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Uw Rechten en onze plichten
jeugdreclassering
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Wat is jeugdreclassering?
Jeugdreclassering geeft begeleiding en toezicht aan jongeren van
12 tot 23 jaar.
Het doel van jeugdreclassering is om samen met de jongere, zijn
ouder(s) en met andere belangrijke mensen om de jongere heen,
te bouwen aan een positieve toekomst.
De jeugdreclassering wil jongeren helpen te herstellen wat is
misgegaan en te stoppen met crimineel gedrag. Belangrijk hierbij
is herhaling (recidive) te voorkomen, zodat de maatschappij
veiliger wordt. Jongeren die niet naar school gaan worden
geholpen om samen de problemen op te lossen en weer naar
school of dagbesteding te gaan.
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Waarom heeft u met Jeugdreclassering
te maken?
Er zijn verschillende opties waarom u met Jeugdreclassering te
maken heeft. Uw zoon/dochter wordt verdacht van een strafbaar
feit of is daarvoor veroordeeld. Het kan gaan om een misdrijf of
om een overtreding van de leerplichtwet.

Wordt uw zoon/dochter verdacht van een strafbaar feit en
moet de strafzitting nog komen? Dit betekent dat de Raad
voor de Kinderbescherming aan de jeugdreclassering heeft
gevraagd om hem of haar te begeleiden tot aan de
strafzitting.
Wordt uw zoon/dochter verdacht van een ernstig strafbaar
feit en is hij/zij door de rechter geschorst uit de voorlopige
hechtenis? Dit betekent dat uw zoon/dochter van de rechter
thuis zijn straf mag afwachten als hij/zij zich goed houdt aan
de afspraken met de jeugdreclassering.
Is uw zoon/dochter door de rechter voorwaardelijk
veroordeeld? Dit betekent dat uw zoon/dochter een straf
heeft gekregen met als voorwaarde begeleiding door de
jeugdreclassering.
Heeft de Officier van Justitie uw zoon/dochter een
jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd? Bijvoorbeeld als
voorwaarde voor niet verdere vervolging? Dit betekent dat
hij/zij niet wordt vervolgd als er goed wordt meegewerkt en
hij/zij zich houdt aan de afspraken met de jeugdreclassering.
Heeft uw zoon/dochter de leerplichtwet overtreden door
schoolverzuim? Dit betekent dat de Officier van Justitie of de
Kantonrechter een jeugdreclasseringsmaatregel heeft
opgelegd.
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Wie zijn wij?
Wij zijn de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming &
Jeugdreclassering. Afgekort de WSS JB&JR.
Wij zijn een jeugdzorgorganisatie gespecialiseerd in het werken
met jeugdigen met een beperking of een ziekte.
De jeugdreclassering geeft begeleiding aan jongeren van 12 tot
23 jaar die een beperking of een ziekte hebben en in aanraking
zijn gekomen met het jeugdstrafrecht. Wij werken in elke regio.
Vaak samen met wijk- of buurtteams. Ook bij u in de buurt. Wij
zorgen ervoor dat er een jeugdzorgwerker bij uw zoon/dochter
thuis komt om de maatregel uit te voeren.
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Samen aan de slag
De jeugdreclassering gaat samen met uw zoon/dochter en met
het sociale netwerk aan de slag. We zoeken naar de krachten en
talenten, naar herstel en naar toekomstdromen. De
jeugdreclassering is streng als dat moet, maar biedt ook hoop,
vertrouwen en praktische ondersteuning.
We praten met iedereen die belangrijk is voor uw zoon/dochter.
Misschien kunnen zij meehelpen. Dat kunnen bijvoorbeeld
ouders, familie, vrienden of buren zijn. Dit heet het netwerk.
Uw zoon/dochter maakt samen met de jeugdzorgwerker en het
netwerk een eigen plan van aanpak.
In het plan komt te staan wat er moet gebeuren van de
rechtbank (bijzondere voorwaarden) en wat er verder nodig is
om ervoor te zorgen dat de maatschappij veilig is en de jongere
een positieve toekomst op kan bouwen. Bijvoorbeeld om hem/
haar te leren goede keuzes te maken. Het gaat niet alleen over
het strafbare feit maar ook over school, werk, vrienden, vrije tijd
en thuis. In het plan staat duidelijk wat de jongere, ouders en
anderen gaan doen om te werken aan de doelen.
Dan gaan we aan de slag met de uitvoering van de doelen en
maken we duidelijke afspraken. De jeugdzorgwerker controleert
of die worden nagekomen en bespreekt dit met de Raad voor de
Kinderbescherming, de Rechtbank en het Openbaar Ministerie
(OM).
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Welke maatregel heeft mijn zoon/
dochter gekregen?
Uw jeugdzorgwerker kan u vertellen welke maatregel uw kind
opgelegd heeft gekregen, welke voorwaarden hierbij horen en
uitleg geven over de eventuele leerstraf of werkstraf.

Toezicht en begeleiding vrijwillig (tot aan de strafzitting).
Toezicht en begeleiding verplicht (een
jeugdreclasseringsmaatregel is dan onderdeel van de straf).
CRIEM-aanpak (maatregel voor jongeren met een nietwesterse achtergrond).
Harde Kern-aanpak (intensieve toezicht en begeleiding voor
een jongere die vaker in aanraking is gekomen met politie en
justitie).
Electronische controle (EC. om te controleren of een jongere
zich houdt aan een gebiedsgebod of verbod)
Gedrag Beïnvloedende Maatregel (GBM. intensieve
behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen)
Scholings- en Trainingsprogramma’s (STP. begeleiding
gedurende de laatste drie maanden van detentie)
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Wat als het niet goed gaat?
Voor alle maatregelen geldt: als uw zoon/dochter zich niet aan de
afspraken houdt, volgt er altijd een belangrijk gesprek. Er zijn een
aantal opties die ingezet kunnen worden als het daarna niet
verbetert.

De jeugdzorgwerker kan een officiële waarschuwing geven in
de vorm van een gele kaart. Als het dan nog niet beter gaat
volgt een rode kaart en wordt de maatregel terug gemeld. Dit
betekent dat de (kinder)rechter gaat bepalen wat er gebeurt
met de maatregel en of de jongere alsnog zijn/haar straf
krijgt.
De jeugdzorgwerker kan een voorwaardelijke straf
aanvragen. De (kinder)rechter beslist of uw zoon/dochter
deze straf krijgt.
De jeugdzorgwerker kan een wijziging van de voorwaarden
aanvragen via de officier van justitie. De (kinder)rechter
beslist of deze wijziging ook gebeurt.
De jeugdzorgwerker kan aan de (kinder)rechter vragen of de
toezicht en de begeleiding kan worden verlengd. De (kinder)
rechter beslist of uw zoon/dochter een verlenging krijgt of
niet.
Als uw zoon/dochter geschorst is uit de voorlopige hechtenis en
thuis zijn/haar straf mag afwachten, dan is het belangrijk dat uw
zoon/dochter zich houdt aan de afspraken. Doet hij/zij dat niet
dan kan uw zoon/dochter weer vast komen te zitten tot aan de
zitting.
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Wat is een dubbele maatregel?
Dan zijn er twee maatregelen door een (kinder)rechter
uitgesproken over uw zoon/dochter. Daarom noemen we dit een
dubbele maatregel. Een dubbele maatregel houdt in dat uw
zoon/dochter tegelijkertijd een kinderbeschermingsmaatregel
(OTS of gezagsbeëindigende maatregel) en een
jeugdreclasseringsmaatregel heeft.
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Wat staat er in de wet over een
jeugdreclasseringsmaatregel?
De teksten in de wet zijn ingewikkeld. Hier leest u in gewone taal
wat er in de wet staat over de jeugdreclasseringsmaatregel. In
het wetboek van strafrecht staat dat de (kinder)rechter kan
beslissen dat er een jeugdreclasseringsmaatregel komt. Een
jeugdzorgwerker moet dan toezicht houden op de voorwaarden
die de (kinder)rechter oplegt. De jeugdzorgwerker moet ook uw
zoon/dochter helpen bij het naleven van die voorwaarden. De
wet zegt ook dat als uw zoon/dochter zich niet houdt aan die
voorwaarden de jeugdzorgwerker dit moet melden bij de Officier
van Justitie.
In de wet staat dat uw zoon/dochter een advocaat krijgt als hij bij
de (kinder)rechter moet komen. U krijgt als ouder met gezag een
brief van de (kinder)rechter om naar de zitting te komen. U mag
dan op de zitting vertellen wat u er van vindt en hoe het met uw
zoon/dochter gaat. Ook uw zoon/dochter mag aan de (kinder)
rechter vertellen wat hij/zij ervan vindt. Tijdens de zitting is de
Officier van Justitie aanwezig. Die vertelt wat uw zoon/dochter
volgens hem verkeerd heeft gedaan en dat dit strafbaar is. De
Raad voor de Kinderbescherming geeft op de zitting advies aan
de (kinder)rechter over wat goed is voor uw zoon/dochter. Als uw
zoon/dochter al een jeugdzorgwerker heeft is die ook vaak op de
zitting. De jeugdzorgwerker kan de (kinder)rechter dan ook
advies geven. Soms is er een slachtoffer, die mag tijdens de zitting
aanwezig zijn.
In de jeugdwet staan ook regels over de jeugdreclassering. Als er
een jeugdreclasseringsmaatregel is moet de jeugdzorgwerker
binnen 5 werkdagen bij uw zoon/dochter en u op bezoek. Ook
moet de jeugdzorgwerker binnen 6 weken een plan met uw
zoon/dochter en u opstellen. Ieder half jaar moet de
jeugdzorgwerker een verslag schrijven over hoe het gaat.
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Tot slot
Zoekt u contact met William Schrikker? Maak gebruik van het
contactformulier.
U vindt het via de link:
www.williamschrikker.nl/Home/Over-ons/Contact
of bel naar het hoofdkantoor via het algemene nummer op:
088-5260 000
Algemene informatie over bijvoorbeeld privacy en wat u kunt
doen als u ontevreden bent vindt u in de folder “Algemene
informatie voor ouders”.
Alle folders staan op onze website:
www.williamschrikker.nl/Cliënten
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