensiveerd of juist worden ‘verdund’. Uitgebreide 
diagnostiek en onderzoek met voor- en nameting én 
een intensieve samenwerking van betrokken partners 
rondom individuele casuïstiek, zijn daarbij 
succesfactoren. Lik-op-stukbeleid wordt toegepast 
wanneer de jongere zijn afspraken niet nakomt of 
recidiveert. 

 

 

Voor wie? 
 
De IFA is een begeleidingsvorm voor Amsterdamse 
veel- en meerplegers in de leeftijd van 16 tot en met 23 
jaar met een midden tot zeer hoog risico op recidive. 
Deze aanpak is geschikt voor: 

- Top 600 jongeren en jongvolwassenen; voor 
hen geldt een voorrangsbeleid; 

- Jongeren die zich zonder intensieve 
begeleiding ontwikkelen tot toekomstige top 
600 cliënten; 

- Zorg na detentie; 
De IFA is ook toegerust op het werken met jongeren 
met een licht verstandelijke beperking. 
 
Contra-indicaties 
 
Ondanks de differentiatiemogelijkheden kan niet elke 
jongere deelnemen. Dit gaat op voor: 

- Jongeren met een te laag recidiverisico 
- Jongeren die terugkeren uit een 

behandelcentra waarbij delictgedrag bij 
plaatsing geen rol heeft gespeeld   

- Jongeren met een IQ lager dan 50  
- Zorg na beëindiging van gesloten jeugdzorg.  



 

 

 
 
 
 
 

Werkwijze 
 
Bij aanmelding wordt elke jongere gescreend op 
recidiverisico en contra-indicaties. De intakegroep 
beoordeelt of een jongere in aanmerking komt voor de 
IFA. Mocht blijken dat de jongere niet kan deelnemen 
aan de IFA, dan wordt de verwijzer hiervan op de 
hoogte gesteld. Daar waar mogelijk zal de verwijzer 
geadviseerd worden over alternatieve mogelijkheden. 
De begeleidingsduur varieert – naar gelang het 
recidiverisico en de persoonskenmerken – tussen de 6 
tot 18 maanden. Als het gedrag van jongere daar 
aanleiding toe geeft, kan besloten worden om (binnen 
de range van 6 t/m 18 maanden) de begeleiding en 
controle tussentijds te intensiveren en/of te verlengen. 
Of juist naar beneden bij te stellen. Daarbij behoudt de 
jongere zijn vaste hulpverlener. Op deze wijze wordt 
gewerkt met een flexibel in te zetten zorg- en 
strafarrangement. 
 

Samenwerkende en uitvoerende 
instellingen en betrokken 
partners  
 

- Spirit 
- Reclassering Nederland  
- William Schrikker Groep  
- Leger des Heils 
- Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam  
- Raad voor de Kinderbescherming 
- De Bascule 
- De Waag 
- Veiligheidshuis Amsterdam 
- Gemeente Amsterdam (OOV) 

Samenvattend 
 

Bij IFA wordt gewerkt met:  
 

- Succesvolle elementen uit erkende interventies  
- Combinatie zorg- en straf 
- Flexibele arrangementen op maat 
- Specifieke aanpak voor jongeren met licht verstandelijke beperking 
- Focus op het activeren van steunfactoren om jongeren (weer) positief deel te laten nemen 

aan een maatschappelijk geaccepteerd bestaan 
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Meer informatie 
Informatie IFA inhoudelijk 
Spirit Jeugd & Veiligheid 
Mohammed Moumane    06-21241560 
Sascha Spaans             06-52017548 
Giovanni Faverus             06-46333790 
Waddi Essabti  06-52618730 
 
of per mail : 
ifa@spirit.nl 
 
Cliënten aanmelden 
Spirit Jeugd & Veiligheid 
ifa@spirit.nl 

 

Meer informatie 
Informatie IFA algemeen 
Marijke Melissen 
Spirit Jeugd & Veiligheid  
m.melissen@spirit.nl 
06 - 46 33 37 95 
 

 


