
 

 
 
 
 
 
 
 

 



De jeugdreclassering  
Uw zoon/dochter is in aanraking gekomen met politie en/of justitie en is door de Raad voor 
de Kinderbescherming, de (kinder)rechter of de officier van justitie aangemeld bij de 
jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Groningen.  
 
De afdeling jeugdreclassering begeleidt jongeren vanaf 12 jaar, die met de politie en/of 
justitie in aanraking zijn gekomen. De begeleiding moet het strafbare gedrag stoppen en 
voorkomen dat uw kind opnieuw in de fout gaat. Begeleiding vanuit de jeugdreclassering is 
niet vrijblijvend, maar verplicht.  
  
Er zijn verschillende begeleidingsmaatregelen. Welke uw kind opgelegd heeft gekregen is 
afhankelijk van het delict dat hij of zij heeft gepleegd en van het verloop van de strafzaak. 
De afdeling jeugdreclassering zorgt ervoor dat u de specifieke informatie over de opgelegde 
maatregel krijgt opgestuurd. U kunt met vragen natuurlijk ook altijd terecht bij de 
begeleider.  
  
Begeleiding  
Bij de jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg krijgt uw kind een jeugdreclasseerder 
toegewezen, die hem/haar gaat begeleiden. Hij bespreekt de situatie met uw kind en u: wat 
is er precies gebeurd, waarom is dat zo gegaan, hoe gaat het op school, thuis, en in de vrije 
tijd?  
 
Als het nodig is, voert de jeugdreclasseerder ook gesprekken met anderen, bijvoorbeeld een 
leraar op school of de wijkagent. De jeugdreclasseerder helpt uw kind bij het vinden van een 
opleiding, werk, financiële zaken etc.  
  
Plan van aanpak  
De jeugdreclasseerder stelt een plan van aanpak op, waarbij uw kind en ook u worden 
betrokken. Daarin komt, behalve de overtreding en de gevolgen daarvan, ook aan de orde 
wat er moet veranderen op het gebied van opleiding of werk, vrijetijdsbesteding, 
vriendengroep of thuissituatie. Op basis van het plan maakt u afspraken.  

 
Dit zijn geen vrijblijvende afspraken, maar regels waar uw kind zich aan moet houden.  
 
Doet hij /zij dit niet, dan meldt de jeugdreclassering dit aan justitie. Dan wordt er opnieuw 
beoordeeld wat er moet gebeuren en welke (andere) straf uw kind dan krijgt.  
De jeugdreclasseerder bewaakt de voortgang in het hele begeleidingstraject en rapporteert 
hierover naar uw kind en naar betrokken partijen. Ter afsluiting van het traject schrijft de 
jeugdreclasseerder een eindrapport.  
  
   
 

 

Samenwerking  
Net als u streven we naar een goede toekomst voor uw kind, waarbij contact met politie of 
justitie tot het verleden behoort. Wij hopen dan ook op een goede samenwerking met u.  
  
Klachten  
Als u een klacht heeft over de manier waarop u wordt behandeld, kunt u dit met de 
jeugdreclasseerder bespreken. Ook als u of uw kind te maken krijgt met (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag, is de jeugdreclasseerder uw aanspreekpunt. Het kan zijn dat 
u het lastig vindt hierover in gesprek te gaan met iemand van Bureau Jeugdzorg. U kunt 
dan altijd terecht bij een vertrouwenspersoon die niet bij Bureau Jeugdzorg werkt, maar bij 
Zorgbelang Groningen. In de folder van Zorgbelang staat hoe u contact kunt opnemen met 
deze vertrouwenspersoon. Informatie hierover is ook te vinden op de website 
www.zorgbelang.nl. 
 
Als dit alles niet tot een oplossing leidt, kunt u een officiële klacht indienen. Hoe u dit moet 
doen staat in de folder U wilt een klacht indienen.   
 
Bereikbaarheid  
De jeugdreclassering is tijdens kantooruren te bereiken, rechtstreeks op het nummer van 
de jeugdreclasseerder, dan wel via het nummer van Bureau Jeugdzorg, 050 523 92 00.   
 
Voor spoedgevallen in de avonduren kunt u hetzelfde nummer bellen, u krijgt dan de 
bereikbaarheidsdienst. Als u buiten kantooruren belt, geeft het antwoordapparaat u 
hierover meer informatie 

 

http://www.zorgbelang.nl/



