JEUGDBESCHERMING NOORD

ITB Criem

Individuele trajectbegeleiding transcultureel
ITB Criem is bedoeld voor jongeren met een andere culturele achtergrond
dan de Nederlandse. ITB Criem lijkt op gewone jeugdreclassering, maar is
intensiever: je hebt vaker contact met de jeugdreclasseerder.

Dit traject wordt opgelegd door de kinderrechter, als die denkt dat alleen
gewone jeugdreclassering voor jou (net) niet genoeg is. ITB Criem is
intensief. Er wordt iets gevraagd van jou, maar ook van je omgeving.
1 De jeugdreclasseerder werkt met jou samen
en houdt contact met voor jou belangrijke
personen. Bijvoorbeeld school, wijkagent,
werk, sportleraar, vrienden. En ook: ouders/
verzorgers, grootouders en andere familieleden.
2 Je krijgt 3 maanden intensieve hulp en je
jeugdreclasseerder kan meer dan eens per
week contact hebben met jou of mensen uit je
netwerk. Je krijgt praktische hulp bij het vinden
van een baan of een geschikte school, je
bespreekt wat er niet goed gaat in je leven, wat
wel goed gaat en welke doelen je hebt.
3 Je werkt met begeleiding van de jeugd
reclasseerder aan de doelen die in overleg zijn
afgesproken. Het gaat erom dat je de doelen
haalt. En natuurlijk is er controle. Het idee
erachter is, dat je geen delicten meer pleegt
en/of dat je schoolverzuim stopt.

Het cultuuraspect
Als je opgroeit in twee culturen (die van je
ouders en die van Nederland) dan is dat
niet altijd gemakkelijk. Je moet steeds
omgaan met verschillen. Regels kunnen
anders zijn. Communicatie kan lastig zijn.
De jeugdreclasseerder weet dat dit kan
spelen, heeft er begrip voor en maakt het
bespreekbaar.

4 Na 3 maanden bekijkt de kinderrechter
hoe het gegaan is en hoe het verder moet:
blijft nog intensieve hulp en toezicht nodig,
dan kan de rechter besluiten het ITB-traject
met 3 maanden te verlengen. Gaat het goed
en kun je verder met een minder intensief
programma, dan kan de rechter besluiten
de ITB naar gewone jeugdreclassering om
te zetten.

De details van het programma bespreekt je jeugdreclasseerder met je.
Zie ook: www.jeugdbeschermingnoord.nl
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