
Jeugdreclassering

Een maatregel voor uw kind, 
wat staat u te wachten?
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Wat staat u te wachten?
Als de rechter een vonnis heeft 
afgegeven, staan daarin een aantal 
voorwaarden waaraan uw zoon of 
dochter zich moet houden. Afhankelijk 
van zijn leeftijd en de situatie waarin uw 
kind zich bevindt, kan het zijn dat wij 
u betrekken bij de voortgang van het
proces. Het is onze bedoeling om met
u samen te werken. We maken in een
eerste gesprek kennis en leggen uit wat
de maatregel inhoudt.

We bespreken met u wat we van uw 
inbreng verwachten, wat wenselijk en 
haalbaar is. Eventueel betrekken we u 
in gesprekken die volgen met politie, 
school en andere hulpverlening. Een 
jeugdreclasseringsmaatregel kan 6 
maanden tot 2 jaar duren.

We richten ons op de oorzaak
Er is een oorzaak dat uw kind een 
strafbaar feit pleegde of niet meer naar 
school gaat. Om erger te voorkomen 
gaan we op zoek naar de kern: wat is er 
nou werkelijk aan de hand? En hoe groot 
is de kans op herhaling? We noemen 
dat een risicotaxatie. Op basis daarvan 
bepalen we welke hulp en begeleiding uw 
zoon of dochter nodig heeft.

Zo pakken we dat aan
We maken een plan van aanpak, bij 
voorkeur met u en uw kind samen. 
Lukt dat niet, dan doen we dat alleen 
met uw kind. We stellen doelen op 
en plannen afspraken in voor meer 
gesprekken. Soms alleen met uw zoon 
of dochter; als dat nodig is samen met 
u, of anderen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van uw kind. 

Wat verwachten we van u?
We gaan ervan uit dat we met u 
kunnen samenwerken. Dat u open en 
eerlijk bent over hoe het er thuis aan 
toe gaat bijvoorbeeld. Dat u (politie)
controles toelaat, als die op aanwijzing 
van de jeugdreclassering noodzakelijk 
worden geacht. En dat u meewerkt aan 
hulpverlening, ook voor uw gezin.

Een aanwijzing is niet vrijblijvend
Let op! Uw kind moet meewerken 
aan de afspraken. Doet hij dat niet? 
Dan geven we de zaak terug aan 
het Openbaar Ministerie en beslist 
de rechter wat er gebeurt. Het is dus 
belangrijk dat u als opvoeder uw kind 
ondersteunt en motiveert!
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T 088 090 1000 
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Een vertrouwenspersoon
Als u een beroep wilt doen op een 
vertrouwenspersoon, kunt u daarvoor 
terecht bij het AKJ via 088 555 1000 
en op akj.nl. Aan deze ondersteuning 
zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij beschermen privégegevens 
Zie hiervoor de privacyverklaring van  
LJ&R. Deze is te vinden op onze 
website.

Doe u mee in de cliëntenraad?
LJ&R kent een cliëntenraad. Daarin 
praten volwassenen en jongeren 
met elkaar en met de directie 
over hoe de organisatie zijn werk 
doet. Wilt u deelnemen? Vraag de 
jeugdbeschermer om meer informatie 
of kijk op onze website.

Jeugdreclassering, wat betekent 
dat voor ouders? 
Uw zoon of dochter ging al geruime tijd niet meer naar school. Of: uw kind maakte 
zich schuldig aan een misdrijf en werd opgepakt door de politie. Hoe dan ook, het 
gaat op dit moment niet goed. Daarom heeft hij een jeugdreclasseringsmaatregel 
opgelegd gekregen. Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voert 
begeleiding en controle daarop uit. 


