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Jeugdreclassering

JEUGDBESCHERMING NOORD 

Meer over Jeugdbescherming Noord 

en jeugdreclassering is te vinden op  

www.jbnoord.nl 



Je krijgt deze folder als een eerste kennismaking met  
jeugd reclassering van JB Noord. 

Het kan zijn dat je naar jeugdreclassering bent  verwezen 
door de kinderrechter of de officier van de justitie. Misschien 
omdat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Misschien omdat je 
verzuimd hebt van school. In deze gevallen is jeugdreclassering 
verplicht. Het kan ook zijn dat je jeugdreclassering krijgt op 
vrijwillige basis, bijvoorbeeld op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Hoe dan ook: Jeugdbescherming Noord zal een medewerker 
jeugdreclassering aanwijzen, die jouw begeleider wordt. De 
bedoeling is dat je met deze jeugdreclasseerder samen gaat 
kijken hoe  je in je dagelijks leven betere keuzes kunt maken en 
hoe bepaalde problemen aangepakt kunnen worden.  

Informatie voor ouders en verzorgers is te vinden achterin deze 
brochure. 

De jeugdreclasseerders 
van JB Noord
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Jeugdrec lasse r ing

   Doel van de jeugdreclassering:

het plegen van strafbare feiten stoppen
 schoolverzuim stoppen 

              terugval voorkomen.



Veel jongeren spijbelen. Soms zo vaak dat het echt een 
probleem wordt. Het is strafbaar. Je komt in een negatief 
patroon terecht. Je omgeving reageert niet positief. Je krijgt 
steeds minder zin om naar school te gaan. Als je wel gaat 
vraag je je af ‘wat doe ik hier eigenlijk’ of ‘wat heeft het voor  
zin’. Misschien voel je je vaak moe of niet lekker. 

Als jongere kom je hier moeilijk alleen uit. Daarom biedt 
jeugdreclassering hulp. Door te zorgen dat je weer naar school 
kunt gaan. Door je te helpen met bijvoorbeeld het werken aan 
sociale vaardigheden en het omgaan met angst of stress.

Makke l i j k  gezegd 
Gedrag veranderen klinkt simpel, maar dat is het niet. Er 
kunnen redenen zijn, waarom het moeilijk is om je gedrag te 
veranderen.  Al bij het eerste gesprek met jeugdreclassering 
kun je vragen stellen en dingen die jou in de weg zitten 
bespreken. Of het nou gaat om geldzorgen of problemen op 
school, met ouders of vrienden. 

St ra fba re  fe i t en
Je doet dingen altijd met 
een bepaalde reden - ook 
al lijkt het wel eens toeval.  
Sommige jongeren die 
wij tegenkomen, hebben 
spijt van wat ze gedaan 
hebben. Sommigen hebben 
het gevoel dat ze er niet 
zoveel aan konden doen. 
Maar toch hebben ze die 
dingen gedaan. De vraag is: 
waarom? 

Dat is voor iedereen anders. 
Maar er zit altijd wel iets 
achter.  Pas als je weet hoe 
dat bij jou zit, dan kun je 
eraan werken, met als doel: 
ervoor zorgen dat het je niet 
opnieuw gebeurt. 
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Sp i jbe len  en  lee rp l i ch twe tWaarom. . . ? 

je mening geven 

in plaats van meteen 
boos worden

  nee zeggen 
     tegen 

vrienden 
die iets willen 

   wat jij niet wilt

     beter 

in je vel 
zitten als 

je naar 

school 
moet



De eerste stap in jeugdreclassering is, dat er een plan van 
aanpak komt. Dat plan maak je samen: de jeugdreclasseerder 
- jijzelf - je ouders/ verzorgers en eventuele andere voor jou 
belangrijke personen. 

Wat  gaa t  goed?
In het plan komt te staan wat er goed gaat, wat nog niet goed 
gaat en waar je aan gaat werken. Soms schrijven jongeren het 
plan zelf, meestal gaat het in overleg. 

P lan  i s  van  jou   
Als het plan van aanpak klaar is, wordt het opgestuurd aan 
jou en aan je ouders. Het plan wordt ook toegezonden aan de 
Raad voor de Kinderbescherming of de rechtbank,  zodat men 
daar de afspraken ook kan lezen. 

A fsp raken  
Als je jeugdreclassering krijgt, maak je niet alleen een plan, je 
maakt ook afspraken met je jeugdreclasseerder wanneer je 
hem of haar zult zien of spreken. Dat gaat in overleg. 

Hoe het  werkt

  Je krijgt hulp 
zodat je je eigen 
  problemen leert 
oplossen. 
En dat helpt jou 

ook weer verder… 

   Wat gaat goed
Wat gaat nog niet goed
    Waar ga ik aan 
      werken? 
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A l t i j d  me lden
Kun je een bepaalde afspraak op een gegeven moment 
echt niet nakomen? Bel dan zo snel mogelijk je begeleider. 
Je kunt in ieder geval altijd bellen met het telefoonnummer 
dat genoemd is op de  inlegkaart in deze brochure en op de 
website van JB Noord.  

Als je jeugdreclasseerder er niet is, geef dan je bericht door aan 
zijn of haar vervanger, of aan de telefoniste. Laat in ieder geval 
van je horen! 

Waar  t re f f en  we  e lkaa r ? 
De jeugdreclasseerders werken flexibel. Afspraken kunnen bij 
jou thuis gemaakt worden, wat zeker handig is bij afspraken 
met het hele gezin. Maar het kan ook op school of op kantoor. 
Dit hangt af van wat handig is op dat moment.

Bij de jeugdreclassering 
gaan we ervan uit dat het het 
fijnste is en het beste werkt, 
als jongeren kunnen rekenen 
op positieve steun van hun 
omgeving. Je kunt niet alles 
alleen doen, je hebt mensen 
om je heen nodig, die je 
helpen. 

Daarom geeft je 
jeugdreclasseerder niet 
alleen advies en richtlijnen 
aan jouzelf, maar hij of zij 
kijkt ook samen met jou naar 
hulpmogelijkheden in je eigen 
omgeving. Als dat voor jou 
veilig en goed is, tenminste.

School , 
v r ienden , 
kenn issen? 

   een opleiding 

    kiezen of 

werk zoeken

 de omgang   

   met je ouders   

 verbeteren

dat het weer 

     fijn is thuis
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A fsp raken  nakomen



Afspraken tussen jou en de jeugdreclasseerder kunnen streng  
zijn of minder streng. Het hangt af van wat de kinderrechter/ 
het openbaar ministerie hierover gezegd hebben. Of wat de de 
Raad voor de Kinderbescherming adviseert. 

Er wordt gekeken wat bij jou nodig is. De jeugdreclasseerder 
bespreekt dit met je, zodat de afspraken wat je wel en niet kan 
en mag en zult gaan doen heel duidelijk zijn.

De ene jongere 
heeft controle en 
regels nodig, de 
ander meer steun 
en begeleiding. Bij 
jeugdreclassering 
geldt wel altijd: 
afspraak is afspraak!

. . .Wa t  nod ig  i s
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Streng o f  n ie t?

 Jeugdreclassering 

begeleidt 10% 

van alle jongeren die 

met justitie 

in aanraking komen
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Als een jongere jeugdreclassering krijgt, dan wordt veel 
overlegd met de jongere zelf. Waar mogelijk, betrekken we 
ouders graag intensief bij het opstellen van het plan van 
aanpak. Want als ouder ken je je kind als geen ander.  Samen 
kunnen we zoeken naar de beste aanpak.  Als een kind 
niet meer thuis woont, dan betrekken we de ouders en/of 
verzorgers evengoed bij het maken van het plan. 

Het netwerk rondom de jongere is heel belangrijk; vergroten 
van de steun in de eigen omgeving helpt jongeren uiteindelijk 
het meeste.  De wil om te helpen is er vaak wel, maar het is 
soms lastig om daarin de juiste weg te vinden. 
De jeugdreclasseerder helpt waar dat kan mee om het 
netwerk sterker te maken en duidelijk te krijgen wat de 
omgeving concreet kan doen om de jongere  te helpen.  

Vragen
Ouders/verzorgers die vragen hebben rondom het plan van 
aanpak of afspraken die gemaakt zijn met hun kind, kunnen 
altijd contact zoeken met jeugdreclassering. Daar zijn we 
voor. Wij zijn te bereiken via het nummer dat genoemd is op 
de inlegkaart in deze brochure.  

In format ie  voor  ouders 
en betrokkenen

 Meedenken 
over de 

toekomst 
    van je kind

 Misschien 

  lukt het, 

als we weer  

contact 
krijgen met   

     elkaar

14

    Nooit gedacht 

    dat het zover 
uit de hand 
     zou lopen



(onderstaande informatie geldt zowel voor jongeren 

als ouders/ verzorgers)

Klachten 
Het kan zijn dat je je niet correct behandeld voelt door de 
jeugdreclasseerder. Als jullie samen niet tot een oplossing 
kunnen komen, kun je het probleem bespreken met de 
leidinggevende van je begeleider. Als dat ook niet werkt of 
als je denkt dat dat niet gaat werken, dan kun je schriftelijk 
een officiële klacht indienen. Voor hulp daarbij kun je contact 
opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgbelang, 
die onafhankelijk is van Jeugdbescherming Noord.  

Pr i vacy 
Tijdens je begeleiding worden gegevens, zoals 
gespreksverslagen, verzameld in een dossier. In het 
zogenaamde privacyreglement staat beschreven hoe 
Jeugdbescherming Noord met deze vertrouwelijke gegevens 
moet omgaan. Er staat bijvoorbeeld in wie het dossier mag 
inzien en hoe lang het bewaard wordt. 

Rechten 

Meer informatie 
De precieze informatie 
over deze regelingen 
is te lezen in de folder 
‘JB Noord & Rechten’ 
van Jeugdbescherming 
Noord. 
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Tekst Titia Struiving, Groningen | ontwerp & fotografie Martine hoving, Hovaneden.nl

In deze brochure zijn afbeeldingen gebruikt van mensen die daarvoor hun toestemming hebben 

gegeven. In werkelijkheid hebben zij niets te maken met de tekst in deze brochure. Als er al een relatie 

is, dan is die zuiver toevallig.
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