
De Basistool Strafrechtketen en andere tools 
voor LVB-cliënten zijn te bestellen via  
Spelpartnershop.nl/lvb 

De Basistool Strafrechtketen is een initiatief van de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Reclassering, Halt en het Expertisecentrum William 
Schrikker.

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid

Tools voor LVB-cliënten in de strafrechtketen

Naast de Basistool Strafrechtketen zijn door ketenpartners diverse 
tools en methodieken voor LVB-cliënten ontwikkeld  
die in combinatie met de Basistool Strafrechtketen kunnen worden 
ingezet.

BASISTOOL RECLASSERING

.....

Wie? Wat? Hoe? Regels & 
afspraken

35 pictokaarten

Risicospiegel 3RO
Een praktische kaartset van 3RO om samen met 
LVB-cliënten hun situatie in beeld te brengen.

Basistool Reclassering 
Een laagdrempelig middel om LVB-cliënten duidelijk 
en inzichtelijk te maken wat de reclassering doet.

Toolkit Halt
De Toolkit Halt is bedoeld om het proces van Halt 
aan LVB-cliënten uit te leggen.

Toolbox Jeugdreclassering
Uitgebreide set visuele hulpmiddelen om het 
gesprek met jonge LVB-clienten te ondersteunen.

Als medewerker van DJI (casemanager, PIW’er, 
verpleegkundige) heb je vaak contact met 
ingeslotenen met een LVB. Soms weet je niet 
zeker of dat zo is. Mocht tijdens het verblijf 
van de ingeslotene sterk het vermoeden van 
LVB rijzen of schat je dat zelf in, dan helpt deze 
tool enorm wanneer je (lastige) procedures wilt 
bespreken.

Cliënt

PERSONEN 40

DJI

Gevangenisstraf

MAATREGELEN 57

Schaalvragen worden veel gebruikt vanuit de 
methodiek ‘oplossingsgericht werken’.
Binnen de strafrechtketen willen wij de 
verdachte/veroordeelde stimuleren in zijn/haar 
zelfredzaamheid en de eigen regie en kansen te 
benadrukken.
Schaalvragen kunnen ondersteunend zijn 
bij het toepassen van deze tool tijdens de 
gespreksvoering.

Training

MAATREGELEN 67

Schaalvragen

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) zijn minder 
talig dan de instanties en professionals in de strafrechtketen. Juist 
voor deze doelgroep is begrijpen en begrepen worden essentiëel. 
De cliënt moet kunnen participeren en reageren op het ingrijpen, het 
proces en de begeleiding om tot zijn recht te komen en resultaten te 
bereiken. 
Daarom hebben diverse organisaties in de strafrechtketen in 
opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de Basistool 
Strafrechtketen voor LVB-cliënten ontwikkeld voor de gehele 
strafrechtketen.

Basistool Strafrechtketen

Officier van JustitieAdvocaat

Expertisecentrum
William Schrikker

nl

De Basistool Strafrechtketen bestaat uit 
een kaartset, een tool om schaalvragen te 
ondersteunen en de on-line Moeilijke Woordenlijst 
Strafrechtketen.

Meer info op Basistoolstrafrechtketen.nl
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‘De kans is groot dat je in de dagelijkse 
politiepraktijk te maken krijgt met iemand met 
een lichte verstandelijke beperking. Dat kan om 
een verdachte gaan, maar ook om een aangever 
of slachtoffer.  
Met deze basistool heb jij de kaarten in handen 
voor een goed gesprek of verhoor, zodat je 
elkaar echt begrijpt!’

Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen Reclassering

Als reclasseringswerker krijg je nogal eens 
vragen van cliënten over het strafproces zoals  
‘waarom heb ik een meldplicht?’, ‘waarom 
moet ik nog 2 jaar bij de reclassering komen?’, 
of ‘waarom moet ik deze behandeling volgen?’. 
Met deze tool kun je het strafproces inzichtelijk 
en begrijpelijk maken voor de LVB-cliënten. 
Deze tool kan voor jou als reclasseringswerker 
een ondersteuning zijn in de gespreksvoering 
met LVB-cliënten.

(Jeugd-)reclasseringswerker

PERSONEN 43

Politie

Politieagent

PERSONEN 46

Als raadsmedewerker kun je met deze set 
pictogrammen het gesprek vergemakkelijken 
en verduidelijken ten behoeve van het 
raadsonderzoek of de uitvoering van een 
taakstraf.

Halt en Raad voor de Kinderbescherming

Raadsonderzoeker

PERSONEN 47

Deze kaartset met picto’s is een ondersteunende 
tool voor je gesprekken met jongeren met 
(mogelijk) LVB en ouders. Met de picto’s kun je 
bepaalde begrippen en gebeurtenissen visueel 
maken. Ook kan de kaartset de jongere helpen 
om duidelijk te maken wat hij/zij bedoelt. 
Daarnaast kun je de picto’s gebruiken om meer 
structuur in je gesprek aan te brengen en uitleg  
te geven over het proces.   

Gezinsbehandeling

MAATREGELEN 58

Cliënt

PERSONEN 40

Rapport

Rapport

MAATREGELEN 60

Training

MAATREGELEN 67

Middelengebruik

LEEFGEBIEDEN 7

Verdriet

EMOTIES EN GEDRAG 20

Bedreiging

DELICTEN 23

Gedragsdeskundige

PERSONEN 41

De Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen 
is ook onderdeel van de Basistool 
Strafrechtketen, een moeilijke 
woordenlijst op LVB-niveau. 
Deze is zonder kosten als app te 
downloaden in de appstores of gratis 
door iedereen te raadplegen via de 
website basistoolstrafrechtketen.nl.

Alcohol

LEEFGEBIEDEN 1

Adviseur/rapporteur

PERSONEN 37

Leefgebieden
11 kaarten

Personen
15 kaarten

Angst

EMOTIES EN GEDRAG 12

Alcoholverbod

MAATREGELEN 53

Emoties en gedrag
11 kaarten

Maatregelen
15 kaarten

Verdriet

EMOTIES EN GEDRAG 20

Bedreiging

DELICTEN 23

Klachtenregeling

EXTRA 69

Extra
4 kaarten

De kaartset
De kaartset bevat 72 pictokaarten verdeeld over 6 categorieën:

Delicten
13 kaarten

MOEILĲKE WOORDENBOEK 
JUSTITIE

Expertisecentrum
William Schrikker
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