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De Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM)
De Gedragsbeïnvloedende maatregel is een vrijheid beperkende maatregel die het midden houdt tussen een taakstraf en de PIJ-maatregel.
De maatregel is bedoeld voor jonge veelplegers van 12 tot 21 jaar met
gedragsproblemen. Ook jongeren met gedragsproblemen die voor
het eerst een relatief zwaar vergrijp plegen, zoals een gewelddadige
overval, komen voor de maatregel in aanmerking. De maatregel biedt
uitkomst in situaties waarbij de rechter een voorwaardelijke straf of een
taakstraf te licht vindt en een PIJ- maatregel te zwaar.
In zijn uitspraak geeft de rechter aan hoe de maatregel eruit ziet.
Zo kan hij de jongere verplichten een programma te volgen dat bestaat
uit speciale behandeling, begeleiding of combinaties hiervan.
Bijvoorbeeld Individuele Trajectbegeleiding, vormen van gezinstherapie,
Multisysteemtherapie (MST), Functional Family Therapy (FFT) of Multidimensional Treatment Foster Care.
De combinatie van strafrechtelijke interventies en een zorgaanbod
maakt het mogelijk de jongeren beter ‘op maat’ te straffen, gericht op
de persoon van de dader en zijn of haar problematiek. De gedragsbeïnvloedende maatregel kan worden opgelegd voor minimaal zes maanden en maximaal een jaar. Daarna kan ze eenmaal verlengd worden
met dezelfde termijn als waarvoor ze in eerste instantie werd opgelegd.
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WSS JB&JR voert kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclasseringsmaatregelen en begeleiding zonder maatregel uit.
Het doel van de jeugdreclasseringsmaatregelen is het voorkomen dan
wel terugdringen van recidive. De maatregel kun je zien als een (serie)
pedagogische interventie(s) binnen een strafrechtelijk kader. WSS JB&JR
richt zich op jeugdigen met een beperking die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. De jeugdigen zijn in de leeftijd van
12 tot maximaal 23 jaar. Zij moeten wel voor hun achttiende jaar zijn
aangemeld. Jongeren met een beperking hebben een specifieke begeleidingsvraag. De beperking van de jongere interfereert met de normale
ontwikkeling. Het is noodzakelijk om inzicht in deze interferentie te
hebben en de noodzaak te zien van extra zorg en stimulans, om daarmee de invloed van de beperking op de ontwikkeling zo klein mogelijk
te houden en de ontwikkelingskansen van de jongere te optimaliseren.

Jeugdreclasseringsmaatregelen
Vrijwillige Toezicht en Begeleiding
Vrijwillige Toezicht en Begeleiding is een vrijwillige vorm van hulpverlening en wordt veelal gebruikt om de jongere te ondersteunen tot
aan de strafzitting. Er is dus geen sprake van een opgelegde maatregel.
Het basisonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming geeft de
richting aan voor wat er nodig is voor de jongere. Aangegeven wordt
op welke terreinen zaken geregeld moeten worden. De jeugdzorgwerker ondersteunt de jongere hierbij. De gesprekken met de jongere
zijn erop gericht om vanuit het perspectief dat de Raad voor de Kinderbescherming aangeeft concrete doelen te formuleren en tot afspraken
te komen. De jeugdzorgwerker stelt samen met de jongere binnen zes
weken een Plan van Aanpak op. Hierin worden doelen voor zowel de
korte als de langere termijn geformuleerd. De duur van de begeleiding
is zes maanden.
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Toezicht en begeleiding
Deze maatregel heeft een dwingend karakter en kan volgen op een
eerdere Vrijwillige Toezicht en Begeleiding.

www.williamschrikkergroep.nl

Toezicht en Begeleiding kan in diverse stadia binnen het jeugdstrafrecht opgelegd worden. De officier van justitie kan dit doen bij een
voorwaardelijk sepot en als voorwaarde bij een transactie of strafbeschikking. De rechter kan Toezicht en Begeleiding ook als schorsingsvoorwaarde opleggen of hij kan dit op de zitting als algemene voorwaarde
bij vonnis uitspreken. Dit houdt in dat de jongere zich in zijn proeftijd
moet houden aan de aanwijzingen die hem of haar zijn gegeven door
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de jeugdreclassering. Afhankelijk van de situatie varieert de duur van
de maatregel met een maximum van twee jaar.

In het traject ontwikkelt de jongere een andere levensstijl in zijn
normale omgeving.

Tot slot kan Toezicht en Begeleiding ingezet worden als onderdeel van
het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) na verblijf in een justitiële
jeugdinrichting gaat. Dit dient als middel voor de verdere voorbereiding
op de terugkeer in de maatschappij.

De Harde Kern Aanpak duurt zes maanden. In de loop van deze
maanden zullen de afspraken minder strak en de controles minder
frequent worden.

Criem aanpak
Criem staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische
Minderheden. De Criem aanpak is bedoeld voor minderjarigen (12-17
jaar) afkomstig uit etnische minderheidsgroepen, die zich met lichtere
vormen van criminaliteit bezighouden en die geen of een relatief licht
justitieel verleden hebben. Deze jongeren hebben nog (bijna) geen
bemoeienis gehad met de jeugdreclassering.
Het gaat om een zorgtraject. Het traject heeft een preventief karakter.
De jongere heeft (beginnende) problemen op verschillende leefgebieden en de interventies van de jeugdzorgwerker zijn bedoeld
om deze problemen op te lossen. Naast aandacht voor de problemen
op de verschillende leefgebieden wordt er in het traject nadrukkelijk
aandacht besteed aan integratie. De aanpak is systeemgericht: naast
aandacht voor de jongere en het gezin wordt gewerkt met de bredere
pedagogische context (de school, de buurt enz.).
De begeleiding duurt in principe drie maanden met als uitzondering de
mogelijkheid om deze eenmalig met drie maanden te verlengen.
Stimuleren en motiveren zijn kernwoorden. Toezicht en controle worden
vooral pedagogisch ingezet, uit de feedback moet geleerd worden
Harde Kern Aanpak
De Harde Kern Aanpak is bedoeld voor recidiverende jongeren voor
wie allerlei andere, lichtere vormen van begeleiding en straffen zijn
ingezet zonder het gewenste resultaat. De Harde Kern Aanpak is een
alternatief voor detentie.
De WSS JB&JR maakt in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming een plan voor de inhoud en vormgeving van de begeleiding. De jongere kan kiezen: of meewerken aan dit plan, of reguliere
strafafdoening (veelal detentie). Bij mislukken van de aanpak volgt
alsnog detentie.
Er wordt een schema gemaakt waarin vastligt hoe de daginvulling van
de jongere is en welke activiteiten de jongere heeft buiten de kantooruren. Op tijden dat er geen activiteit vermeld staat is de jongere thuis.

Juridisch karakter
De Harde Kern Aanpak heeft een stevig juridisch kader. Het wordt
opgelegd als bijzondere voorwaarde bij:
- schorsing uit voorlopige hechtenis
- een strafrechtelijk vonnis
- voorwaardelijke invrijheidstelling of voorwaardelijk beëindiging
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ).
Het gevolg van dit strakke juridische kader is dat wanneer de jongere
zich niet aan de aanwijzingen van de jeugdzorgwerker houdt de
consequentie detentie of PIJ is.
Scholings- en trainingsprogramma (STP)
Het Scholings- en trainingsprogramma (STP) is een variant in de
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel voor
jongeren en gericht op de terugkeer in de maatschappij. STP’s vinden
plaats buiten de justitiële jeugdinrichting, in aansluiting op het verblijf
in de inrichting en tijdens de laatste periode van de straf of maatregel.
Het beoogde resultaat van het STP is dat de jeugdige voorbereid wordt
op een goede terugkeer in de maatschappij. Het is belangrijk dat het
STP uitgevoerd wordt in de regio waar de jeugdige naar terugkeert of
waar hij na het verblijf in de inrichting gaat wonen. Om een geslaagde
terugkeer mogelijk te maken, richt het STP zich op alle leefgebieden
van de jeugdige: wonen, werk of school, vrije tijd en het sociaal netwerk. Voor het STP kan starten is het een vereiste dat er een woonplek,
werk of school en een vrijetijdsbesteding geregeld is voor de jeugdige.
De uitvoering van het STP is in handen van de WSS JB&JR; de inrichting
blijft eindverantwoordelijk. Er is sprake van duaal casemanagement.
Beide partijen maken afspraken over de vorm en inhoud van het STP.
Nazorg
Vrijwillige begeleiding in het kader van nazorg na een PIJ (plaatsing
in een jeugdinrichting) maatregel of detentie. Dit is begeleiding op
verzoek van de justitiële jeugdinrichting en/of de Raad voor de Kinderbescherming. Gedurende zes maanden wordt de jongere begeleid en
voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

