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Aanpak jeugdcriminaliteit Amsterdam
De aanpak van jeugdcriminaliteit staat sinds een

De aanpak Harde Kern Jeugd

aantal jaren hoog op de maatschappelijke en po

Helaas is er een kleine groep jongeren voor wie

litieke agenda. De verschillende organisaties en

de gangbare maatregelen niet afdoende zijn. Zij

instanties die zich met jeugdcriminaliteit bezig

gaan door met het plegen van meer en ernstiger

houden werken steeds meer samen. Gezamenlijk

delicten: de zogenoemde harde kern jongeren.

proberen zij jongeren zo goed en zo snel mogelijk

Voor deze jongeren is een andere aanpak met

door de justitie keten te loodsen. Maar hoe werkt

andere maatregelen noodzakelijk. In Amsterdam

dat nu allemaal precies?

werd een dergelijke aanpak in 2002 vastgelegd in
het actieplan Aanpak Harde Kern Jeugd. Dit actie

Het (jeugdJstrafrecht

plan is het resultaat van de inspanningen van de

Kern van het Nederlandse strafrecht is dat de

adviesgroep Harde Kern Jeugd, waarin alle be

verantwoordelijkheid met het toenemen van leef

trokken Amsterdamse partijen vertegenwoordigd

tijd groter wordt. Zo is er onder de 12 jaar geen

zijn: de gemeente (Dienst Maatschappelijke Ont

strafrechtelijke verantwoordelijkheid en zijn deze

wikkelingen en directie Openbare Orde en Veilig

jeugdigen niet te vervolgen. Tussen 12 en 18 jaar

heid), de regiopolitie, het Openbaar Ministerie,

gaat het om strafrechtelijk minderjarigen op wie

Dienst Welzijn Amsterdam, (jeugd) reclassering,

het jeugdstrafrecht van toepassing is. Vanaf 18

rechtbank, jeugdpsychiatrie en Raad voor de Kin

jaar geldt dan het volwassenenstrafrecht.

derbescherming.

Bij jeugdcriminaliteit gaat het om jongeren van 12

Sleutelwoorden in het plan zijn: doorstroom

tot en met 24 jaar. Op deze groep is dus zowel

beperking, opsporing en resocialisatie. Door

het jeugdstrafrecht als het volwassenenstrafrecht

stroombeperking omvat een pakket maatregelen

van toepassing. In de praktijk zijn er niet zo veel

dat is gericht op het tegengaan van doorstroming

verschillen tussen beide typen strafrecht: belang

van licht criminele jongeren naar harde kern. Met

rijkste verschil ligt in de (mogelijke) hoogte van

opsporing wordt gerefereerd aan de doelgroep

de straffen en in de meer 'pedagogisch gerichte'

gerichte daderaanpak. Kern daarvan is dat niet

afdoeningen en trajecten in het jeugdstrafrecht.

de delicten centraal staan, maar de daders. Met
resocialisatie wordt de terugleiding van harde

In het algemeen is het zo dat men - zeker als het

kern jeugd naar een min of meer regulier maat

om jongeren gaat - terughoudend is met het op

schappelijk bestaan bedoeld.

leggen van 'zware' sancties als gevangenisstraf.
De eerste stap is eigenlijk altijd te investeren in

Schematisch overzicht

het voorkomen van verder crimineel gedrag. Poli

In dit schematisch overzicht wordt ingegaan op

tie en justitie zullen in dat kader bijna altijd eerst

de vraag hoe er wordt gereageerd op criminele

kiezen voor pedagogisch gerichte sancties als

jongeren. Wat gebeurt er met een jongere vanaf

leer- en werkstraffen en pas later overgaan tot

het moment van aanhouding? Welke organisa

vrijheidsbeperking.

ties komt een jongere tegen in het traject van
aanhouding naar afdoening? Welke afdoenings
mogelijkheden zijn er? En op welke wijze wordt
hulp geboden aan jongeren die de fout zijn inge
gaan?
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Den Engh

Van aanhouding naar Openbaar Ministerie
Na aanhouding wordt een jongere door de po
litie gehoord. Op basis daarvan wordt een aan
tal afwegingen gemaakt. Zo kunnen jongeren
eventueel doorgestuurd worden naar één van de
doorstroombeperkende projecten in Amsterdam.
Deze projecten richten zich op de groep jongeren
die (nog) niet tot de harde kern kan worden ge
rekend, maar die wel in aanmerking komen voor
preventieve maatregelen. Deelname aan deze
projecten staat in principe los van het strafrecht
en kan gelijktijdig aan het doorlopen van het ver
dere strafrechtelijke traject plaatsvinden.
Nieuwe Perspectieven is een korte, intensieve
begeleiding voor jongeren van 72-20 jaar die
meermaals met politie/justitie in aanraking zijn
gekomen. Deelname is op basis van vrijwilligheid.
Verwijzers zijn politie/justitie, jeugdreclassering,
onderWijs/leerplicht en dergelijke. Multicultureel
samengestelde teams van interventiewerkers
bieden de jongeren op basis van een sociale
omgevingsanalyse en een actieplan gedurende

8-70 weken steun bij het maken van een posi
tieve wending in hun leven. Daarna volgt nog 9
maanden nazorg.
Resocialisatie en Begeleiding is een initiatief van
de regiopolitie waarbij teams van jongeren met
veelal meervoudige problematiek worden bege
leid. De jongeren worden intensief aangesproken
op hun gedrag en normbesef. Tevens worden
hun vaardigheden bijgebracht en worden ze ge

Nieuwe Perspectieven, Reclassering Nederland,
Bureau Jeugdzorg, jeugdreclassering, politie
en Maatwerk werken intensief samen. De deel
nemers knjgen de gelegenheid om sociale vaar
digheden op te doen, structuur in hun leven aan
te brengen en een gedeeltelijke (gecertificeerde)
vakopleiding te volgen in de gedisciplineerde set
ting van het kazerneleven voor een periode van
drie maanden. De knjgsmachtonderdelen verzor
gen gezamenlijk deze aanpak.

Lijsten van jongeren (tot en met 24 jaar) die
aangehouden zijn worden daarnaast gemeld bij
Justitie in de Buurt. Aan het casuïstiek overleg
van het JiB nemen Openbaar Ministerie (OM),
de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau
Jeugdzorg Amsterdam, reclassering, politie en
soms verslavingszorg deel. Dit overleg is - in
aansluiting op de doelgroepgerichte daderaanpak
- bedoeld om te komen tot een sluitende en per
soonsgerichte aanpak van (potentiële) daders.
Per jongere wordt in dit overleg een plan van
aanpak vastgesteld en informatie uitgewisseld.
Bovendien worden op het JiB kantoor stagnatie
gesprekken gevoerd bij dreigende mislukking van
taakstraffen en maatregelen Hulp en steun.
Doordat informatiestromen van het Amazone
Actie Centrum (recherche politie) en buurtregie
(wijkpolitie) hier samenkomen moet uiteindelijk
van elke licht criminele en harde kern jongere be
kend zijn in welke fase van de strafrechtketen hij
zich bevindt.

stimuleerd tot (voortzetten van) scholing om hun
toekomstperspectief te vergroten. Het al langer
bestaande Beware Watch Out (een jeugdtoezicht
team) is een uitstroommogelijkheid voor dit pro
ject.
De Uitdaging is gericht op resocialisatie van
jongens met meervoudige problematiek en (drei
gende) politiecontacten van 77-27 jaar. Beoogd
wordt te voorkomen dat zij afglijden of terugval
len in de criminaliteit. De gemeente, het ministe
rie van Defensie en toeleidende organisaties als

gaan voorkomt de verdachte dat het proces ver
baal (PV) wordt doorgestuurd naar het OM. Een
verwijzing naar Halt moet binnen 5 dagen plaats
vinden en de jongere dient binnen 60 dagen na
het eerste verhoor te zijn begonnen met Halt.

Op basis van het eerste verhoor kan besloten
worden tot een politiesepot. Dit vindt plaats
als er geen of niet voldoende bewijs is en/of
het gepleegde feit met een zogenoemde 'politie
reprimande' wordt afgedaan. Een bijzondere vorm
van het politiesepot is de HALT-afdoening. Een
HALT straf bestaat over het algemeen uit het ver
richten van werkzaamheden en het terugbetalen
van de aangerichte schade. De politie kan HALT
voorstellen voor maximaal 20 uur aan jongeren
tot en met 18 jaar. Door op het voorstel in te

Elke jongere tegen wie proces verbaal wordt
opgemaakt, dient vervolgens gemeld te worden
aan de Raad voor de Kinderbescherming zodat
beoordeeld kan worden of verder onderzoek
nodig is. Hiertoe wordt door de politie een indi
catielijst ingevuld en toegezonden aan de Raad,
zodra besloten is tot het opmaken van een PV.
In het kader van het in te voeren casusoverleg
is deze indicatielijst omgevormd naar het LOF
(L andelijk Overdracht Formulier). Dit formulier
wordt aan alle ketenpartners toegezonden. Op
basis van dit formulier wordt de zaak ingebracht
in het casusoverleg tussen Raad, OM en politie,
waar een beslissing over het vervolg van de zaak
wordt genomen. In district 6 wordt de jongere
in plaats daarvan - als hij of zij first offender is
of al eerder aangemeld is geweest - bij het JOT
aangemeld. Medewerkers van de Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, de politie,
het Openbaar Ministerie en een zorgcoördinator
zijn daartoe fysiek bij elkaar gebracht.
Zowel in het JOT als in het casusoverleg worden
overigens alleen jongeren tot 18 jaar besproken.

Indicatielijst naar de RvdKllOF naar

Doorverwijzen doorstroombeperking
Jongeren die meerdere delicten hebben gepleegd

ketenpartners
Elke jongere tegen wie proces verbaal wordt opgemaakt,
wordt gemeld aan de Raad voor de Kinderbescherming. Hiertoe
wordt door de politie een indicatielijst ingevuld en toegezonden aan

maar nog niet tot de harde kern behoren, worden verwezen
naar bijvoorbeeld Nieuwe Perspectieven of Resocialisatie en
Begeleiding om te voorkomen dat ze doorstromen naar
de harde kern.

de Raad, zodra besloten is tot het opmaken van een PV. Met de
invoer van het casusover1eg is deze indiciatielijst aangepast
en is een nieuw formulier ontwikkeld: het LOF
(landelijk overdrachtformulier).

Doorverwijzen
doorstroombeperking

Vasthouden (IVSI

Beslissing OM
In Amsterdam worden de meeste zaken behandeld
door de Qeugd) Hulp Officier van JustitieJParketsecretaris.
Deze hopper kan beslissen om een jongere te dagvaarden
of direct tot een afdoening beslissen. Met de Invoering van
het casusover1eg zullen ook de ketenpartners Input
voor deze beslissingen leveren.

(Casuïstiek overleg) Justitie in de Buurt
Justitie in de Buurt vormt de spil van de harde kern
aanpak. In het casuïstiek over1eg van Justitie in de Buurt
worden criminele jongeren gevolgd. In dit persoonsgerichte
over1eg worden de uitvoering en voortgang van opgelegde
straffen of inlervenlies besproken.
Hopper of casusoverteg
Vanaf 1 januari 2003 is het casusover1eg
verplicht door het Ministerie van Justitie. Wekelijks komen
OM. politie en Raad op politiedistrictsniveau bij elkaar en
wordt in alle jeugdzaken een gezamenlijke beslissing genomen.

t
(Casuistlek overleg)
Justitie i6 de Buurt

Jongeren Opvang Team (JOT)
Het JOT in district 6 richt zich op aangehouden first
offenders tot 18 jaar én op jongeren die eerder bij het JOT zijn
geweest. Het JOT beoogt efficiënt screenen en doorverwijzen van de
jongeren. Met alle first offenders in het zesde politiedistrict (250 per jaar)
wordt een gesprek gevoerd om, indien dit nodig is. tot passende

(Casuistiek overleg)
Justitie i(t de Buurt

Het streven is om in de toekomst de functie van de hopper
te integreren met het casusoverleg. In district 6
fungeert het JOT als Uitgebreid
casusoverleg.
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begeleiding en/of straf te komen. Vervolgens worden de jongeren zo
snel mogelijk verwezen naar de instelling die voor hen het
meest geschikt is.
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Van Openbaar Ministerie naar (kinder)rechter
Nadat proces verbaal is opgemaakt beslist de
politie, samen met de (jeugd)hopper, of de jon
gere naar huis wordt gestuurd of niet. Indien de
jongere naar huis wordt gestuurd neemt de hop
per of het casusoverleg een beslissing over een
dagvaarding of afdoening.
Indien besloten wordt tot een dagvaarding voert
de Raad voor de Kinderbescherming een zoge
noemd Basisraadsonderzoek uit. Doel van dit
onderzoek is voorlichting en advisering aan de
Officier van Justitie (OvJ) en de rechter om hen
in staat te stellen om te komen tot pedagogisch
verantwoorde strafrechtelijke reactie èn om te
screenen of de jongere nadere bemoeienis van de
Raad voor de Kinderbescherming enlof anderen
nodig heeft. Hiertoe worden gesprekken gevoerd
met de jongere en de ouders. Er wordt vervol
gens een rapportage aangeleverd aan de OvJ
waarin aangegeven wordt welke problemen de
jongere heeft en wat volgens de Raad een pas
sende sanctie zou zijn. Deze rapportage wordt
binnen 40 dagen na de melding van de politie
aangeleverd. In geval van inverzekeringstelling
(IVS) wordt een versnelde procedure gevolgd
en wordt de rapportage aangeleverd voordat de
jongere wordt voorgeleid aan de rechter (binnen
drie dagen en 15 uur). Dit wordt 'vroeghulp' ge
noemd.

volging. Een veel voorkomende voorwaarde is de
zogenoemde maatregel 'hulp en steun'.

Een afdoening door de hopper of het casusover
leg kan bestaan uit een (voorwaardelijk) sepot,
een transactie of een taakstraf via het officiers
model. Bij een voorwaardelijk sepot worden
voorwaarden gesteld waaraan de jongere dient te
voldoen, waarna niet wordt overgegaan tot ver-

maatregel Hulp en Steun. Toezicht en Begeleiding
is echter gebaseerd op vrijwilligheid en wordt

Hulp en steun wordt - onder regie van de Raad

verleend vóór een eventuele strafzitting, in het

voor de Kinderbescherming - verzorgd door Bu

kader van een voorwaardelijke invnjheidsstelling,

reau Jeugdzorg Amsterdam en jeugdreclassering.

tijdens en na een taakstraf, gedurende detentie,

De maatregel is bedoeld voor jongeren waarvoor

na detentie of na een PIJ-maatregel. Verzoeken

begeleiding noodzakelijk wordt geacht maar

hiertoe kunnen worden gedaan door de directeur

waarbij geen ondertoezichtstelling is gerecht

van een justitiële inrichting, de Raad voor de Kin

vaardigd. Concrete werkdoelen zijn bijvoorbeeld:

derbescherming of de officier van justitie.

werk vinden, zinvolle vnjetijdsbesteding en soci
ale vaardigheden vergroten. Hulp en steun duurt
maximaal zes maanden en heeft een verplichtend
karakter.
Taakstraffen kunnen direct worden opgelegd door
het OM als het om 40 uur of minder gaat. Zo'n
taakstraf via het officiersmodel kan opgelegd
worden met en zonder voorwaardelijke dagvaar
ding. Tàakstraffen kunnen uit een werkstraf, een
leerstraf of een combinatie van beide bestaan.
De Raad voor de Kinderbescherming organiseert
en coördineert de taakstraffen voor minderjari
gen, de reclassering voor meerderjarige jongeren.
Praktisch draagt de coördinator Taakstraffen bij
de Raad zorg voor de intake, het plaatsen van
een jongere en de begeleiding en evaluatie van
de uitvoering van de taakstraf. Een werkstraf be
nutte of tot herstel van de aangerichte schade.
Leerstraffen zijn trainingen die tot doel hebben
een 'gemis' bij de jongere aan te vullen. Voor
beelden van leerstraffen in Amsterdam in het ka
der van het officiersmodel zijn de cursus 'slacht

Indien de jongere niet direct naar huis wordt
gezonden, wordt hij of zij voorgeleid aan de
officier van justitie. Deze neemt vervolgens weer
de beslissing 'heenzenden of vasthouden'. Bij
heenzenden gelden dezelfde OM-mogelijkheden:
de jongere wordt naar huis gestuurd met een
dagvaarding, een voorwaardelijk sepot, een
transactie of een taakstraf via het officiersmodel.
Ook kan de officier van justitie besluiten dat de
jongere langer vastgehouden dient te worden.
Hij of zij dient dan een vordering tot bevel bewa
ring in. De jongere wordt dan voorgeleid aan de
rechter. Deze kan besluiten om de jongere vast te
houden, eerst 10 dagen en daarna met mogelijke
verlengingen van maximaal 3x30 dagen. Voor
elke verlenging dient een verzoek bij de rechter te
worden ingediend. De rechter kan ook besluiten
tot schorsing van de hechtenis. De jongere wordt
dan - eventueel onder voorwaarden - naar huis
gestuurd. Voorwaarde is vaak de maatregel hulp
en steun, maar kan ook plaatsing in Den Engh of
Glen Mills zijn. Voor meerderjarigen kan een voor
waarde Intensieve Trajectbegeleiding 18 + van de
reclassering zijn.

offer in beeld' , de cursus 'sexuele vorming ' en
een verkorte training sociale vaardigheden).

De hopper of officier van justitie kan naast de
opgelegde straf bovendien een verzoek indienen
voor begeleiding van de jongere: Toezicht en
Begeleiding.
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verbeteren relatie met ouders, opleiding beginnen,

staat uit het verrichten van arbeid ten algemene

Vroeghulp voor jongeren die ouder zijn dan 18
jaar wordt door de reclassering uitgevoerd. Daar
bij kan tevens besloten worden tot vroeghulp
interventie. De interventie bestaat uit het voeren
van één of meerdere gesprekken terwijl de ver
dachte nog in verzekering is gesteld op het poli
tiebureau.

Inhoudelijk is deze begeleiding hetzelfde als de

Bijzonder in Amsterdam is het 'hamertjemodel. In
dit model wordt de hechtenis geschorst en voert
de jongere alvast een taakstraf uit (vaak de CC
cursus - voormalige Kwartaalcursus - of Inten
sieve Traject Begeleiding 18 +). Op de zitting van
de (kinder)rechter wordt dit vonnis dan bekrach
tigd.
'

Glen Mills, Den

Voorgeleiden aan Officier van

Engh en ITB

Justitie

18+

Als bijzondere voorwaarde voor schorsing kan
een jongere geplaatst worden in Glen Mills ol Den

Indien besloten wordt de jongere vast te houden op het
politiebureau wordt - in overleg met de hopper - meteen de
officier van justitie ingelicht. De jongere wordt dan voorgeleid
aan de officier, die vervolgens een beslissing neemt. Deze

Engh . Voor meerde�arigen kan de voorwaarde
bestaan uit het volgen van Intensieve
Trajectbegeleiding 18+ van de

jongeren worden dus niet ingebracht in het JOT ol
het casusoverleg.

reclassering.

II

Hulp en Steun
Ueugreclasseringl

Heenzenden
met OM·afdoening
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Het 'hamertjemodel'
Deze procedure is uniek voor Amsterdam. In
overleg met de raadsman van de jongere en de
(kinder)rechter voert de jongere al gedurende de schorsing
van de voorlopige hechtenis een taakstral uit. Op de zitting
van de (kinder)rechter wordt dit met een vonnis
bekrachtigd.

Den Engh
Glen Mills
ITB 18+
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reclassering)
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Onderzoek en advies van de Raad voor
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reclassering)

de Kinderbeschenming
Doel van het Basisraadsonderzoek bij strafzaken is
voorlichting en advisering aan de OvJ en de rechter én om
Jeugdigen die nadere bemoeienis van de Raad enlol anderen nodig
hebben te selecteren. In geval van In Verzekering Stelling zorgt de
RvdK ervoor dat de offiCier het rapport heeft voor de
voorgeleiding aan de rechter. Dit wordt 'vroeghulp'
genoemd.

(Casuistiok overlegl
Justitie in de Buurt

•
Beslissing OM
In Amsterdam worden de meeste zaken behandeld
door de Qeugd) Hulp Officier van Justitie/Par1<etsecretaris.
Deze hopper kan beslissen om een jongere te dagvaarden
ol direct tot een aldoening beslissen. Met de invoering van
het casusoverleg zullen ook de ketenpartners input
voor deze beslissingen leveren.
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(Na) het vonnis van de (kinder)rechter
Uiteindelijk komt elke jongere aan wie een dag

Jeugddetentie kan door de rechter opgelegd wor

dat de jongere opnieuw de fout in gaat. Een

vaarding is uitgereikt voor bij de (kinderlrechter.

den. De lengte varieert van één dag tot maximaal

deelnemer aan STP brengt minstens 26 uur per

Daarbij geldt dat er binnen 180 dagen na het

twee jaar.

eerste verhoor een vonnis dient te zijn. De

week buiten de inrichting door voor opleiding,
training of werkervaring, nadat hij of zij bewezen

(kinder)rechter heeft verschillende mogelijkheden

Plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ) is bedoeld

heeft zich (bij onbegeleid verlof) aan afspraken te

om een zaak af te doen. Zo kan een jongere wor

voor minderjarigen die in de ogen van justitie niet

houden. Tijdens deelname aan een STP hoeft de

den vrijgesproken, een boete krijgen, een taak

alleen gestraft dienen te worden omdat ze een

jongere niet meer 's avonds terug te keren naar

straf of een voorwaardelijke straf opgelegd krij

ernstig feit hebben gepleegd, maar die ook die

de inrichting.

gen of detentie of plaatsing in een jeugdinrichting

nen te worden behandeld (bijvoorbeeld psycho

•

opgelegd krijgen.

pathologische jeugddelinquenten). Plaatsing in

Daarnaast kunnen jongeren vrijwillige begeleiding

een inrichting kan voor de duur van maximaal zes

krijgen vanuit Bureau Jeugdzorg (jeugdreclasse

•

jaar. Deze maatregel heeft jeugd TBR vervangen.

ring) met een maatregel Toezicht en Begeleiding.

•
•

Taakstraffen kunnen door de rechter worden
opgelegd met een maximum van 240 uur voor
minderjarigen en een maximum van 480 uur voor

TBS betekent terbeschikkingstelling en wordt

Voor jongeren ouder dan 18 jaar zijn er speciale

meerderjarigen. Naast de eerdergenoemde werk

opgelegd aan jongeren boven de 18 jaar die een

reïntegratieprogramma's van de reclassering

en leerstraffen zijn dit ook intensievere vormen

zwaar misdnjf hebben gepleegd. TBS wordt in

beschikbaar. Deze hebben tot doel om de maat

van begeleiding zoals de training sociale vaardig

eerste instantie voor twee jaar opgelegd. Daarna

schappelijke herinpassing van de jongere te be

heden, TAST, de CC cursus waar jongeren elke

kan het tweemaal met één jaar of telkens met

vorderen en zijn vooral bedoeld voor 16 tot 25

dag bezig zijn met scholing, werk en vnjetljds

twee jaar verlengd worden.

jarigen, verslaafden en dak- en thuislozen. Voor

besteding en het mediumprogramma. Jongeren

beelden van dergelijke programma's zijn arbeids

die onder het volwassenenstrafrecht vallen knj

In Amsterdam is daarnaast een specifieke

toeleiding, de zelf confrontatiemethode, training

gen leerstraffen opgelegd die door de reclasse

afdoeningsmodaliteit ontwikkeld voor die geval

agressiebeheersing, delictpreventietraining, da

ring worden verzorgd: arbeidsmotivatietraining,

len waarin het niet is gelukt om de jongere met

der-slachtofferleerproject, budgetteringscursus,

budgetteringscursus, delictpreventietraining,

strafrechtelijke interventie te weerhouden van

dagtrainingsprogramma, sociale vaardigheden of

dader-slachtofferleerproject, dagtraining, Gold

recidive: het maritiem project in Den Engh. Bij

woontraining.

steintraining, sociale vaardigheden voor groepen

grote zorg om (het afglijden van) een jongere kan

of individueel, training agressiebeheersing, alco

via Justitie in de Buurt door de Raad een Onder

holdelinquentie of de woontraining.

Toezicht Stelling worden gevraagd bij de rech

Voorwaardelijke (vrijheids)straf dient vooral ge

aangevraagd door de Raad. Met deze twee maat

ter. Daarnaast kan een uithuisplaatsing worden

•

•
•
•
•
•
•

•

zien te worden als een justitiële stok achter de

regelen samen kan de jongere civiel voor de duur

deur. Deze sanctie wordt meestal in combinatie

van een jaar in jeugdinrichting Den Engh worden

met een maatregel 'Hulp en Steun' opgelegd,

geplaatst.

•
•

of - voor jongeren ouder dan 18 jaar - met een
toezichtmaatregel die door de reclassering wordt

Elke jeugdige in een behandelinrichting - of hij

uitgevoerd. Voorwaarde kan ook plaatsing in bij

of zij er nu vanwege een OTS of vanwege een

voorbeeld Glen Mills zijn.

PIJ geplaatst is - krijgt een behandelplan. Daarin
staan de resultaten waartoe de behandeling moet

Sluitstuk van de strafrechtsketen is voor min

leiden. Concreet betekent dit dat jongeren in de

derjarigen jeugddetentie of PIJ (plaatsing in een

inrichting een vast programma volgen dat bestaat

jeugdinrichting I. Meerderjarigen kunnen gevange

uit scholing, therapie, sport en ontspanning.

nisstraf of TBS (terbeschikkingstelling) opgelegd
krijgen.

Aan het eind van de straf zijn er scholing- en
trainingsprogramma's (STPI om te voorkomen

•
•

Toezicht en begeleiding (vrijwillige

Hulp en Steun (verplichte jeugdreclassering)

jeugdreclassering)
Toezicht en begeleiding is een vorm van jeugdreclassering die is
gebaseerd op vrijwilligheid en die wordt verleend vóór een evenluele

Hulp en Steun is jeugdreclassering die wordt opgelegd in
een strafrechtelijk kader en die dus niet vrijwillig is. Hulp en Steun
wordt opgelegd als voorwaarde bij schorsing van voorlopige

strafzitting, in het kader van een voorwaardelijke invrijheidsstelling. tijdens

hechtenis, in het kader van een voorwaardelijk sepot, bij

en na een taakstraf, gedurende detentie, na detentie of na een PIJ
maatregel. Verzoeken hiertoe kunnen worden gedaan door de

voorwaardelijk aanhouden van de strafzitting en als bijzondere

directeur van een justitiële inrichting, de Raad voor de
Kinderbescherming of de officier van justitie.

maatregel opleggen.

'Hamertjesmodel'

voorwaarde bij vonnis. De rechter of officier kan deze

Vrijspraak

TZB
üeugdreciasseringl

I

(Jeugd)detentie of PIJ

Hulp en Steun
ijeugreclassering)

,
,

,
,
'Glen Mills
,

(Casuistiek overlegl
Justitie in de Buurt

(Casuistiek overleg)
Justitie in de Buurt

Oen Engh en Glen Mills
Bij grote zorg om (het afglijden van) een jongere kan via de
Raad van de Kinderbescherming een Onder Toezicht Stelling én
een Uithuisplaatsing worden gevraagd bij de rechter. Met deze twee
maatregelen samen kan de jongere dan civiel in het maritiem project van
jeugdinrichting Den Engh of in Glen Mills worden geplaatst. Hij of zij kriJ9t
daar een jaar begeleiding. Ook kan een jongere strafrechtelijk
worden geplaatst - als bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke straf

Den Engh
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