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Wij blijven 
geloven in Joshua
Goedbeschouwd heeft Joshua zijn kansen wel verspeeld. Een overval, 

huiselijk geweld en diverse bedreigingen staan op zijn naam. Dat hij 

in herhaling valt als hij straks vrijkomt, is een redelijk risico. Wat kan 

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering doen voor mensen 

als Joshua?

Wij geloven in mensen
Wat is voor cliënten als Joshua de adequate straf? Wat zijn de risico’s, wat is 
de schade van een beslissing over detentie voor hem, zijn gezin en omgeving? 
Dankzij onze ruime ervaring met kwetsbare mensen in complexe situaties
hebben onze adviezen aan onder meer gemeenten, politie, OM, Raad voor
de Kinderbescherming en Dienst Justitiële Inrichtingen een belangrijke 
toegevoegde waarde. 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.

Toegegeven: veiligheid is een broos 
begrip. Recidive daalt, maar niet snel 
genoeg. Ondertussen stijgt de druk op 
kosten en mankracht. Meer doen, met 
minder, dat geldt ook voor Leger des 
Heils Jeugdbescherming & Reclassering. 
Altijd trouw aan de basis: ruimhartig zijn 
voor een ander.

Wat kan Joshua van ons verwachten?
Tijdens zijn detentie bereiden we Joshua 
voor op een terugkeer in de maatschap-
pij. Dat begint bij een goede diagnose en 
advies en eindigt pas bij een succesvolle 
re-integratie. Na zijn vrijlating bieden we 
toezicht in de vorm van nazorg. 
We begeleiden. Maar we vinden het nog 
belangrijker dat Joshua leert verantwoor-
delijkheid te nemen voor zijn situatie, 
inzicht krijgt in problemen en zelf actief 
wordt om zijn leven op orde te krijgen. Van 
trots zijn op resultaten groei je meer dan 
van ‘dankjewel’ moeten zeggen voor hulp.

Wat bieden we zoal?
Toezicht en begeleiding
Bij cliënten zoals Joshua zijn toezicht en 
begeleiding na gevangenschap of ter 

vervanging van detentie onmisbaar. We 
hebben frequent contact en voorzien in 
basisbehoeften als wonen, werken en 
resocialiseren via andere takken van 
onze organisatie of in samenwerking met 
organisaties. 

Gedragsinterventies
Sociale vaardigheden versterken, agres-
sief gedrag in toom houden, huiselijk 
geweld verminderen, bij een vonnis of 
maatregel voeren we wetenschappelijk 
onderbouwde gedragsinterventies uit of 
helpen Joshua bij plaatsing in forensi-
sche zorg.

Werkstraf
We begeleiden Joshua als hij is veroor-
deeld tot een werkstraf. Hij helpt mee in 
een bejaardenhuis, een ziekenhuis of in 
de kantine van een voetbalclub.

Elektronische Controle
Een locatieverbod, of juist een -gebod. 
Electronische Controle bestaat uit 
reclasseringstoezicht in combinatie met 
een enkelband. Als Joshua zo’n maat-
regel treft, mag hij zich op bepaalde 

plekken niet vertonen of is hij juist 
verplicht op gezette tijden thuis te blijven. 

Nazorg en resocialisatie
Een huis, zinvolle dagbesteding, geld, 
vrienden, als Joshua de cel verlaat en 
de basis van zijn bestaan snel opbouwt, 
daalt de kans op terugval aanzienlijk. 
Al tijdens zijn gevangenschap werken 
wij mee om die basis te ordenen. Voor 
cliënten die na detentie geen vaste woon- 
of verblijfplaats hebben, kennen we het 
Prison Gate Offi ce: ambulante begelei-
ding voor ex-gedetineerden. 

Meer maatwerk voor adolescenten 
Sinds op 1 april 2014 de nieuwe wet 
Adolescentenstrafrecht in werking is 
getreden, kunnen we ook beter maatwerk 
leveren voor jongeren tussen de 16 en 
23 jaar. Een jongvolwassene met een 
ontwikkelingsachterstand heeft nu toe-
gang tot het jeugdstrafrecht bijvoorbeeld. 
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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