Jeugdreclassering
voor ouders
Uw kind kreeg een maatregel jeugdreclassering opgelegd. Dat betekent
intensieve begeleiding en controle door Jeugdbescherming Brabant.

Uw kind is in aanraking gekomen met politie of justitie. Dat is bijvoorbeeld vanwege
diefstal of een beroving. Of uw kind spijbelt. Daarom is er nu sprake van een maatregel van jeugdreclassering. Die is opgelegd door de kinderrechter, door de officier
van justitie of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De uitvoering
van die maatregel gebeurt door een jeugdzorgwerker van Jeugdbescherming Brabant.
Jeugdreclassering speelt een belangrijke
rol in afwachting van een straf, na afloop
ervan, in combinatie met een straf of in
plaats van een straf.

Doel
Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is dat uw kind zijn of haar leven weer
op de rails krijgt. Dat het stopt met het
strafbare gedrag en niet opnieuw in de fout
gaat. Soms is daarbij extra hulp of behandeling nodig. De jeugdzorgwerker regelt
dat. Zo krijgt uw kind een nieuwe kans.

Plan van aanpak
De jeugdzorgwerker brengt eerst een aantal zaken in kaart. Wat zijn de sterke kanten
van uw kind en van u. Hoe komt het dat
uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd.
Hoe zit het met alcohol- of drugsgebruik?
Zijn er problemen thuis, op school of op
het werk? Hoe brengt uw kind zijn vrije
tijd door? Wat moet er veranderen om te
zorgen dat uw kind op het rechte pad blijft?
De jeugdzorgwerker bespreekt dit met uw
kind, met u en praat ook met anderen, zoals
familie, school, werk of de wijkagent.
Dat komt allemaal in een plan van aanpak.
Daarin staat hoe we de problemen gaan

oplossen en hoe we gebruikmaken van
de sterke punten van uw kind en van uw
gezin. Ook staan alle afspraken in het plan
hoe uw kind, u en de andere betrokkenen
gaan zorgen dat de doelen uit het plan
gehaald worden. Verder staat er nog in hoe
de jeugdzorgwerker toezicht houdt op uw
kind en het controleert.

Afspraak is afspraak
Uw kind moet zich houden aan alle afspraken. De jeugdzorgwerker controleert dit en
kan daarbij ook aan u of anderen vragen
om daarbij te helpen. De jeugdzorgwerker
rapporteert aan justitie. Als het niet lukt
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om afspraken na te komen, kan dit invloed
hebben op de straf.
Uiteraard moet de jeugdzorgwerker zich
ook aan de afspraken houden.

Verschillende trajecten
Er zijn verschillende jeugdreclasseringsmaatregelen. Van welke maatregel bij uw
kind sprake is, hangt af van wat uw kind
heeft gedaan en van het verloop van de
strafzaak. De trajecten verschillen ook in
begeleiding en hoe lang de maatregel duurt.
Toezicht & Begeleiding
Voor jongeren die vaak spijbelen of een
ander strafbaar feit pleegden. Deze maatregel is in principe vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Als uw kind de begeleiding niet
accepteert, kan dit leiden tot een zwaardere straf.
Duur: maximaal zes maanden.
ITB-CRIEM
Dit is geen straf, maar een intensief
begeleidingstraject. Speciaal voor jongeren

met een niet-westerse achtergrond, die
voor het eerst in aanraking zijn gekomen
met justitie of een aantal licht strafbare feiten pleegden. Het richt zich op een betere
aansluiting bij de Nederlandse maatschappij.
Duur: 3 maanden; verlenging van drie
maanden is mogelijk.
ITB-Harde Kern Aanpak
Een intensief traject voor jongeren die een
ernstig strafbaar feit pleegden of die vaker
met justitie in aanraking kwamen. Uw kind
krijgt een strikt dagrooster, dat vooral bij de
start erg strak is. Er zijn strenge controles,
soms ook ’s nachts.
Duur: zes maanden. Daarna volgt nog
anderhalf jaar het ‘gewone’ programma van
jeugdreclassering: Toezicht en Begeleiding.
Dat is na deze maatregel niet vrijwillig.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
Dit is voor jongeren die een ernstig strafbaar feit pleegden, of dat al vaker deden, en
een gedragsprobleem hebben.
De maatregel houdt in dat uw kind

behandeling krijgt voor zijn problemen,
bijvoorbeeld in het omgaan met agressie.
Ook hierbij is sprake van een strak
weekrooster en geen vrijheden.
Duur: maximaal een jaar; verlenging
is mogelijk.
Op onze website vindt u meer informatie
over deze trajecten.

Hebt u vragen?
Wilt u meer weten over deze informatie of
wat er op onze website staat? Neem dan
contact op met uw jeugdzorgwerker.

Jeugdbescherming Brabant
staat voor Samen veilig:

wij werken voor en met kinderen
	
en jongeren die in een onveilige
situatie verkeren

wij werken samen met het gezin
	
en het netwerk aan een veilige
opvoedsituatie

wij voeren maatregelen uit na een
	

uitspraak van de kinderrechter, zoals
ondertoezichtstelling, voogdij en
jeugdreclassering

www.jeugdbeschermingbrabant.nl
Hier staan wij voor
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit
alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de
toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in het gezin en voor
samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere
dag weer kunt u vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.
Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil
maken.... samen met u.
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