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Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld te veel 

gespijbeld, een diefstal gepleegd, of iemand mishandeld. De kinderrechter legt dan een straf op. Dat kan een 

boete zijn, een taakstraf, of een maatregel vanuit de Jeugdreclassering. De Jeugdreclassering is onderdeel 

van Jeugdbescherming Gelderland en heeft als doel te voorkomen dat je opnieuw delicten pleegt. Ben je in 

aanraking geweest met de politie, maar nog níet bij de rechter geweest? Dan kan het ook zijn dat jou wordt 

aangeboden alvast begeleiding van de Jeugdreclassering te krijgen. Die begeleiding is dan vrijwillig. Als 

je daarna bij de kinderrechter komt, bekijkt die hoe je je gedragen hebt tijdens de begeleiding. De rechter 

neemt dat altijd mee bij zijn oordeel.
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Begeleiding 
Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Gelderland voert de 

begeleiding uit. Hij onderzoekt samen met jou wat er aan de hand is: wat 

gaat er goed en wat gaat er juist niet goed? De jeugdbeschermer maakt 

afspraken met je om de situatie te verbeteren, thuis, op school, op het werk 

of in je vrije tijd. De jeugdbeschermer helpt je daarbij en houdt in de gaten 

of je je aan de gemaakte afspraken houdt. Hij laat je voortdurend zien wat 

de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt en kijkt samen met jou of je 

ook andere keuzes kan maken. Bijvoorbeeld dat je het strafbare gedrag kunt 

inruilen voor ander gedrag. De begeleiding bestaat uit gesprekken, maar de 

jeugdbeschermer kan je ook ondersteuning geven bij het vinden van een 

opleiding of werk. Hij kan hulp bieden bij het regelen van schadevergoeding 

of bij financiële problemen. De jeugdbeschermer kan ook andere 

hulpverleners vragen jou te helpen, bijvoorbeeld een psycholoog. Ook je 

ouders, school en vrienden kunnen betrokken worden bij de begeleiding. 

Niet vrijblijvend 
De begeleiding is niet vrijblijvend. De jeugdbeschermer maakt duidelijke 

afspraken met je om te zorgen dat je de afgesproken doelen bereikt. 

Bijvoorbeeld dat je geen drugs meer gebruikt, dat je weer naar school 

gaat of dat je een behandelprogramma gaat volgen. De jeugdbeschermer 

controleert of jij je aan de afspraken en regels houdt. Daarom heeft hij 

vaak contact met jou en praat hij ook regelmatig met je ouders, je school 

of je werk. Ook heeft de jeugdbeschermer contact met de wijkagent. Als je 

je niet aan de afspraken houdt kan de rechter je alsnog een andere straf 

geven, bijvoorbeeld een werkstraf of gevangenisstraf. 
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Nieuw gedrag leren en volhouden
De begeleiding van de Jeugdreclassering duurt tussen de zes maanden 

en twee jaar. Dat is best lang, maar daar is voor gekozen omdat het niet 

alleen de bedoeling is dat je nieuw gedrag aanleert, maar dat gedrag 

ook langere tijd volhoudt. In de eerste fase van de begeleiding vertelt de 

jeugdbeschermer je nog vaak wat je wel en niet mag doen. Later krijg 

je steeds meer eigen verantwoordelijkheid. De jeugdbeschermer blijft je 

dan op de achtergrond steunen. Controle op de gemaakte afspraken is 

een belangrijk onderdeel van de begeleiding. 

Resultaat 
Het resultaat van de begeleiding door de Jeugdreclassering is dat je 

geen nieuwe delicten hebt gepleegd, dat je je leven weer op orde hebt 

en dat je op een goede manier functioneert in de maatschappij. Op het 

JE JEUGDBESCHERMER LAAT JE ZIEN 
WAT DE GEVOLGEN ZIJN VAN JE KEUZES 
EN KIJKT SAMEN MET JOU OF JE OOK 
ANDERE KEUZES KAN MAKEN.”

“



4   | JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

moment dat je deze doelen bereikt hebt wordt de begeleiding 

beëindigd. 

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.

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 0800 99 555 99.



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


