
De reclassering
Toezicht en hulp



De politie denkt dat u iets hebt gedaan wat niet mag van de wet. Of u hebt al 

een straf gekregen. U komt nu bij de reclassering. We zijn er vooral om u te 

helpen. We willen niet dat het weer mis gaat. Daarom is het belangrijk dat u 

open en eerlijk tegen ons bent.

De reclassering doet allerlei dingen. Hulp geven als u vastzit op het politiebureau. 

Kijken hoe uw leven eruitziet. Kijken of u zich houdt aan de afspraken met justitie. 

Organiseren van werkstraffen. In deze folder leest u hier meer over. Er zijn ook 

aparte folders over deze onderwerpen.

A  Verplicht 
Het contact met de reclassering 

is verplicht. Justitie betaalt 

ons. Maar we houden onze eigen 

mening. We werken graag met u 

samen. We willen dat het goed 

met u gaat.

B  Wie u bent
We controleren wie u bent. Dat 

moet van de wet. Bij de eerste 

afspraak nemen we daarom een 

vingerafdruk.
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3 A  Vroeghulp
U bent aangehouden door de politie. U zit op het politiebureau. Justitie wil 

u langer vasthouden. Dan komen wij naar u toe. Of we bellen, met beeld. We 

kijken hoe het met u gaat. We willen graag uw verhaal horen. We kijken of 

het klopt wat u vertelt. Daarna geven we advies aan de rechter-commissaris 

of u weer naar huis kunt. Soms wil de rechter-commissaris dat u zich aan 

extra afspraken houdt. Wij controleren of u dat doet. We helpen u er ook bij.

C  Uw privacy 
We komen veel over u te 

weten. Ook zaken waar verder 

niemand iets mee te maken 

heeft. We geven die informatie 

daarom alleen door aan 

anderen, als u dat goed vindt. 

En alleen als het echt nodig 

is. De papieren die we over u 

bewaren mag u bekijken. Staan 

er fouten in, dan zetten we die 

recht. Na zeven jaar wordt uw 

dossier vernietigd.

D  Klachten
Hebt u een klacht over 

onze manier van werken? 

Bespreek die dan eerst met 

uw reclasseringswerker. Komt 

u er samen niet uit? Stap dan 

naar de leidinggevende. Is het 

probleem nog niet opgelost? 

Dan kunt u een officiële 

klacht indienen, in een brief 

aan de Klachtencommissie 

Reclassering.



B  Rapportage
Justitie of de rechter wil u een straf geven. Daarom gaan we met veel 

mensen praten. Met u. Met mensen die u goed kennen. Met uw huisarts of 

hulpverleners. Maar alleen als u dat goed vindt. We lezen ook 

alle papieren. We kijken hoe uw leven eruitziet. Hoe het 

zit met wonen, werken, geld, familie en vrienden. Dat 

vertellen we aan justitie of aan de rechter.

C  Toezicht
U hebt een gevangenisstraf gekregen. Maar 

u hoeft niet te zitten, als u zich aan extra 

regels houdt. Bijvoorbeeld hulp vragen of een behandeling 

volgen. Of ’s avonds en ’s nachts thuisblijven. Wij kijken of u dat 

doet. We helpen u erbij. We regelen hulp of begeleiding. Mag u op 

bepaalde plekken niet komen of moet u op tijd thuis zijn? Dan krijgt u van 

ons een enkelband.

D  Werkstraf
U gaat een werkstraf doen. Dat moet van justitie of van 

de rechter. De reclassering regelt dit. We kijken eerst 

wat een goede werkstraf is. Daarna bepalen we waar u 

komt te werken.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.svg.nl voor meer informatie.

Cliëntportaal
Dit is een website voor cliënten. 

Hier kunt u uw gegevens en afspraken bekijken.  

Ga naar online.reclassering.nl/clientportaal


