Individuele Trajectbegeleiding
‘Harde Kern Aanpak’
Als een jeugdige in aanraking komt met politie en/of justitie omdat hij/zij een strafbaar feit heeft
gepleegd dan kan de kinderrechter of het Openbaar Ministerie besluiten tot een Individuele Trajectbegeleiding Harde Kern Aanpak (ITB-HKA) bij de afdeling jeugdreclassering van Regiecentrum
Bescherming en Veiligheid. ITB-HKA is de meest intensieve begeleidingsvorm. Deze begeleiding
is bedoeld voor jeugdigen tussen de 12 en 23 jaar die (meerdere) zware delicten hebben gepleegd
en/of al eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Dit is een maatregel waarbij intensief
contact is met de jeugdreclasseerder, er bindende afspraken worden gemaakt en waarbij strenge
controle is op gemaakte afspraken. Deze folder geeft informatie over wat ITB-HKA inhoudt.

Wat is een harde kern jongere?
Een ‘harde kern jongere’ is een begrip dat vaak wordt
gebruikt en waar ieder zijn eigen invulling aan geeft.
In het geval van ITB-HKA gaat het om de zwaarte van
het strafbare feit (of feiten), maar óók om de kans op
herhaling (recidive). De kans op herhaling is groter als
een jeugdige problemen heeft op de meerdere leefgebieden.
> Een jeugdige pleegt een gewapende overval. De
jeugdige zit op school, is lid van een voetbalclub, heeft
een vaste vriendenkring waar hij in het weekend mee
uitgaat en hij houdt zich thuis redelijk aan de afspraken. Vanwege de zwaarte van het strafbare feit komt
deze jeugdige in aanmerking voor ITB-HKA.
> Een andere jeugdige is opgepakt voor diefstal van
autoradio’s én is in het verleden al diverse keren met
de politie in aanraking gekomen voor lichtere feiten.
De jeugdige heeft geen daginvulling en zijn vrijetijdsbesteding is niet door de ouders te controleren. Ook deze
jeugdige komt in aanmerking voor ITB-HKA.
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Wat houdt ITB-HKA in?
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Grip op veilig leven

Met behulp van strafrechterlijk ingrijpen en door middel
van een intensieve, ambulante begeleiding met strenge
controle probeert de jeugdreclassering de jeugdige weer
perspectief te bieden.
De begeleiding is erop gericht om de kans op herhaling
(recidive) te verkleinen en om de ontwikkeling van de
jeugdige te verbeteren.
De jeugdreclasseerder brengt daarom de actuele leefsituatie van de jeugdige in kaart en gaat na op welke leefgebieden (school, werk, vrije tijd, gezin, sociaal netwerk)
er veranderingen moeten komen om de problemen op

te lossen. Ook besteedt de jeugdreclasseerder aandacht aan het versterken en vergroten van de sociale
vaardigheden van de jeugdige.
Op al deze punten maakt de jeugdreclasseerder dwingende afspraken. De jeugdige is verplicht om deze
afspraken na te komen. De jeugdreclasseerder zal de
afspraken streng controleren. Ook ouders hebben een
rol om er voor te zorgen dat de jeugdige deze afspraken
nakomt. Houdt de jeugdige zich niet aan de begeleiding dan beslist de kinderrechter wat er verder gaat gebeuren. De begeleiding duurt zes maanden.
De ITB-HKA is de laatste kans voor de jeugdige, in
plaats van gevangenisstraf.

Welke jeugdigen komen voor ITB-HKA in
aanmerking?
Jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die:
> al enige keren met Justitie in aanraking zijn gekomen,
onder meer voor ernstige delicten;
> met het nieuwe strafbare feit (bij voorkeur, maar
niet uitsluitend) voor het eerst in aanmerking komen
voor een (forse) onvoorwaardelijke jeugddetentie
(vrijheidsstraf);
> problemen hebben op meerdere leefgebieden;
> over het algemeen niet meer door de reguliere hulp
verleningsinstanties begeleid kunnen worden.

Procedure
Nadat een jeugdige is opgepakt, vraagt de Raad voor
de Kinderbescherming de afdeling jeugdreclassering
eerst om te onderzoeken of ITB-HKA geschikt is voor
de jeugdige. Als dat zo is, dan maakt de jeugdreclas1

Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld) vormen samen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

seerder, voorafgaand aan de strafzitting een plan van
aanpak. De jeugdige en ouders tekenen een bereidverklaring, waarmee zij verklaren mee te werken aan de
uitvoering van dit plan van aanpak.
De jeugdreclasseerder legt vervolgens een schorsingsverzoek voor aan de rechtbank. Een van de voorwaarden is dat de jeugdige gedurende zes maanden
deelneemt aan ITB-HKA. De kinderrechter beslist uiteindelijk of de jeugdige mag deelnemen aan ITB-HKA.

Wie legt de maatregel ITB-HKA op?
De maatregel ITB-HKA kan door de rechtbank worden
opgelegd:
> bij voorwaardelijke vrijlating (schorsing) uit de voorlopige hechtenis;
> in een vonnis na de strafzitting (uitspraak van de
rechtbank).

Hoe gaan we om met jouw gegevens en
eventuele klachten?
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft een
privacyreglement. Hierin staat welke gegevens wij in
een dossier mogen vastleggen en hoe wij met jouw
persoonlijke en vertrouwelijke gegevens moeten omgaan. In principe geven wij geen informatie aan anderen zonder jouw toestemming. Als wij informatie over
jou opvragen bij andere organisaties laten wij je dit altijd weten. Je hebt het recht om jouw gegevens in het
dossier in te zien. Meer informatie staat in de folder
Privacyregels.
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft ook
een klachtenreglement. Ben je niet tevreden over hoe
je voogdijwerker met jou omgaat? Bij voorkeur zien
wij dat jij en de betrokken medewerker het probleem
samen oplossen. Kom je er samen niet uit, of wil je een
dergelijk gesprek niet voeren, dan kun je een klacht
indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.
De folder Klachten over Regiecentrum Bescherming en
Veiligheid legt uit hoe dat moet.
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