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Voor casemanagers en reclasseringsmedewerkers
Wat is Stichting Moria?

Waar is Moria gevestigd?

Stichting Moria is een stichting die (ex-)gedetineerde jongeren
begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij. Door opvang,
persoonlijke begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor
hen werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Moria is gevestigd aan de Louiseweg 12 te Nijmegen, waar plaats
is voor 21 bewoners. Een villa aan de rand van de stad in een
bosrijke omgeving, waar letterlijk alle ruimte is om tot rust en
bezinning te komen. U bent van harte welkom om onze locatie
te bezoeken.

Wie kunnen er bij Moria terecht?
(Ex-)gedetineerde jongvolwassen mannen uit heel Nederland
tussen de 18 en +/- 35 jaar, met de volgende justitiële titels:
• Penitentiair programma
• Schorsing voorlopige hechtenis
• ISD-maatregel
•	Overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening
(art. 43 Pbw) Artikel 43.3 van de Pbw
•	Voorwaardelijke invrijheidsstelling met bijzondere
voorwaarden (art. 15a Sr)
•	Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)
Er is ook een mogelijkheid tot plaatsing zonder (of met
aflopende) justitiële titel. Voor meer informatie hierover
en het actuele aantal beschikbare plekken, kunt u het
beste contact met ons opnemen.

Motivatie
De bewoner moet willen investeren in zijn toekomst,
bereid zijn en in staat zijn het programma te volgen.

Wat zijn contra-indicaties?
• ernstige psychische of psychiatrische problematiek
• actuele soft- of harddrugsverslaving
• veroordeling voor ernstige agressie- en zedendelicten

Verslavingsdeskundige
Gebruik van drugs en alcohol zijn binnen Moria voor alle
bewoners verboden vanuit het standpunt dat een succesvolle
re-integratie en het gebruik van middelen niet samengaan.
Bij (een terugval in) middelengebruik wordt er direct in
samenwerking met Iriszorg een intensief traject opgestart.
Een verslavingsdeskundige is een dag per week bij Moria
in huis aanwezig voor behandeling en consult.

Contact Coördinator intake,
via intake@stichtingmoria.nl of ons 
algemene telefoonnummer: (024) 329 76 80.

Waarom juist Moria?
Vanuit rust en ruimte werken de bewoners aan een nieuw
toekomstperspectief. Moria gaat uit van een totaalaanpak
waarin alle facetten aan bod komen: wonen, werk en financiën,
relaties, middelengebruik, vrije tijd en bezieling. De bewoner
maakt samen met zijn persoonlijk begeleider een portfolio met
verdiepende en praktische opdrachten op al deze leefgebieden.
Zingeving staat centraal. De bewoners maken een pas op de
plaats en denken na over zichzelf en hun toekomst. Volgens
de methode van de milieutherapie wordt er gewerkt aan een
positief leef- en leerklimaat waarbij nieuw (sociaal) gedrag
door oefensituaties en het geven van feedback wordt geleerd.

Hoelang duurt een (gemiddeld) traject?
Moria kent een gefaseerd begeleidingstraject. Het leertempo,
de motivatie en het doorzettingsvermogen van deelnemers
variëren. Deelnemers doorlopen het programma in hun eigen
tempo. De deelnemers werken stapsgewijs toe naar hun terugkeer in de maatschappij. Een gemiddeld traject bestaat uit:
• Kennismaking en inventarisatiefase (maximaal 8 weken)
• Individueel traject (3 tot 9 maanden)
•	Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding,
waarbij M
 oria zorgt voor een woning (1 jaar)
• Woning op eigen naam bewoner

Aanmeldingsprocedure?
1. Actuele informatie raadplegen via: www.stichtingmoria.nl
2. Contact via Ifzo, per mail of telefoon
3. Papieren screening op basis van beschikbare rapportages
4. Indien mogelijk een kennismakingsgesprek met uw cliënt
5. Beslissing over plaatsing en overleg over datum van komst

