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Onze hulp aan 
Jeff rey is niet te laat
Zijn ouders noemden Je� rey altijd al een boefje. Maar nu hij pubert, 

is dat geen koosnaampje meer. Je� rey is 16, spijbelt, blowt, slaapt 

geregeld bij ‘vrienden’ en heeft inmiddels een strafblad. Wat kan Leger 

des Heils Jeugdbescherming & Reclassering doen voor meiden en jongens 

als Je� rey?

Wij geloven in mensen
Of hij nu een stevige criminele carrière heeft opgebouwd of structureel de 
leerplichtwet ontduikt, door Jeffrey te blijven wijzen op zijn gedrag geloven we 
dat we hem weer op het juiste spoor kunnen krijgen. Met verkrijgen van zelf-
inzicht, leren van fouten en nemen van verantwoordelijkheid voor zijn situatie. 
Zo kan er bij Jeffrey zelfvertrouwen ontstaan door zijn zelf behaalde resultaat. 
Hoe complex ook, wij geloven in mensen en hun mogelijkheden. Iedereen 
telt mee. We houden hoop, we rekenen niet in grote resultaten maar tellen de 
zegeningen van kleine stapjes. Altijd. 

Dat hij een delict gepleegd heeft, is 
een feit. Dat hij straf verdient ook. Maar 
daarmee is voor ons de kous niet af. Juist 
aan tieners en jongvolwassenen in de 
leeftijd van 12 tot 24 jaar die met justitie in 
aanraking zijn gekomen, biedt Leger des 
Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
hulp. Om erger te voorkomen. En om hen 
te laten ervaren dat het voor een nieuw 
perspectief nooit te laat is. 

De rechter beslist
De Raad voor de Kinderbescherming 
adviseert de rechter welke (straf)maat-
regel jongeren als Jeffrey opgelegd 
zouden moeten krijgen. De jeugdreclas-
sering van het Leger des Heils Jeugd-
bescherming & Reclassering begeleidt 
hen in dat traject en erna. Afhankelijk van 
zijn leeftijd bepalen we of het gezin van 
Jeffrey ook bij de hulp betrokken wordt. 
Onze aanpak kent vier gezichten:

1. Toezicht & Begeleiding – op advies van 
de Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming 
kan ons vragen jongeren als Jeffrey te 
begeleiden. Bijvoorbeeld in de periode 

tussen arrestatie en strafzitting. Of juist 
erna. Met Toezicht & Begeleiding richten 
we ons op de aanpak van problemen 
thuis, op school of in vrije tijd. Deze vorm 
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

2. Toezicht & Begeleiding – door de 
rechter opgelegd
Toezicht & Begeleiding kan ook worden 
opgelegd door de rechter. Dan is 
Toezicht & Begeleiding niet vrijwillig. De 
rechter zal dit opleggen als Jeffrey zich 
bijvoorbeeld schuldig heeft gemaakt aan 
scooterdiefstal, maar de reden van dat 
vergrijp ligt op een ander terrein. Dan is 
onze begeleiding gericht op die aanlei-
ding, en op mogelijke problemen thuis, 
op school of in de vrije tijd. We maken 
afspraken met hem en controleren of hij 
die nakomt. Deze vorm van Toezicht & 
Begeleiding kan maximaal 2 jaar duren.

3. Gedragsbeïnvloedende maatregel
Soms is begeleiding alleen niet voldoen-
de, maar vindt de rechter een gedragsbe-
invloedende maatregel nodig om Jeffrey 
te corrigeren. Naast begeleiding zorgt het 
Leger des Heils dan ook voor coördinatie 

van ingezette hulpverlening. De maatregel 
duurt maximaal 1 jaar; houdt Jeffrey zich 
niet aan de door de rechter vastgestelde 
begeleiding, dan volgt alsnog detentie.

4. Individuele Traject Begeleiding
Voor jongeren van niet-westerse afkomst 
die voor het eerst in aanraking komen 
met Justitie of voor jongeren die zich 
vaker en aan ernstige delicten schuldig 
maken, bestaan twee soorten van inten-
sieve begeleiding: ITBCriem en ITBPlus. 
De eerste maatregel duurt maximaal 
3 maanden, de tweede maximaal 
6 maanden; daarna volgt begeleiding 
vanuit een maatregel Hulp & Steun.

Meer maatwerk voor adolescenten 
Sinds op 1 april 2014 het Adolescenten-
strafrecht in werking is getreden, kunnen 
we ook beter maatwerk leveren voor jon-
geren tussen de 16 en 23 jaar. Een jong-
volwassene met een ontwikkelingsachter-
stand kan nu worden berecht volgens het 
jeugdstrafrecht en dus worden begeleid 
door jeugdreclassering. Omgekeerd kan 
het volwassenstrafrecht toegepast worden 
op minderjarigen van 16 en 17 jaar. 
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Meer weten?
Leger des Heils Jeugdbescherming
& Reclassering
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
T 088 090 1000
ljr.legerdesheils.nl
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