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Overeenkomst  zorg – reclassering – cliënt
I. Introductie
Goede samenwerking tussen de reclassering, de zorginstelling/behandelaar en de cliënt bevordert een succesvolle 
uitvoering van het vonnis van de rechter of de afdoeningsbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM). Voor een goede 
samenwerking is het noodzakelijk dat de drie partijen van elkaar weten wat ieders taken én rechten en plichten zijn. De 
wet biedt ruimte voor het uitwisselen van gegevens tussen de behandelaar en de reclassering. Deze overeenkomst legt 
nadere afspraken hierover vast. 

II. Partijen in deze overeenkomst 

1. De cliënt

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Burgerservicenr. (BSN)

Strafrechtketennr. (SKN)

2. De reclasseringsorganisatie

vertegenwoordigd door

3. De zorginstelling 

vertegenwoordigd door

III. De partijen nemen in overweging
•	 De	inhoud	van	het	vonnis/de	beslissing	van	de	rechter	of	de	afdoeningsbeslissing	van	het	OM
•	 Het	strafrechtelijk	kader
•	 Het	plaatsingsbesluit	van	het	Ministerie	van	Veiligheid	&	Justitie	(V&J/DForZo)
•	 Het	inkoopcontract	tussen	V&J/DForZo	en	de	zorginstelling	waarin	is	opgenomen:
(Vermeld hier eventuele relevante inkoopvoorwaarden die doorwerken in de relatie tussen zorginstelling en cliënt. Bijvoorbeeld met het oog op veiligheid)
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IV. Afspraken

Taken en verplichtingen reclassering

artikel 1.
a. De reclassering voert het toezicht uit volgens de wet- en regelgeving en de interne beleidsrichtlijnen. De inhoud van de 
begeleiding	en	controle	wordt	afgestemd	op:
•	 het	niveau	van	het	recidiverisico
•	 de	opgelegde	bijzondere	voorwaarden
•	 het	doel	/	de	doelen	van	de	behandeling.	

b. De reclassering verstrekt aan de zorginstelling/de behandelaar alle informatie die nodig is voor het behandeltraject. 
Dat	kan	bijvoorbeeld	zijn:
•	 de	opgelegde	bijzondere	voorwaarden
•	 beëindiging	van	het	toezicht	vóór	afloop	van	de	proeftijd
•	 informatie	over	een	opgelegde	taakstraf
•	 of	de	cliënt	een	baan	of	uitkering	heeft	en/of	sprake	is	van	schuldsanering.

c. De reclassering zorgt voor een optimale (telefonische) bereikbaarheid. Naast de reguliere bereikbaarheid tijdens kan-
toortijden is een calamiteiten-telefoonnummer beschikbaar dat 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. 

Taken en verplichtingen van de zorginstelling / behandelaar:

artikel 2.  
Het	doel	van	de	behandeling	is:

 

De behandeling zal plaatsvinden in

Gedurende de periode

van tot

<naam behandelplaats/instelling en behandelperiode noemen>. 

Specificatie	van	de	behandeling:	
 

De	hoofdbehandelaar	is:	

Aard van de behandeling, de behandelafspraken (afspraakfrequentie), dat sprake is van voorgeschreven medicatie voor zover nodig voor de uitvoering van het toezicht. 
Medisch inhoudelijke gegevens hoeven in principe niet vermeld te worden.
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(vermeld	expliciet	naar	welk	doel	de	behandelaar	streeft)
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artikel 3.

Lid 1 De zorginstelling/de behandelaar informeert de toezichthouder van de reclassering gevraagd en op gezette tijden 
over het verloop van de behandeling. In ieder geval neemt de zorginstelling/de behandelaar direct contact op met 
de toezichthouder wanneer de cliënt zich niet aan de behandelafspraken houdt. 

Lid 2 In de volgende situaties neemt de zorginstelling/de behandelaar direct contact op met de toezichthouder van de 
reclassering	en	verstrekt	hem/haar	alle	relevante	informatie	die	betrekking	heeft	op	die	situatie:
•	 bij	een	constatering	of	vermoeden	van	een	overtreding	van	een	voorwaarde	die	aan	de	cliënt	in	het	vonnis	van	

de rechter of de afdoeningsbeslissing van het OM is opgelegd; 
•	 bij	aanwijzingen	dat	de	cliënt	opnieuw	een	strafbaar	feit	heeft	begaan;
•	 als	er	gevaar	dreigt	voor	personen	of	goederen;
•	 bij	aanwijzingen	dat	de	cliënt	in	het	verleden,	vóór	aanvang	van	het	lopende	toezicht,	een	ernstig	delict	heeft	

begaan dat nog niet bekend is bij het OM*;
•	 als	de	cliënt	niet	verschijnt	op	een	of	meerdere	afspraken	met	de	zorginstelling	of	te	laat	komt;
•	 wanneer	de	cliënt	de	behandelafspraken	niet	nakomt;
•	 wanneer	de	cliënt	stopt	met	de	voorgeschreven	medicatie,	voor	zover	dit	van	invloed	is	op	het	recidiverisico;
•	 wanneer	de	cliënt	een	duidelijk	gebrek	aan	motivatie	voor	de	behandeling	toont;
•	 bij	een	wijziging	van	het	verwachte	verloop	van	de	behandeling;
•	 bij	stopzetting	of	beëindiging	van	de	behandeling.

artikel 4. 
Als	de	cliënt	strafbare	feiten	pleegt	binnen	een	zorginstelling	kan	de	instelling	-	conform	het	instellingsbeleid	-	aangifte	
doen bij de politie. In dat geval informeert de zorginstelling direct de reclassering. De reclassering neemt contact op met 
het OM/de opdracht¬gever over de te nemen maatregelen. 

artikel 5. 
Dreiging met geweld of concrete agressie tegen (een medewerker van) de zorginstelling of een medepatiënt wordt direct 
gemeld bij de reclassering. Uiterlijk binnen 72 uur vindt een driegesprek plaats tussen zorginstelling, reclassering en cli-
ent. Op basis van de bevindingen van dat driegesprek wordt het OM/de opdrachtgever door de reclassering geïnformeerd 
en geadviseerd over de te nemen stappen. In geval van dreiging met geweld of concrete agressie doet de zorginstelling in 
beginsel	aangifte	bij	de	politie.

Bereidverklaring, verplichtingen en toestemming cliënt

artikel 6.
•	 De	cliënt	verklaart	zich	bereid	deel	te	nemen	aan	de	behandeling/het	programma.
•	 De	cliënt	is	verplicht	tot	het	geven	van	inlichtingen	en	medewerking	die	de	zorginstelling/de	behandelaar	en 

de reclassering voor hun taak nodig hebben.
•	 De	cliënt	is	verplicht	de	volgende	afspraken	met	de	zorgverlener	/	behandelaar	na	te	komen:

•	 Door	ondertekening	van	deze	overeenkomst	verleent	de	cliënt	toestemming	aan	de	zorginstelling/behandelaar	om	de	
informatie en gegevens aan de reclassering te verstrekken die genoemd staan in artikel 3.

•	 Door	ondertekening	van	deze	overeenkomst	geeft	ondergetekende	toestemming	aan	de	reclassering	en	de	zorginstel-
ling/behandelaar tot registratie van zijn haar persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het toezicht, de begeleiding 
en de zorgverlening.

(vermeld kort en bondig de afspraken)
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*	Er	moet	dan	sprake	zijn	van	een	conflict	van	plichten,	voorbeeld	van	de	moord	gepleegd	door	de	justitiabele	terwijl	een	ander	veroordeeld	wordt.
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artikel 7. 
De	cliënt	weet:
•	 dat	hij/zij	de	toestemming	voor	het	uitwisselen	van	gegevens	tussen	behandelaar	en	reclassering	op	elk	moment 

kan intrekken;
•	 dat	het	intrekken	van	die	toestemming	leidt	tot	een	melding	aan	het	OM;
•	 dat	de	reclassering	ook	een	melding	doet	aan	het	OM	in	geval	van:

- het niet nakomen van de in deze overeenkomst neergelegde afspraken;
- een omstandigheid zoals genoemd in artikel 3 lid 2;
- overtreding van de in het vonnis of de (afdoenings)beslissing neergelegde voorwaarden.

•	 de	melding	aan	het	OM	kan	tot	gevolg	hebben	dat:
- de cliënt de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf alsnog moet uitzitten, of
- de tbs met voorwaarden wordt omgezet in tbs met dwangverpleging, of
- de dwangverpleging die voorwaardelijk is beëindigd wordt hervat, of
- de schorsing van de voorlopige hechtenis alsnog wordt opgeheven, of 
- alsnog tot strafvervolging wordt overgegaan.

Algemene bepalingen

Artikel 8 
Minimaal 1x per    weken

(of zoveel vaker als een van de partijen dat wenselijk vindt) vindt een driegesprek plaats tussen de cliënt, de behandelaar 
en de reclassering over het verloop van de behandeling. De reclassering, de behandelaar/zorginstelling en de cliënt zijn 
verplicht hieraan deel te nemen en actief mee te werken. 

Artikel 9
Partijen zijn verplicht om elkaar alle informatie te verstrekken die nodig is de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 10.
Deze	overeenkomst	geldt	voor	de	periode:

van tot

Ondertekening

Deze overeenkomst is in drievoud opgemaakt en ondertekend te 

op

Cliënt Handtekening

Namens de reclassering Handtekening

 

Namens de zorginstelling Handtekening

naam

functie

functie

naam

naam
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