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Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen 
in aanraking met jeugdreclassering. 

Justitie of de Raad voor de Kinder bescher
ming stuurt de jongeren daar heen als het 
nodig is. Bureau Jeugdzorg Drenthe wijst 
een medewerker van jeugdreclassering 
aan, die jouw begeleider wordt. 

De ene jongere krijgt te maken met strenge 
afspraken, regels en controle, voor een 
ander is een wat lichtere aanpak genoeg. 
Maar voor iedereen geldt: afspraak is 
afspraak.

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

kijk ook op www.bjzdrenthe.nl



...spijt van...?

Toeval bestaat niet...
Je doet dingen altijd met een bepaalde reden 

 ook al lijkt het soms toeval. Veel jongeren 

die wij tegenkomen hebben dingen gedaan 

waar ze achteraf spijt van kregen. 

En toch hebben ze die dingen gedaan. 
Waarom? Dat is voor iedereen anders. Maar 
er zit altijd wel echt iets achter. Pas als je 
weet hoe dat bij jou werkt, dan kun je eraan 
werken. Zodat je voorkomt dat je opnieuw de 
fout in gaat. 



Makkelijk gezegd

Nou klinkt dat lekker simpel maar 
dat is het lang niet altijd. Je kunt 
voor jezelf redenen hebben 
waarom het moeilijk is je gedrag 
te veranderen. Als je bijvoor
beeld tot over je nek in de pro
blemen zit, dan wordt het al een 
stuk moeilijker. Daar moet dus 
ook een oplossing voor komen. 

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 pro
blemen op school, met ouders 
of vrienden. 

Delict

Je begeleider zal ook met je 
willen praten over je delictge
drag. Over de keuzes die jij zelf 
gemaakt hebt. En over de keu
zes die je wilt gaan maken voor 
de toekomst.

 ...je toekomst

Kan het anders? 
De bedoeling is dat je met je begeleider 
gaat kijken of je in je dagelijks leven andere 
keuzes kunt maken. ‘Het delict gedrag 
moet stoppen en terugval moet voorko-
men worden.’ Dat is het doel van jeugdre-
classering. 



Hoe het werkt
Je begeleider schrijft een plan van aan

pak. Dat gaat in overleg met jou en andere 

betrokkenen, zoals ouders of verzorgers. 

In dit plan staat aan welke doelen je met 

begeleiding gaat werken. 

Plan ondertekenen

Jij en je ouders moeten het plan ondertekenen. 
Het is een belangrijk stuk. Het plan zelf én de 
evaluaties over de voortgang worden ook 
naar de Raad voor de Kinderbescherming of 
de rechtbank gestuurd. Hoe het gaat, wordt 
dus gevolgd.

Betere kant

Je krijgt via jeugdreclassering de kans om 
jezelf van een betere kant te laten zien. Je 
hebt daarvoor een bepaalde periode de tijd. 
Het is aan jou om er iets van te maken. Je bege
leider helpt je daarbij. Door het je te zeggen als 
je fout bezig bent, maar ook door nadruk te 
leggen op de dingen die wel goed gaan. 

...je kans 



Afspraken
Los van het plan van aanpak maakt je begelei
der afspraken met je. Dat zijn afspraken die je 
na moet komen. Doe je dat niet, dan kan dat 
negatieve gevolgen hebben. Je hoort dat wel 
van je begeleider. 

Altijd doen

Wat je altijd moet doen als je een afspraak 
niet na kunt komen: bel zo snel mogelijk met 
jeugdreclassering.Tussen 9.00 en 17.00 uur 
kun je bellen. Als je begeleider er niet is, geef 
dan je bericht door aan zijn of haar vervanger, 
of aan de telefoniste. Laat in ieder geval van 
je horen! De telefoonnummers en informatie 
over bereikbaarheid staan achterin deze folder.

nee 
 zeggen 
tegen 
vrienden 
die iets 
willen wat 
jij niet wilt 

je mening 
geven in 
plaats van 
meteen boos 
worden

de omgang met je ouders verbeteren

Helpende hand
Je begeleider kan je helpen bij het 

oplossen van allerhande problemen. 

En dat helpt jou ook weer bij het 

voorkomen van strafbaar gedrag. 

Die hulp kan bijvoorbeeld zijn: 

een probleem met een instantie 

uitzoeken. Of: het oefenen van 

een bepaalde gesprekssituatie 

die voor jou moeilijk is. Dat soort 

praktische dingen die toch heel 

belangrijk zijn.

een opleiding kiezen of werk zoeken



Afspraken 

Ook afspraken die met uw kind gemaakt 
 worden neemt de begeleider met u door. 
Zeker als uw kind thuiswoont kunt u uw kind 
misschien steunen bij het nakomen van de 
afspraken. Want het niet nakomen van afspra
ken kan nadelige gevolgen hebben. 

Samenwerking

Ook gedurende de periode dat uw kind 
 contact heeft met ons, blijft goed overleg met 
u als ouder belangrijk. Soms is een telefoontje 
over hoe het gaat genoeg, maar het kan ook 
gaan om intensievere gesprekken. 

We hopen op een goede samenwerking. 
Het gaat tenslotte om de toekomst van uw 
kind. 

Als u vragen heeft, dan kunt u natuurlijk 
 contact met ons opnemen. 
U bereikt ons via het nummer achterin de 
brochure.

De jeugdreclasseringsmedewerkers van 
Bureau Jeugdzorg Drenthe

Jeugdreclassering
Informatie voor ouders 
Jeugdreclassering doet ook een beroep 
op ouders, verzorgers en/ of anderen uit 
de naaste omgeving van uw kind.

Een beeld van uw kind

De informatie die u kunt verstrekken over de 
leefwereld van uw kind helpt mee de proble
men op een rijtje te krijgen. Dit is van belang 
voor het oordeel van de rechter, maar ook 
omdat het aanknopingspunten biedt om ver
der te komen. Want net als u streven we naar 
een goede toekomst voor uw kind, waarbij 
contact met politie of justitie voorgoed tot 
het verleden behoort. 

Plan van aanpak 

We stellen zoveel mogelijk samen met u 
én uw kind zelf het plan van aanpak op. De 
afspraken daarin gaan over zaken als dag
besteding en toekomstplannen. De begeleider 
van uw kind neemt deze zaken met u door. 



Bureau Jeugdzorg Drenthe
Jeugdreclassering 
Klompmakerstraat 2a
9403 VL Assen
0592 38 37 00

Bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur. 
Buiten kantooruren wordt een 
bandje afgedraaid. Daarop wordt 
het crisisnummer genoemd. 

meer over Bureau Jeugdzorg 
op www.bjzdrenthe.nl

Deze tekst is een algemene publieks
versie die bedoeld is om de gang van 
zaken en wettelijke kaders toe te lichten. 
Hoewel de tekst zorgvuldig is opgesteld, 
kunnen aan de tekst geen rechten ont
leend worden. 
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In deze brochure zijn afbeeldingen 
gebruikt van mensen die daarvoor hun 
toestemming hebben gegeven. In wer
kelijkheid hebben zij niets te maken met 
de tekst in deze brochure. Als er al een 
relatie is, dan is die zuiver toevallig.

Rechten

Klachten
Het kan zijn dat je je niet correct behandeld voelt door je 
begeleider. Als jullie samen niet tot een oplossing kunnen 
komen, kun je het probleem bespreken met de leiding
gevende 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 die onafhan
kelijk is van Bureau Jeugdzorg Drenthe. 

Privacy
Tijdens je begeleiding worden gegevens, zoals verslagen 
van gesprekken over je leven, verzameld in een dossier. 
In het zogenaamde ‘privacyreglement’ staat hoe Bureau 
Jeugdzorg met die vertrouwelijke gegevens moet omgaan. 
Er staat bijvoorbeeld in wie het dossier mag inzien en hoe 
lang het bewaard wordt. 

Meer informatie
De precieze informatie over deze regelingen is te lezen in 
de folder ‘klachten en privacy’. Meer weten? Vraag naar de 
folder ‘klachten en privacy’ van Bureau Jeugdzorg Drenthe.
Dit geldt ook voor ouders en verzorgers.


