
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In aanraking met politie of justitie…  

Wat nu?  
  
 
De jeugdreclassering gaat je begeleiden  
Je bent in aanraking gekomen met politie en/of justitie. Het is de bedoeling dat dat niet nog 
eens gebeurt. Daarom ben je nu door de Raad voor de Kinderbescherming, de 
(kinder)rechter of de officier van justitie aangemeld bij de jeugdreclassering van Bureau 

Jeugdzorg Groningen.  
 
Wij begeleiden en helpen jongeren vanaf 12 jaar, die net als jij met de politie en/of justitie 
in aanraking zijn gekomen. In deze folder leggen we uit wat er met jou gebeurt nu je een 
maatregel jeugdreclassering hebt. Heb je vragen na het lezen van deze folder, bel ons 
gerust.   
  
 

Strafbaar feit gepleegd: reguliere jeugdreclassering  
  
Wanneer krijg je te maken met de reguliere jeugdreclassering?  
Als je met de politie in aanraking bent gekomen, wordt dit gemeld aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. Een medewerker van de Raad komt dan met jou en je ouders of 
verzorgers praten. Deze vormt zich een mening over jou en je situatie.  
 
Afhankelijk daarvan krijgt de jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg de opdracht om je te 
begeleiden en hulp te verlenen. Ook de officier van justitie en de kinderrechter kunnen je, 
naast een voorwaardelijke straf, toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering opleggen. 
Begeleiding vanuit de jeugdreclassering is niet vrijblijvend, maar verplicht.  
 
 
Wat gebeurt er dan met je?  
Bij de reguliere jeugdreclassering krijg je een begeleider toegewezen. In de meeste gevallen 
zal deze eerst, samen met jou en je ouders, bekijken welke problemen er zijn in je 
persoonlijke situatie. En hoe deze kunnen worden opgelost.  
 
Dit kunnen problemen zijn op school, met vrienden of thuis, maar bijvoorbeeld ook de 
manier waarop je je vrije tijd doorbrengt. Daarnaast wordt er gekeken hoe en waarom je in 
aanraking bent gekomen met politie of justitie en hoe we dat in de toekomst kunnen 
voorkomen.  

 

 

 
 
 
 

Daarna stelt je begeleider samen met jou en je ouders een plan op voor de komende 
periode. Dit plan kun je zien als een overeenkomst tussen jou en je begeleider. In het plan 
staan afspraken, die je moet nakomen. Er kan bijvoorbeeld in staan:  

 
•  dat je elke dag contact moet opnemen met je begeleider 
•  dat je je aan een bepaalde dagindeling moet houden 
•  of dat je een speciale training moet volgen, bijvoorbeeld een agressietraining 
 
 
Het is in je eigen belang dat je je houdt aan de afspraken met je begeleider. Doe je dat 
niet dan melden we dat aan de Raad voor de Kinderbescherming, de (kinder)rechter of de 
officier van justitie.  
 
Dan wordt er opnieuw beoordeeld wat er moet gebeuren en welke (andere) straf je dan 
krijgt. In het slechtste geval moet je alsnog je (jeugd)detentiestraf uitzitten 
 
Ontevreden? Bij wie moet je zijn? 
Zolang je begeleid wordt door de jeugdreclassering en je bent ontevreden over de hulp die 
je krijgt, kun je dit met je jeugdreclasseerder bespreken. Ook als je te maken krijgt met 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is de jeugdreclasseerder jouw aanspreekpunt. Het 
kan zijn dat je dit lastig vindt. Je kunt dan altijd terecht bij een vertrouwenspersoon die 
niet bij Bureau Jeugdzorg werkt, maar bij Zorgbelang Groningen. In de folder van 
Zorgbelang staat hoe je contact kunt opnemen met deze vertrouwenspersoon. Informatie 
hierover is ook te vinden op de website www.zorgbelang.nl. 
 
Kom je er toch niet uit, dan kun je besluiten een officiële klacht in te dienen. Hoe je dit 
moet doen staat in de folder JIJ wilt een klacht indienen.   

 

 

 

http://www.zorgbelang.nl/



