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De Klachtencommissie Reclassering is een laagdrempelige externe klachtencommissie 

voor cliënten van Reclassering Nederland, het Leger des Heils afdeling Reclassering en de 

verslavingsreclasseringsorganisaties (SVG). De klachtencommissie beoordeelt klachten 

over het handelen van de reclasseringsorganisaties op grond van de 

Reclasseringsregeling 1995. Na een schriftelijke fase vindt in de regel een hoorzitting 

plaats waarbij drie leden van de klachtencommissie aanwezig zijn.  

 

Wegens het aflopen van benoemingstermijnen is de klachtencommissie op zoek naar een 

nieuwe voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en twee nieuwe leden. 
 
 

Functieprofielen: 
 

(Plaatsvervangend) Voorzitter: 

- Als voorzitter bent u afkomstig uit de kring van met rechtspraak belaste leden 

Rechterlijke Macht. Bij voorkeur bent u werkzaam in de sector Kanton. 

- Ervaring als lid of voorzitter van een klachten- of geschillen- commissie is een 

pre; 

- U bent bereid hoorzittingen van de klachtencommissie voor te zitten (overdag, 

overal in Nederland); 

- U bent flexibel: bereid en beschikbaar voor overleg met het secretariaat, zowel 

telefonisch als via de mail op meerdere momenten per week; 

- U bent op jaarbasis 6 tot 8 uur per week beschikbaar. Gemiddeld 12 

hoorzittingen per jaar.  De functie van plaatsvervangend voorzitter vergt 

minder tijd. 

- Tot slot bent u bereid om uitspraken te schrijven. 

Overige leden: 

- U bent bij voorkeur een jurist; 

- U bent beschikbaar voor het bijwonen van hoorzittingen overdag (gemiddeld 6 

hoorzittingen per jaar); 

- Ervaring als lid van een klachten- of geschillencommissie is een pre. 

 

De leden en de plaatsvervangende leden van de klachtencommissie mogen geen 

werknemer of vrijwilliger zijn of deel uitmaken van de directie, het bestuur, de Raad van 

Bestuur of Raad van Toezicht van een reclasseringsorganisatie. Voor de leden geldt dat 

kandidaten afkomstig uit de kring van het sociaal agogisch werk of de GGZ de voorkeur 

hebben.  
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De benoeming van de commissieleden geschiedt door de Minister van Justitie en 

Veiligheid. De functie van voorzitter komt per 1 augustus 2023 vacant. De overige 

functies zijn reeds vacant. De honorering voor deze  functies is conform de Regeling 

Vergoedingsbedragen adviescolleges en commissies van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid  

Geïnteresseerd in een of meer van deze (neven)functies of heeft u vragen, stuur dan een 

mail naar de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Reclassering, mw. mr. G.J. 

Bethlehem: klachtencommissie@3RO.reclassering.nl. De sluitingstermijn voor deze 

vacatures is 15 februari 2023. 

Meer informatie over de inhoud van de klachtenprocedure is te vinden op de website van 

Reclassering Nederland:   

https://www.reclassering.nl/ik-moet-naar-de-reclassering/ik-heb-een-klacht 
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