
De reclassering werkt voor en met verschillende 
doelgroepen. Wij gebruiken verschillende methodes 
en zetten verschillende middelen in, zoals een 
urinecontrole. Soms zijn wij verplicht om informatie 
over u te delen met een andere instantie. Op deze 
informatiekaart kunt u meer lezen over de werkwijze van 
de reclassering.
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Welke methodes gebruiken wij?

Een voorbeeld van de methodes die wij 

binnen de reclassering gebruiken:

•	 Samenwerking met Schuldhulpverlening

•	 Samenwerking met Veiligheidshuizen

•	 Signaleren huiselijk geweld en   

 kindermishandeling

•	 Slachtofferbewust werken

•	 Stap voor Stap

Welke middelen zetten wij in?

 Wij gebruiken onder andere één of meer 

van de volgende middelen:

•	 Alcoholmeter

•	 Cliëntportaal (app)

•	 Elektronische controle (enkelband)

•	 Risico inventarisatie (RISC)

•	 Urinecontrole

Wij zijn verplicht om delen van de informatie die 

u ons geeft te delen met onze opdrachtgever. 

Dit is de rechter of de officier van justitie. 

Het kan in uw belang zijn dat wij met andere 

personen of instanties informatie delen. Als het 

goed is bent u hiervan op de hoogte gesteld 

door uw reclasseringswerker of is u vooraf om 

toestemming gevraagd. 

Wat u met anderen wilt delen laten wij aan u. 

Wij begrijpen het dat u wilt vertellen over uw 

afspraken bij en met de reclassering. Wilt u een 

geluidsopname maken van uw gesprekken 

met de reclassering? Dat mag, maar hier zitten 

wel spelregels aan verbonden. 

Reclassering is de schakel tussen 

de strafrechtketen en de zorg

Door de combinatie tussen zorg en strafrecht 

hebben wij de unieke positie om u te kunnen 

begeleiden vanaf het moment van aanhouding 

omdat u verdachte bent, tot aan het einde van 

het reclasseringstraject.

Meer weten over reclassering? 

Vraag naar de informatiekaarten of 

kijk op www.fivoor.nl/reclassering

Wilt u de spelregels lezen?

Vraag naar het document: ‘Spelregels 

voor het maken van geluidsopnames’
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