
Werkstraf
Wat moet u weten over 
uw werkstraf



U bent veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. 

De rechter of de officier van justitie heeft u een werkstraf opgelegd. 

De Verslavingsreclassering  zorgt ervoor dat u de werkstraf op 

de juiste manier uitvoert.

Iets terugdoen voor 
de samenleving

Intakegesprek
Voordat u begint met de werkstraf, krijgt u een medewerker werkstraf 

toegewezen en volgt er een intakegesprek. We bespreken uw werkstraf, 

uw achtergrond en uw persoonlijke leefsituatie. Vervolgens bepalen we 

hoe uw werkstraf eruit komt te zien. Gaat u naar school, heeft u een 

baan of een eigen bedrijf, dan proberen we daar rekening mee te houden. 

Bijvoorbeeld door te kijken naar de dagen waarop u de werkstraf moet 

uitvoeren. Dat lukt echter niet altijd. Uiteindelijk bepalen wij waar en 

wanneer u de werkstraf moet uitvoeren. Het kan dus zijn dat u vrij moet 

nemen van uw werk om de werkstraf uit te voeren.

Wat houdt een werkstraf in?
Uw werkstraf voert u bijvoorbeeld uit bij de plantsoenendienst, in een 

ziekenhuis of bij de boswachterij. U krijgt daar geen geld of andere 

beloning voor. Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening. Tijdens uw 

werkstraf werkt u op een groepsproject samen met anderen, die net als u 

een werkstraf uitvoeren. Of u komt terecht bij een organisatie, vereniging 

of instelling tussen mensen met een betaalde baan of vrijwilligers. Er is 

altijd een begeleider aanwezig. Hij of zij houdt in de gaten of u goed met 

iedereen samenwerkt en of u uw werkstraf juist uitvoert.

WAT U MOET WETEN OVER UW WERKSTRAF



Regels zijn er niet voor niets
Alle regels en afspraken die tijdens uw werkstraf gelden, staan op papier en 

worden met u besproken. U zet uw handtekening onder deze regels en afspraken. 

Daarmee verklaart u dat u ze begrijpt. Komt u afspraken niet na, dan geven we 

u een officiële waarschuwing. Bijvoorbeeld als u niet op tijd komt, afwezig bent 

zonder geldige reden of opdrachten niet uitvoert. Houdt u zich na een officiële 

waarschuwing opnieuw niet aan de afspraken, dan zetten wij uw werkstraf stop. 

U loopt dan een grote kans dat de rechter beslist dat u naar de gevangenis moet. 

Twee uur werkstraf staat gelijk aan 

één dag gevangenisstraf. Houdt 

u zich dus aan de regels en zorg 

ervoor dat u de werkstraf zonder 

problemen afrondt.

Tijdens uw werkstraf moet
u op een goede manier

samenwerken met anderen

In het kort
 U bent verplicht uw werkstraf uit te voeren.

 Tijdens een intakegesprek maken we afspraken over waar en 

 wanneer u de werkstraf moet uitvoeren.

 Reiskosten zijn voor eigen rekening.

 Reistijd naar het werkstrafproject telt niet mee voor de duur 

 van de straf.

 U mag geen telefoon of andere apparaten gebruiken.

 U mag niet onder invloed zijn; ook het meebrengen van alcohol, 

 drugs of wapens is niet toegestaan.

 Zorg ervoor dat u altijd op tijd bent.

 U maakt zelf tijd vrij voor uw werkstraf.

 U veroorzaakt geen problemen tijdens de uitvoering van uw straf.



Colofon

Tekst Reclassering Nederland

Opmaak BenedenBoven

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

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) draagt bij aan een 

veiliger maatschappij. Samen met justitie, politie, het gevangeniswezen 

en gemeenten zetten we ons in om recidive terug te dringen en 

zo nieuwe slachtoffers te voorkomen. Wij richten ons specifiek op 

mensen die door middelengebruik of psychiatrische problematiek in de 

problemen zijn geraakt.

De verslavingsreclassering brengt advies uit aan rechters, officieren van justitie 

en gevangenisdirecties. Daarnaast houden we toezicht op daders en verdachten en 

we zorgen ervoor dat veroordeelden hun werkstraf uitvoeren. We motiveren onze 

cliënten hun gedrag te veranderen. Dit doen we onder meer door ze toe te leiden 

naar behandeling voor hun middelengebruik en psychiatrische problematiek. Want 

pas als de achterliggende problematiek wordt aangepakt, is er een serieuze kans op 

een nieuw begin.
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