Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Justitie en Veiligheid

De gedragsbeïnvloedende
maatregel (GBM)

Je wordt verdacht van een strafbaar feit:
deze brochure over de gedragsbeïnvloedende
maatregel (GBM) legt uit wat dat voor jou
betekent, en wat we van jou verwachten.
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Wat lees je in deze brochure?
In deze brochure lees je wat een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) precies is,
wat er tijdens het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gebeurt en
wat we van jou verwachten.
• Bij sommige woorden staat een *. Dit betekent dat je meer uitleg over dit woord
kunt lezen in het hoofdstuk Wie zijn betrokken bij de GBM? op pagina 9.
• Voor het leesgemak is de tekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij
staat, kun je ook zij lezen. Met ouders worden ook ouder (eventueel met zijn of haar
partner), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) bedoeld.

Waarom krijg jij deze brochure?
Je krijgt deze brochure omdat de politie of de officier van justitie* jou verdenkt van
een strafbaar feit. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) onderzoekt daarbij of
een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) voor jou een geschikte reactie is op het
strafbare gedrag waar je van verdacht wordt.
De rechter doet over een aantal maanden een uitspraak in jouw zaak. Als hij vindt dat je
een strafbaar feit hebt gepleegd, bepaalt hij wat in jouw geval de beste straf is. De RvdK
geeft de rechter hiervoor een advies. Voor dit advies doet de RvdK eerst een onderzoek
naar je situatie. De RvdK bekijkt in jouw geval of een zogenoemde GBM geschikt is.
Dit is een strafrechtelijke maatregel die bedoeld is om je te leren je strafbare gedrag te
veranderen en herhaling van dit gedrag te voorkomen.
Als de rechter het advies van de RvdK opvolgt en je een GBM oplegt, bepaalt de rechter
hoe de GBM voor jou wordt ingevuld (zie het hoofdstuk Uit welke onderdelen kan een GBM
bestaan? op pagina 6). De jeugdreclassering of de volwassenreclassering regelt de uit
voering van de GBM en begeleidt je hierbij.



Waarom adviseert de RvdK voor jou een GBM?
Om te voorkomen dat je weer in aanraking komt met de politie en justitie,
is het voor jou nodig dat je leert je gedrag te veranderen. Belangrijk is dat je
leert om beter om te gaan met de mensen in je omgeving en met moeilijke
of vervelende situaties. Een GBM biedt je de kans om dit te leren, waarbij je
wel hard moet werken aan jezelf.



Wat is een GBM?
Een GBM is een strafrechtelijke maatregel die bedoeld is om je te leren je gedrag
te veranderen en om daarmee herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen.
Zo’n maatregel kan bestaan uit een of meer trainingen of behandelingen. Deze leren
je om de problemen op te lossen die je bijvoorbeeld thuis of op school hebt.

Uit welke onderdelen kan een GBM bestaan?
Een GBM bestaat meestal uit verschillende onderdelen. In de lijst hieronder staan
wat voorbeelden om je hiervan een idee te geven, maar er zijn er nog veel meer.
Voorbeelden van de onderdelen van een GBM zijn:
• een training en/of behandeling in sociale vaardigheden (goed leren omgaan met
andere mensen);
• een training en/of behandeling in het omgaan met boosheid en agressie;
• een paar keer per week een gesprek met een gezinscoach om met jou en je ouders
te werken aan je gedrag en aan de relaties in jullie gezin;
• een tijdelijke plaatsing in een pleeggezin waar duidelijke regels gelden en waar jij
op je gedrag wordt aangesproken;
• hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding;
• een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven.

Wat doet de RvdK tijdens het onderzoek?

Je ouders krijgen ook een uitnodiging voor een gesprek met de raadsonderzoeker en met
de gedragsdeskundige. Soms heb je het eerste gesprek samen met je ouders. Als je dat
niet wilt, kun je dat van tevoren telefonisch aan de raadsonderzoeker laten weten.
Met de uitkomsten van deze gesprekken beslist de RvdK of een GBM bij jou en je situatie
past, of dat een andere reactie op je strafbare gedrag meer geschikt is. Als de GBM
geschikt lijkt, kijkt de RvdK ook uit welke onderdelen de GBM moet bestaan. Dit alles
komt in een rapport dat de raadsonderzoeker met jou en je ouders bespreekt. Jullie
krijgen hiervan een kopie. Het rapport met het advies gaat ook naar de officier van
justitie en/of rechter en de jeugdreclassering of de volwassenreclassering.

Je hebt een GBM. Wat nu?
Een GBM wordt door de kinderrechter* opgelegd. De GBM duurt zes tot twaalf
maanden en kan met dezelfde periode als de eerste keer verlengd worden. Je bent
verplicht om goed mee te werken aan de programma’s of trainingen van de GBM.
De jeugdreclassering organiseert de maatregel en de jeugdreclasseringwerker* maakt
er met jou afspraken over. De inhoud van de maatregel is al voor de uitspraak van de
kinderrechter met je besproken. Hierdoor weet je precies waar je aan toe bent en waar
jij je aan moet houden.
Tijdens de uitvoering heb je regelmatig contact met jouw jeugdreclasseringwerker over
hoe het met je gaat. Hierbij worden ook je ouders of anderen uit je omgeving (zoals
school of hulpverlening) betrokken.

Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een raadsonderzoeker* van de Raad
voor de Kinderbescherming. Tijdens dit gesprek legt deze medewerker uit wat het
onderzoek precies inhoudt.
Je krijgt daarna gesprekken met een gedragsdeskundige*. Met hem praat je over jouw
gedrag, je situatie en over waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Ook maak je een
aantal testen en opdrachten.





Wie zijn betrokken bij een GBM?
> De raadsonderzoeker
De raadsonderzoeker stelt door een
onderzoek vast welke straf en/of maat
regel het best bij je past. Hij maakt hier
over een rapport en geeft daarin advies
aan de officier van justitie en/of de kinder
rechter. Jij en je ouders krijgen een kopie
van het rapport. Bij de zitting is ook een
raadsmedewerker aanwezig, maar dat
hoeft niet de persoon te zijn die je al kent
van het onderzoek.

Wat verwachten we van jou?
We verwachten van jou dat je goed meewerkt aan het onderzoek van de RvdK
en daarna bij de uitvoering van de GBM. Als je niet goed meewerkt aan het
onderzoek, laat de RvdK dit weten aan de officier van justitie of de rechter.
De RvdK geeft dan aan de rechter een ander strafadvies. Als je niet goed meewerkt bij de uitvoering van de GBM, kan de rechter bepalen dat je een tijd in
een jeugdgevangenis moet verblijven.



> De gedragsdeskundige
De gedragsdeskundige is een medewerker
van de RvdK of van het NIFP (Nederlands
Instituut voor Forensische Psychiatrie).
Hij heeft met jou en je ouders aparte
gesprekken over je gedrag, je situatie en
over waarom je de dingen doet zoals je ze
doet. De gedragsdeskundige bespreekt
het verslag met jou. Dan gaat het naar jou
en je ouders. De raadsonderzoeker houdt
rekening met de mening van de gedrags
deskundige als hij de officier en/of kinder
rechter over jou adviseert.
> De jeugdreclasseringwerker
De jeugdreclasseringwerker ondersteunt
en begeleidt je tijdens het hele traject. Als
je wat ouder bent is het ook mogelijk dat
de volwassenenreclassering de begeleiding
van de GBM doet en in dat geval word je
door een reclasseringswerker ondersteund

en begeleid. De reclasseringsmedewerker
is aanwezig bij de zitting waarin jouw zaak
wordt behandeld. Als de kinderrechter de
GBM oplegt, helpt de reclasseringwerker je
bij de uitvoering daarvan. Hij coördineert de
uitvoering van de verschillende onderdelen
van de GBM.
> De officier van justitie
Als de officier van justitie vindt dat jij je
schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar
feit, dan eist hij dat de kinderrechter jou
een straf of maatregel oplegt. Hoe zwaar
der het strafbaar feit, hoe zwaarder de
straf of maatregel die hij eist.
> De kinderrechter
De kinderechter bepaalt welke straf of
maatregel jij opgelegd krijgt. Dat doet hij
op basis van het proces-verbaal van de
politie (politierapport), het rapport met
daarin het advies van de Raad voor de
Kinderbescherming en dat wat tijdens de
zitting is besproken.
> De zorgaanbieder
De zorgaanbieder is een organisatie bij
wie je een behandeling of training volgt.
In deze behandeling of training werk je
samen met je ouders en de reclassering
werker aan je leerdoelen. Daarbij kunnen
ook de mensen om je heen betrokken
worden. Dit is afhankelijk van je situatie.


Meer informatie
> Vragen?
Heb je nog vragen over het werk van de
Raad voor de Kinderbescherming?
Stel ze dan aan de medewerker van de
RvdK met wie je contact hebt. Of kijk
op www.kinderbescherming.nl.
Daar vind je ook de adressen en route
beschrijvingen van locaties in jouw
omgeving. Hier vind je ook informatie
over organisaties waarmee de RvdK
samenwerkt.

> Andere brochures
Meer informatie over de RvdK vind je in
de brochures:
• Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming
• Als je in aanraking komt met de politie...
• Als uw kind in aanraking komt met de politie
Deze brochures zijn verkrijgbaar via:
• www.kinderbescherming.nl
• alle locaties van de RvdK

Een GBM is bedoeld om je te leren je gedrag
te veranderen en om daarmee herhaling van
het strafbare gedrag te voorkomen.
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