
Werkstraf

Wat betekent een  
werkstraf voor u?



Wat is een werkstraf? 
 

U gaat een werkstraf doen. Dat moet van justitie of van de rechter.  
De reclassering regelt die werkstraf. In deze folder leest u hoe  
we dat doen.

Eerst gaan we met u praten. We kijken wie 
u bent. Hoe u leeft. Hebt u een baan of een 
gezin? Dan houden we daar zo veel mogelijk 
rekening mee.

Wij beslissen wat u gaat doen. Ook als dat 
betekent dat u vrij moet nemen van uw werk.  
U krijgt geen geld voor de werkstraf.  
Reiskosten moet u zelf betalen. Reistijd telt 
niet als werk.

Samenwerken
U werkt altijd samen met anderen. Dat kunnen 
mensen zijn die ook een werkstraf doen.  
Het kunnen ook andere mensen zijn, die daar 
betaald werken. Er is altijd een begeleider bij. 
Die kijkt of u uw werk goed doet.

Regels
Tijdens het werk gelden regels. Daar praten 
we eerst met u over. Daarna zetten we ze  
op papier. Begrijpt u iets niet? Vraag dan hoe 
het zit. Tenslotte vragen we uw handtekening 
onder de regels. U belooft daarmee dat u zich 
eraan houdt.



Stoppen
We willen graag dat de werkstraf goed verloopt. U bent er dan snel vanaf. Houdt u zich 
toch niet aan de regels? Dan krijgt u een waarschuwing. Helpt dat niet? Dan stoppen 
we met de werkstraf. We geven dat door aan justitie. De werkstraf wordt dan omgezet in 
gevangenisstraf. Voor elke twee uur werkstraf die u mist, moet u een dag zitten.

De volgende regels gelden altijd:
• Kom op tijd.
•  Blijf niet zomaar weg. Kunt u echt niet  

komen, bel ons dan vóór negen uur  
‘s morgens. De uren die u mist, moet u  
later inhalen.

•  Voer de opdrachten uit. Doe wat de begeleider 
zegt, bijvoorbeeld over werkkleding of  
veiligheid.

•  Tijdens het werk mag u uw telefoon niet  
gebruiken. Dus niet bellen. Niet appen.  
Niet naar muziek luisteren met ‘oortjes’.

•  Gebruik geen alcohol of drugs. Ook niet  
voordat u komt werken.

•  Gedraag u rustig en netjes. Laat anderen  
met rust.

•  Neem een geldig identiteitsbewijs,  
paspoort of rijbewijs mee.



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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