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Wat doet de jeugdreclassering?

Na aanmelding bij de jeugdreclassering krijgt uw kind 
zoveel mogelijk een vaste begeleider (jeugdreclasseer-
der) toegewezen. De begeleiding begint met een ken-
nismakingsgesprek met uw kind en daarna met u. 
Om te weten hoe het met uw kind gaat bespreken we 
een aantal aandachtsgebieden:
>  Hoe komt het dat uw kind het strafbare feit heeft       
    gepleegd?
>  Hoe gaat het in de thuissituatie?
>  Hoe gaat het op school of op het werk van uw kind?
>  Hoe brengt uw kind zijn of haar vrije tijd door en    
    met welke vrienden gaat hij of zij om?
Ook maken we een inschatting van de kans dat uw kind 
opnieuw in aanraking komt met de politie en/of justitie  
en wat nodig is om dit te voorkomen. De jeugdreclas-
seerder maakt vervolgens een plan van aanpak. Dit 
doet hij samen met uw kind, u en andere belangrijke 
mensen in zijn/haar omgeving. In een aantal gevallen 
vragen wij advies bij andere organisaties. In dit plan 
staat hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen 
om te voorkomen dat uw kind opnieuw met politie 
en/of justitie in aanraking komt of opnieuw verzuimt 
van school. Op basis van dit plan maakt de begeleider 
duidelijke afspraken met uw kind en met u, ook wel 
aanwijzingen genoemd. Ook deze afspraken komen in 
het plan.
De jeugdreclassering begeleidt uw kind op het gebied 
van financiën, werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, zelf-
standig wonen of in de relatie met familie en vrienden. 
Als het nodig is krijgt u ook hulp, bijvoorbeeld hulp in 
de opvoedingsituatie. De jeugdreclassering kan dit or-
ganiseren.

Jeugdreclassering? 
Wat kunt u verwachten

Verschillende jeugdreclasseringmaatregelen

De jeugdreclassering biedt verschillende soorten bege-
leiding. Welke begeleiding uw kind krijgt hangt af van 
zijn of haar problemen en hoe vaak uw kind met de 
politie in aanraking is geweest. Hoe lang de begeleiding 
duurt hangt onder andere af van het type maatregel. 
De begeleiding kan drie maanden tot twee jaar duren. 
Hoe vaak uw kind contact heeft met de jeugdreclas-
seerder hangt af van de zwaarte van de maatregel en 
welke begeleiding uw kind nodig heeft. De jeugdreclas-
seerder streeft altijd naar begeleiding op maat. Dit kan 
meerdere keren per week tot eens in de vier weken zijn.

Wat wordt er van u en uw kind verwacht?

De begeleiding van de jeugdreclassering is niet vrij-
blijvend. Het is belangrijk dat uw kind alle afspraken 
nakomt die hij of zij met de jeugdreclasseerder maakt. 
Jeugdreclassering houdt de organisatie die uw kind 
heeft aangemeld via rapportages op de hoogte van hoe 
het met uw kind gaat en of hij of zij zich wel of niet aan 
de afspraken houdt.
Komt uw kind de afspraken niet na? Dan geeft de 
jeugdreclasseerder dit door aan de officier van justitie. 
Uw kind moet dan opnieuw op een zitting bij de officier 
van justitie of bij de kinderrechter verschijnen. Deze 
bepaalt wat er verder gaat gebeuren. U kunt uw kind 
steunen in het nakomen van de gemaakte afspraken.
Verder is het belangrijk dat uw kind, maar ook u, de 
jeugdreclasseerder op de hoogte houdt van alle belang-
rijke gebeurtenissen of veranderingen in zijn of haar le-
ven. Bijvoorbeeld als uw kind van huis wegloopt, thuis 
steelt of opnieuw is opgepakt. Dit alles kan namelijk 
van invloed zijn op de afspraken die uw kind gemaakt 
heeft. De jeugdreclassering kan bijsturen om de afge-
sproken doelen alsnog te kunnen bereiken.

Uw zoon, dochter of pupil is aangemeld bij de afdeling jeugdreclassering van Regiecentrum Bescherming 
en Veiligheid. Dit gebeurt in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter, de officier 
van justitie of de directeur van een jeugdgevangenis. De jeugdreclassering helpt en begeleidt en beschermt 
(indien nodig) jeugdigen van twaalf tot drieentwintig jaar die een delict hebben gepleegd en vervolgens met 
politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen. Ook veelvuldig schoolverzuim kan aanleiding zijn voor 
begeleiding. De begeleiding kan gedurende de proeftijd zijn, tijdens of na een taakstraf zijn, of nazorg zijn 
van jeugdigen die gedetineerd zijn geweest. Begeleiding tot aan de strafzitting gebeurt op verzoek van de 
Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie.
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Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld) vormen samen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
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Cliëntenraad 
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Postbus 312
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Zorgbelang Fryslân

Vertrouwenspersoon 

cliënten jeugdzorg

www.zorgbelang-fryslan.nl 

Belang van een goede samenwerking

Voor de toekomst van uw kind is een goede samenwer-
king met u, als ouder, heel belangrijk. Wij betrekken 
u daarom zo veel mogelijk bij de begeleiding van uw 
zoon of dochter. Bij het opstellen van het plan van aan-
pak, maar ook over hoe het verder gaat. Soms door een 
telefoontje, soms door een intensiever gesprek. Een 
goede samenwerking kan helpen voorkomen dat uw 
kind opnieuw met politie of justitie in aanraking komt.

Wanneer kunt u de jeugdreclasseerder 
bereiken?

De jeugdreclassering is bereikbaar op werkdagen van  
9.00 tot 17.00 uur via het nummer in deze folder. 
Alleen voor spoedgevallen is er in de avonduren en in 
het weekend een bereikbaarheidsdienst. Via het ant-
woordapparaat hoort u wie u daarvoor kunt bellen.

Wat u moet weten over onze regels over 
privacy en klachten

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft een 
privacyreglement. Hierin staat welke gegevens wij 
in een dossier mogen vastleggen en hoe wij met de 
persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van u en uw 
kind moeten omgaan. Is uw kind jonger dan twaalf 
jaar dan geven wij in principe geen informatie aan an-
deren zonder uw toestemming. U heeft het recht om 
uw eigen gegevens in het dossier in te zien.
Meer informatie staat in de folder Privacyregels.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft ook 
een klachtenreglement. Bent u niet tevreden over hoe
de jeugdreclasseerder met u omgaat? Bij voorkeur 
zien wij dat u en de betrokken medewerker het
probleem samen uitpraten. Lost dit gesprek niets op, 
of wilt u een dergelijk gesprek niet voeren, dan kunt 
u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachten-
commissie van Regiecentrum Bescherming en Veilig-
heid. De folder Klachten over Regiecentrum Bescher-
ming en Veiligheid legt uit hoe dat moet.
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