
Reclassering.   

Het reclasseringstoezicht 

 

https://www.palier.nl/hoe-wij-helpen/ggz-

reclassering  
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              Doel van de reclassering 

 

“GGZ Reclassering Palier is het instrument voor de bevordering 

van een veiligere, leefbare samenleving en het verantwoord 

uitvoeren van straffen” 

 

Met andere woorden: 

• Terugdringen recidive 

• Controle en naleving van de voorwaarden 

• Toeleiding naar zorg 
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De vier hoofdtaken van de reclassering 

- Advies en diagnostiek 

- Toezicht 

- Gedragsinterventies 

- Werkstraffen 
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  In opdracht van? 

   

- Rechters 

- Openbaar Ministerie(OM) 

- Gevangeniswezen 
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     Straffen en maatregelen 
 

Maatregelen: 
- Schadevergoeding 

- Onttrekking aan het verkeer 

- Ontneming van het wederrechterlijk     

verkregen voordeel 

- Terbeschikkingstelling (TBS) 

- Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 

- Plaatsing psychiatrisch ziekenhuis 

- Vrijheid beperkende maatregel 

(rechterlijk gebieds- of contactverbod) 

 

Straffen: 

- Hechtenis 

- Gevangenisstraf 

- Taakstraf 

- Geldboete 
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      Het toezicht 

- Kerntaak van de reclassering 

- Controle op bijzondere voorwaarden 

- Re-integratie van cliënt 

- Naast controle ook begeleiding 

- Gedragsverandering 

- Risicobeheersing / -management 
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  Toezicht varianten 
 
- Voorwaardelijk veroordeling 

- Voorwaardelijk sepot  

- Schorsing uit preventieve hechtenis 

- Voorwaardelijke invrijheidsstelling (V.I.) 

- Penitentiair Programma (PP) / Elektronische Controle (EC) 

- Inrichting Stelselmatige Daders Maatregel (ISD) 

- Vervangende detentie Art 43.3 en Art 15.5 

- Terbeschikkingstelling (TBS) 

* Met voorwaarden 

* Voorwaardelijke beëindiging 

* Proefverlof 
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        Bijzondere voorwaarden 

- Meldplicht  

- Houden aan aanwijzingen van de reclassering 

- Behandelverplichting (ambulant) 

- Opname in een zorginstelling (klinische opname) 

- Opname in een instelling voor begeleid/beschermd wonen 

- Deelname aan gedragsinterventie 

- Alcohol- en drugsverbod 

- Schadevergoedingsmaatregel 

- Andere maatregel het gedrag betreffende / Overig 

- Contact- en locatieverbod/gebod 

- Verplichting Nederland te verlaten 
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Criminogene factoren beheersen & managen 

Psychiatrische aandoeningen en verslaving zijn 

belangrijke criminogene factoren. Het beheersbaar 

maken of beëindigen van de problemen doet daarom 

de kans op recidive in hoge mate afnemen. GGZ 

Reclassering zet zich daarom in om de, voor deze 

groep noodzakelijke behandeling en zorg, beschikbaar 

te krijgen. Zij doet dit door een optimale afstemming te 

bewerkstelligen tussen zorg en het strafrechtelijke 

kader. 

 



10 

 Palier 

May 9, 2017 

Plaatsing Forensische Zorg (IFZO) 

Forensische zorg is zorg die plaatsvindt vanwege een 

strafrechtelijke beslissing. 

 

Forensische zorg o.b.v. volwassenenstrafrecht: 

• Ambulante zorg en beschermd wonen: de reclassering 

verzorgt de indicatiestelling en plaatsing via Ifzo.  

• Klinische zorg en beschermd wonen volgend op klinische 

zorg: de reclassering doet de aanmelding bij NIFP/IFZ via Ifzo 

voor indicatiestelling. IFZ verzorgt de indicatiestelling en 

Dienst Individuele Zaken (DIZ) de plaatsing. 
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Samenwerking met GGZ-NHN 
 
“soms kunnen we elkaar wat bijten” 
 
 
 
 
* andere rol 
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Maar hebben elkaar ook hard nodig. 

Verwarde personen, 

Overleg Veiligheidshuizen, 

Crisissituaties, 

Mee denken. 
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Soms moet er een hobbel genomen worden. 
“Al doen sommige dat wel erg letterlijk.” 
 
 

  waar het soms mis gaat? 
 
* communicatie 
* verwachtingspatronen 
* het nemen van de regie. 
* privacy. 
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Einde 


