
Jeugdreclassering

Jeugdreclassering,  
wat betekent dat voor jou?



Waar vind je ons?
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft 
verschillende vestigingen in Nederland. Kijk voor de meest actuele 
gegevens op www.legerdesheils.nl/ljr of bel 088 090 1000.

Zo bereik je het AKJ
T 088 555 1000
www.akj.nl
Aan deze ondersteuning zijn voor jou geen kosten verbonden.
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Jeugdreclassering,  
wat betekent dat voor jou? 
Kortgeleden stond je voor de rechter. Die deed een belangrijke uitspraak: je krijgt een 
straf opgelegd en bent verplicht je te houden aan de aanwijzingen die de rechtbank en 
jeugdreclassering je opdragen. Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering voert 
begeleiding en controle daarop uit. Wat dat inhoudt, leggen we aan je uit.

Waarom ‘straf’?
Je bent opgepakt door de politie en 
wordt verdacht van een misdrijf. Of je 
spijbelde langere tijd van school. De 
rechter concludeert: voor jou is een 
stevige maatregel noodzakelijk. Anders 
lopen we het risico dat de situatie ver-
slechtert. De straf die je krijgt is tegelijk 
bedoeld om herhaling te voorkomen.

Wat betekent dat dan?
In het vonnis van de rechter staan een 
aantal voorwaarden. Naast een straf 
moet je bijvoorbeeld ook een behandeling 
volgen bij een hulpverleningsinstelling of 
meedoen aan een gedragstraining.  
De jeugdbeschermer van Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering  
controleert of jij je houdt aan die  
voorwaarden. Een jeugdreclasserings-
maatregel kan 1 of 2 jaar duren.

Er is een oorzaak dat jij dit doet
Er is een oorzaak dat jij dit strafbaar feit 

hebt gepleegd of niet meer naar school 
gaat. Hoe zijn de omstandigheden 
thuis? En op school? Om herhaling te 
voorkomen kijken we samen met jou  
(en zo mogelijk met jouw ouders of 
opvoeders) wat jij nodig hebt om een 
betere toekomst op te bouwen.  
Wij willen met je verder.

Zo pakken we dat aan
Samen met jou maken we een plan. 
Daarin staan alle doelen die we hebben 
besproken. Geregeld hebben we contact: 
telefonisch, of op een afgesproken 
locatie. De jeugdbeschermer plant die 
afspraken met jou in.

Een aanwijzing is niet vrijblijvend
Let op! Je moet meewerken aan de 
afspraken. Doe je dat niet? Dan geven 
we jouw zaak terug aan het Openbaar 
Ministerie en beslist de rechter wat er 
gebeurt. Het is dus in jouw voordeel dat 
je meewerkt!

Een vertrouwenspersoon
Bij klachten over ons werk kun je een 
beroep doen op een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon. Daarvoor kun je 
terecht bij het AKJ (zie de gegevens 
onderaan deze folder).

Wij beschermen privégegevens 
Niet iedereen mag zomaar alles over 
je weten. Daar zijn regels voor, waar 
we alleen van afwijken als het écht 
niet anders kan en in jouw belang is. 
Zie hiervoor de privacyverklaring van 
LJ&R. Deze is te vinden op onze 
website.

Doe je mee in de cliëntenraad?
Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering kent een cliëntenraad. 
Daarin praten ouders en jongeren 
zoals jij met elkaar en met de directeur 
over hoe de organisatie zijn werk 
doet. Ook jij kunt daaraan deelnemen. 
Vraag je jeugdbeschermer om meer 
informatie of kijk op onze website.
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