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De Jeugdreclassering is onderdeel van Jeugdbescherming Gelderland en helpt jeugdigen een
nieuwe start te maken waardoor nieuwe delicten worden voorkomen. CRIEM is een bijzonder
programma van de Jeugdreclassering. CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie
van Etnische Minderheden. Het programma is bedoeld voor jeugdigen die met justitie in
aanraking zijn gekomen, die in twee culturen opgroeien en bij wie het integreren in de
Nederlandse samenleving een extra risico vormt voor nieuwe delicten.
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In aanmerking komen voor CRIEM
Je kunt CRIEM opgelegd krijgen door de kinderrechter of de officier van
justitie als je nog maar weinig met justitie in aanraking bent gekomen. Vaak
is het delict waar je voor veroordeeld bent niet zo ernstig. Ook moet duidelijk
zijn dat het gezin waaruit je komt moeite heeft met het zich eigen maken
van de regels, gewoonten en wetten van de Nederlandse samenleving. De
jeugdbeschermer die CRIEM uitvoert zet in op het verbinden van de twee
verschillende culturen waarin je leeft en op het op één lijn krijgen van de
aanpak van je ouders, leraren en andere betrokkenen. Vaak gaat het om heel
praktische zaken zoals het vinden van een baan of een goede school.

CRIEM is niet vrijblijvend
CRIEM wordt door de kinderrechter of de officier van justitie opgelegd.
Het is dus niet vrijblijvend en je bent verplicht je aan de afspraken met de
jeugdbeschermer te houden. Als je je niet aan de afspraken houdt, stopt de
begeleiding en beslist de kinderrechter wat er verder met je gaat gebeuren.

Werkwijze CRIEM
Je bent met justitie in aanraking gekomen, maar er is meestal meer aan
de hand. Het kan ook zijn dat school of werk, geld, de relatie met je ouders,
familie of je vriendenkring moeilijkheden opleveren. CRIEM helpt je drie
maanden intensief om hier oplossingen voor te vinden.
In die drie maanden is een jeugdbeschermer je persoonlijk begeleider. Je ziet
hem minimaal twee keer per week. Hij laat je zien wat je keuzes zijn en wat
de gevolgen van die keuzes zijn. Samen bespreken jullie welke doelen jij wilt
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“ DE JEUGDBESCHERMER DIE CRIEM
UITVOERT ZET IN OP HET VERBINDEN
VAN DE TWEE VERSCHILLENDE
CULTUREN WAARIN JE LEEFT.”
bereiken: een beter dagritme, een betere relatie met je ouders, een goede
vrijetijdsbesteding, beter omgaan met geld, je verslavingsprobleem onder
controle krijgen of een gezondere vriendenkring.
De jeugdbeschermer maakt duidelijke afspraken met je om te zorgen dat
jij deze doelen bereikt. Hij controleert ook of jij je aan de afspraken houdt.
Daarom heeft hij vaak contact met jou, maar spreekt hij ook je ouders,
school of werk regelmatig.

Je ouders
De contacten met je ouders zijn bij CRIEM heel belangrijk. De jeugd
beschermer helpt je ouders jou op een goede manier op te voeden in de
Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld door samen met je ouders naar
school te gaan, de problemen die zij tegenkomen te bespreken en op te
lossen of hen aan te moedigen de Nederlandse taal beter te leren. Zodat zij
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jouw leven beter begrijpen en meer betrokken zijn bij het leven dat jij
leidt buiten je gezin.

Resultaat van CRIEM
Na drie maanden CRIEM wordt bekeken of de doelen zijn bereikt die je
samen met de jeugdbeschermer hebt gesteld. Als dit zo is wordt CRIEM
vaak omgezet in begeleiding volgens het gewone programma van de
Jeugdreclassering.

Hoe bereik je je jeugdbeschermer?
Als je kennismaakt met je jeugdbeschermer krijg je zijn mobiele telefoon
nummer en mailadres. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kun je
het mobiele nummer bellen. Op zijn mailadres kun je hem bereiken voor
bijvoorbeeld het maken of verzetten van een afspraak. Inhoudelijke zaken
kun je niet via de mail bespreken. Is je jeugdbeschermer niet bereikbaar
maar heb je toch iemand nodig? Bel dan naar (088) 712 12 12 en vraag
naar het regioteam van jouw jeugdbeschermer.

Als je dringend hulp nodig hebt ná 17.00 uur of in het weekend
Als je na 17.00 uur of in het weekend denkt ‘er moet nu iets gebeuren,
anders gaat het mis’, kun je bellen met de mensen van Spoedeisende Zorg
van Jeugdbescherming Gelderland. Zij kunnen je 24 uur per dag helpen
een crisissituatie aan te pakken. Dat betekent niet dat je altijd direct
naar een andere plek kan of moet. Het betekent wel dat er iemand met je
meedenkt en jou advies geeft om zelf de situatie weer onder controle te
krijgen. Als het nodig is komt een hulpverlener naar je toe. Hij luistert naar
je en brengt rust. De hulpverlener kan ook extra hulp regelen als dat nodig
is. Het telefoonnummer van Spoedeisende Zorg is 0900 9955599.
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Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vind je op www.jbgld.nl.
Hier vind je ook de gegevens van het kantoor bij jou in de buurt.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12

Velperweg 75

E contact@jbgld.nl

6824 HH Arnhem

W www.jbgld.nl

