
Toezicht

Wat betekent een  
toezicht voor u?



Afspraak is afspraak 
 

U hebt een gevangenisstraf gekregen. Maar u hoeft niet te zitten. Of niet 
de volledige straf. Dan moet u zich van de rechter wel aan extra regels 
houden. Wij kijken of u dat doet. En we helpen u erbij.

U krijgt een vaste reclasseringswerker. Die maakt 
samen met u een plan. We houden contact.  
We praten met u over hoe het gaat. Moet u  
een gedragstraining of behandeling volgen?  
Dan regelen we dat. Moet u bepaalde problemen 
oplossen in uw leven? Daar helpen we u bij.  
Als wij dat nodig vinden, kunnen wij extra regels 
geven. Ook als u dat zelf niet wilt.

Deze regels gelden altijd:
• Kom uw afspraken na. 
• Kom op tijd. 
•  Bent u ziek? Geef dat dan direct aan ons door. 
•  Als wij u zien, hebt u geen alcohol of  

drugs gebruikt. 
• U gedraagt u rustig en netjes.

Als het niet lukt
Wij willen graag dat het u lukt om u aan de regels 
te houden. Doet u dat niet, dan krijgt u eerst een 
waarschuwing. Helpt dat niet? Dan vertellen wij dat 
aan justitie. U gaat dan terug naar de gevangenis.



Er zijn twee soorten enkelbanden.
 
•  Een gewone enkelband. Die krijgt u als 

u ergens moet zijn op een vaste tijd.  
Bijvoorbeeld ’s avonds thuis. Bent u 
daar niet, dan geeft de enkelband dat 
door aan de reclassering.

•  Een enkelband met GPS. Die krijgt 
u als er plekken zijn waar u niet mag 
komen. Komt u daar toch? Dan waar-
schuwt de enkelband de politie.

Een enkelband is niet prettig. U voelt hem 
steeds. Er wordt op u gelet. Maar er zijn 
ook voordelen. U kunt de regels niet zo 
gemakkelijk overtreden. Dat geeft rust.

Enkelband
Mag u van de rechter ergens niet komen?  
Of moet u ’s avonds thuisblijven? Dan 
krijgt u van ons een enkelband.



Leger des Heils
Jeugdbescherming & Reclassering
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht

T 088 090 1000
ljr.legerdesheils.nl

Wij geloven in mensen
Mensen kunnen leren van fouten. En zo problemen oplossen. Soms lukt dat niet 
alleen. De reclassering van het Leger des Heils wil samen met u werken aan 
verbeteringen. Hoe moeilijk ook, wij geloven in mensen. Altijd.
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