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De Jeugdreclassering is onderdeel van Jeugdbescherming Gelderland en heeft als doel te 

voorkomen dat je opnieuw delicten pleegt. Harde Kern is een aanpak van de Jeugdreclassering 

voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen, omdat zij ernstige delicten 

gepleegd hebben. Deze aanpak houdt in dat je een half jaar streng begeleid wordt door een 

jeugdbeschermer, die hierin nauw samenwerkt met politie en justitie. In deze folder lees je meer 

over de Harde Kern aanpak, dat ook wel ‘de laatste kans’ wordt genoemd.
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Jongeren die ernstige delicten plegen
Harde Kern aanpak is bedoeld voor jongeren die ernstige delicten hebben 

gepleegd. Bijvoorbeeld inbraak, diefstal of ernstige geweldpleging. Vaak heb 

je al meerdere delicten gepleegd en ben je een bekende van de politie en de 

jeugdhulpverlening. Het delict dat je gepleegd hebt is echter niet je enige 

probleem. Ook school of werk, omgaan met geld, verslaving of de relatie  

met je ouders leveren moeilijkheden op. Harde Kern is een mogelijkheid voor 

jou om weer op het rechte spoor te komen en een beter leven te krijgen.

Je mag alleen deelnemen aan Harde Kern aanpak als je je echt kunt en  

wilt inzetten voor deze aanpak. Je mag daarom geen ernstige psychiatrische 

problemen hebben, je bent niet ernstig verslaafd en je heb geen ernstige 

concentratieproblemen, depressies of trauma’s. Ook moeten de mensen in 

je omgeving, zoals je ouders, school of werk, meewerken aan deze aanpak. 

Zij zijn hierin belangrijk, omdat zij controleren of jij je aan de afspraken 

houdt. De jeugdbeschermer begint altijd met een onderzoek om te kijken  

of jij en je omgeving aan al deze voorwaarden voldoen.

Opgelegd door de kinderrechter
De Harde Kern aanpak wordt door de kinderrechter opgelegd. Dat kan  

ook binnen een schorsing van de voorlopige hechtenis. Je hoeft dan niet  

in een justitiële jeugdinrichting te verblijven en je mag naar huis, maar  

alleen onder de voorwaarden van de Harde Kern aanpak. Het is dus niet 

vrijblijvend en je bent verplicht je aan de afspraken met de jeugdbeschermer 

te houden. Doe je dat niet, dan kan de kinderrechter je alsnog 

gevangenisstraf opleggen.
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Werkwijze Harde Kern aanpak
De benadering van de jeugdbeschermer die je een half jaar begeleidt is 

zakelijk en functioneel. Hij probeert je daarom niet te overtuigen iets te doen 

of te laten. Wel laat hij je zien wat je keuzes zijn en wat de gevolgen van die 

keuzes zijn. Samen bespreken jullie welke doelen jij wilt bereiken: een beter 

dagritme, een betere relatie met je ouders, het vinden van een dak boven je 

hoofd, een goede vrijetijdsbesteding, het beter omgaan met geld, het onder 

controle krijgen van je verslavingsprobleem of het krijgen van een gezondere 

vriendenkring.

De jeugdbeschermer maakt duidelijke afspraken met je om je doelen te 

bereiken. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract dat jullie beiden 

ondertekenen. In het contract staat dat je geen drugs meer gebruikt, dat je 

JE MAG ALLEEN DEELNEMEN 
AAN HARDE KERN ALS JE JE ECHT 
KUNT EN WILT INZETTEN VOOR 
DEZE AANPAK.”

“
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weer naar school gaat en dat je een behandeling gaat volgen die iets doet 

aan je agressieprobleem. De jeugdbeschermer en de mensen in je omgeving 

controleren of jij je aan dit contract houdt. De jeugdbeschermer heeft daarom 

minstens twee keer in de week contact met jou. Hij spreekt ook je ouders, 

school of werk en de wijkagent regelmatig om van hen te horen of je je aan 

de afspraken houdt.

De eerste drie maanden van de Harde Kern aanpak heb je weinig vrijheden: 

je hebt huisarrest en er wordt een weekkaart gemaakt, waarin per uur staat 

waar je bent en wat je doet. Je ouders, de wijkagent, je mentor van school 

of werkgever, krijgen deze kaart ook en zij zullen de jeugdbeschermer direct 

bellen als jij je niet aan de afspraken op deze kaart houdt. Als na die drie 

maanden blijkt dat je je goed aan de afspraken houdt, krijg je stap voor stap 

je oude vrijheden terug.

Resultaat
De Harde Kern aanpak duurt zes maanden. Als je deze zes maanden goed 

hebt doorlopen, heb je in ieder geval een half jaar geen delict gepleegd en is 

je leven verbeterd; je hebt werk of gaat naar school en hebt weer ideeën over 

een toekomst buiten de criminaliteit.

Hoe bereik je je jeugdbeschermer?
Als je kennismaakt met je jeugdbeschermer krijg je zijn mobiele 

telefoonnummer 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.



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

T (088) 712 12 12

E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl

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.


