
Bij Fivoor vinden wij het belangrijk dat het proces 
rondom klachten en privacy goed geregeld is en dat 
u weet waar u terecht kunt met klachten of vragen 
over uw gegevens. Graag informeren wij u over de 
klachtenprocedure en regels omtrent privacy. Heeft  u 
na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze 
aan uw reclasseringswerker.
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Als u er nog niet uitkomt, dan dient u de klacht 

schriftelijk in bij de klachtencommissie van de 

drie Reclasseringsorganisaties (3RO) samen.  

U kunt uw klacht sturen naar: 

Klachtencommissie 3RO 

Postbus 8545 

3503 RH Utrecht. 

Wilt u meer informatie over hoe wij 

omgaan met uw privacy?

Op onze website leest u ook meer over de 

verschillende privacyregels die wij binnen 

Fivoor hanteren. Een aantal van deze regels zijn: 

•	 Geheimhoudingsplicht 

•	 Identiteitscontrole

•	 Informatieplicht 

•	 Spelregels voor het maken van   

 geluidsopnames 

•	 Privacyregelement

Wij houden ons aan de richtlijnen van de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Dit is de Nederlandse privacywet. In deze wet staat 

beschreven hoe organisaties om moeten gaan 

met persoonsgegevens. Wij hebben daarnaast 

een eigen privacyreglement en een functionaris 

gegevensbescherming. Deze collega adviseert 

ons hoe wij de regels van de AVG moeten 

toepassen binnen Fivoor. De functionaris houdt 

goed in de gaten of wij de regels juist naleven. 

 

Heeft u een klacht over ons?

Wij doen ons uiterste best om u op de juiste 

manier te helpen, maar het kan toch voor 

komen dat u niet tevreden bent over uw contact 

met ons. Klachten zijn een signaal dat er iets 

aan de hand is, dus wanneer u niet tevreden 

bent dan horen wij dit graag. 

Heeft u een klacht? Probeer dit als eerste 

op te lossen door de klacht met uw 

reclasseringswerker te bespreken. Komt u er 

samen toch niet uit? Stuur dan een e-mail met 

uw klacht, vraag of suggestie naar  

fivoor.klachtenfunctionaris.reclassering@

svg.reclassering.nl. 

Meer weten over reclassering? 

Vraag naar de informatiekaarten of 

kijk op www.fivoor.nl/reclassering

GGZ Reclassering | Klachten en privacy


