
Fivoor heeft  u een uitnodiging gestuurd voor een 
reclasseringsadvies. Dat komt omdat u verdacht wordt 
van het plegen van een delict. U bent in afwachting 
van een rechtszaak. Daarnaast kan het zijn dat u in 
voorlopige hechtenis zit. De offi  cier van justitie of een 
rechter-commissaris heeft  de opdracht gegeven een 
advies te maken. Zij willen namelijk meer weten over 
uw situatie en wat er aan uw situatie veranderd moet 
worden zodat u niet opnieuw de fout in gaat. 
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Contact opnemen met een referent?

De reclasseringswerker kan contact opnemen 

met een referent, onder andere om een 

duidelijker beeld te krijgen van uw situatie. 

Een referent is bijvoorbeeld een familielid of 

een hulpverlener met wie u contact heeft (of 

had). Wij hebben uw toestemming nodig om 

contact te mogen leggen. Daarom bespreken 

wij dit met u tijdens de gesprekken.

Hoe komt het strafadvies tot stand?

Met de verkregen informatie vormt de 

reclasseringswerker een beeld over u, 

zodat hij/zij weet wat er in uw leven speelt 

en wat de kans vergroot op herhaling van 

delictgedrag. Met dit beeld van u schrijft de 

reclasseringswerker het reclasseringsadvies. 

Het strafadvies is een onderdeel van het 

reclasseringsadvies. Hierin staat hoe we 

denken de kans op herhaling te verkleinen. 

De rechter, officier van justitie of de rechter-

commissaris neemt bij de beslissing in uw 

rechtszaak het strafadvies van de reclassering 

in overweging.

Onze collega van de reclassering gaat met 

u in gesprek om tot een reclasseringsadvies 

te komen. Hiervoor zijn vaak twee of drie 

gesprekken nodig. Door deze gesprekken komt 

het advies tot stand. Daarnaast is het belangrijk 

dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Waarom willen wij alles van u weten?

De reclassering geeft de rechter een advies over 

de straf die u krijgt bij de veroordeling voor het 

delict. Hiervoor moet de reclasseringswerker 

een zo compleet mogelijk beeld krijgen om tot 

een goed strafadvies te komen. Dit betreft een 

beeld van u, maar ook van uw leefsituatie en de 

omstandigheden waaronder u het delict heeft 

gepleegd. Het kan te maken hebben met:

•	 eerder gepleegde delicten;

•	 drugs- of alcoholgebruik;

•	 bekendheid bij hulpverleningsinstanties.

De reclasseringswerker kan ook vragen naar uw:

•	 opleiding;

•	 werksituatie;

•	 financiële situatie;

•	 of u een partner en kinderen heeft en hoe  

 uw contact met hen is. Meer weten over reclassering? 

Vraag naar de informatiekaarten of 

kijk op www.fivoor.nl/reclassering
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