
De reclassering is een belangrijke schakel tussen u 
en justitie. De reclassering heeft  een aantal taken. 
Wij geven adviezen aan rechters over straff en, houden 
toezicht als de rechter dat in een vonnis heeft  bepaald, 
regelen de taakstraf en controleren of u die goed 
uitvoert. U kunt met de reclassering te maken krijgen als 
u uw draai weer moet vinden in de maatschappij. Dit 
kan tijdens uw voorarrest zijn, voordat u voor de rechter 
moet verschijnen, of als straf.
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Wanneer u opnieuw de fout in gaat, grijpen 

wij dit aan als nieuwe kans om opnieuw een 

passende behandeling aan te bieden. Het 

is aan ons om onze wijze van reclasseren, 

ondanks de opgelegde instructies en strakke 

sturing op controle, voort te zetten zodat u uw 

eigen successen gaat ervaren.

Locaties Reclassering  

De GGZ Reclassering Fivoor werkt op 

verschillende locaties. De hoofdlocaties zijn:

•	 Johanna Westerdijkplein 40, Den Haag

•	 Zijlweg 148c, Haarlem

•	 Stationsplein 21, Heerhugowaard

•	 Perzikweg 1-7, Leiden

 

Vanuit deze locaties werken onze 

reclasseringswerkers ook op andere locaties. 

GGZ Reclassering Fivoor staat met één been 

in de zorg en met het andere been in de 

strafrechtsketen. Wij kennen de weg bij justitie, 

maar we weten ook welke begeleiding of 

behandeling bij u kan passen.  

 

De kans dat u opnieuw met justitie in aanraking 

komt, moet zo klein mogelijk worden. We 

gaan ervan uit dat u minder kans loopt om 

opnieuw de fout in te gaan als uw problemen 

goed worden aangepakt. 

De reclassering heeft twee doelen:

•	 We willen dat uw situatie verbetert;

•	 Daarnaast willen we ook dat de 

      samenleving een stukje veiliger wordt.

Onze missie en visie

Wij hebben het doel om recidive terug te 

dringen en maatschappelijke overlast te 

verminderen. Dit doen wij onder andere door 

passende ketenzorg te geven aan mensen die 

met justitie in aanraking zijn gekomen. Wij stellen 

ons als onafhankelijke partij op in de strafrechts- 

en zorgketens. De reclasseringswerker geeft 

iedere reclassent keer op keer de kans om zijn 

maatschappelijk bestaan inpasbaar te maken in 

de gereguleerde samenleving. 

Wilt u meer informatie over

reclassering en onze locaties? 

Kijk op www.fivoor.nl/reclassering
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