
Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht 

Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp1 bij de 

gemeenten te liggen. Jeugdreclassering mag dan enkel worden uitgevoerd door daarvoor 

gecertificeerde instellingen. Zorg wordt dan aangeduid als jeugdhulp. In dit factsheet worden de 

landelijke inkoopafspraken van gemeenten voor jeugdhulp in het kader van het jeugdstrafrecht 

toegelicht. Daarnaast komt aan bod wanneer toepassing van het jeugdstrafrecht en toezicht door de 

jeugdreclassering aan de orde is.  

 

De landelijke inkoopafspraken hebben betrekking op de door de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie erkende gedragsinterventies. Ook buiten het jeugdstrafrecht worden 

gedragsinterventies ingezet. Bijvoorbeeld in het kader van een ondertoezichtstelling of in vrijwillig 

kader. Het gaat dan deels om dezelfde interventies als die in het kader van het jeugdstrafrecht 

worden ingezet. De landelijke inkoopafspraken gelden echter alleen voor de inzet van de 

interventies in het kader van het jeugdstrafrecht. Dit hangt samen met de erkenning van de 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie; deze erkenning heeft betrekking op het effect 

van de interventie op de recidive. Bijna tien jaar geleden is de ontwikkeling ingezet naar inzet van 

erkende interventies in het kader van het jeugdstrafrecht. In het jeugdstrafrecht is het inmiddels 

uitgangspunt dat alleen erkende gedragsinterventies worden geadviseerd en opgelegd. Mogelijk dat  

de landelijke inkoopafspraken voor de erkende interventies in het kader van het jeugdstrafrecht 

voor gemeenten van pas kunnen komen bij de inkoop van interventies buiten het jeugdstrafrecht. 

 

jeugdstrafrecht 

Voor de toepassing van het jeugdstrafrecht wordt uitgegaan van de leeftijd van de jeugdige ten tijde 

van het plegen van het delict. Het jeugdstrafrecht kan worden toegepast op jeugdigen vanaf 12 jaar 

tot 18 jaar. In bijzondere (bij de wet bepaalde) gevallen kan ook ten aanzien van een jongvolwassene 

tot 23 jaar ten tijde van het plegen van het delict het jeugdstrafrecht worden toegepast. Wordt 

bijvoorbeeld het delict gepleegd als de dader 22 jaar oud is, dan kan het toezicht en begeleiding 

door de jeugdreclassering afhankelijk van de duur van de proeftijd (in de meeste gevallen 2 jaar, kan 

met 1 jaar verlengd worden) doorlopen tot en met het 24ste jaar.  De groep jongvolwassenen die 

volgens het jeugdstrafrecht wordt veroordeeld neemt een uitzonderingspositie in in de Jeugdwet; 

voor de overige doelgroep  geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.   

 

jeugdreclassering 

Jeugdreclassering kan op verschillende momenten in het strafrecht worden ingezet. Op beslissing 

van de officier van justitie als onderdeel van een strafbeschikking, op beslissing van de rechter in het 

kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis en als voorwaarde bij een voorwaardelijk 

opgelegde sanctie. Indien de rechter een zgn. gedragsmaatregel oplegt, wordt deze begeleid door de 

jeugdreclassering. Jeugdreclassering speelt ook een grote rol bij de fase van terugkeer in de 

samenleving na verblijf in een justitiële jeugdinrichting (scholings- en trainingsprogramma en 

verplichte nazorg). Voor alle gevallen waarin jeugdreclassering wordt opgelegd is de gemeente 

ervoor verantwoordelijk dat deze door een gecertificeerde instelling kan worden uitgevoerd. 

 

                                                             
1
 Interventies en zorg  in kader van een taakstraf en in het kader van het verblijf in een justitiële jeugdinrichting vallen onder een ander 

regime en buiten het bereik van de Jeugdwet. Het factsheet heeft daarop geen betrekking.   



jeugdhulp 

Ook worden de gemeenten verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp die voortvloeit uit een 

strafrechtelijke beslissing. Dit betreft alle jeugdhulp die voortvloeit uit een beslissing van de officier 

van justitie of de rechter op basis van het jeugdstrafrecht. Het gaat daarbij ook om de beslissing van 

de rechter tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Jeugdhulp die voortvloeit uit een veroordeling 

van een jongvolwassene volgens het jeugdstrafrecht valt hiermee tevens onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Doorgaans wordt jeugdhulp opgelegd in combinatie met 

jeugdreclassering. Gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeenten is het van belang dat in het 

vonnis/beschikking expliciet aan de orde komt welke jeugdhulp er wordt opgelegd. Daarnaast 

worden gemeenten verantwoordelijk  voor de jeugdhulp in het kader van nazorg na verblijf van de 

jeugdige in een justitiële jeugdinrichting. De directeur van de justitiële jeugdinrichting is bevoegd 

deze nazorg te bepalen.  

 

Voor de jeugdhulp die de gecertificeerde instelling (jeugdreclassering) na vonnis wil inzetten wordt 

de gemeente ook verantwoordelijk, maar daarover zal de gecertificeerde instelling wel eerst met de 

gemeente moeten overleggen.  

 

Jeugdhulp kan in het kader van het jeugdstrafrecht aldus op verschillende momenten en binnen 

verschillende juridische kaders worden ingezet. Het kan voorafgaande  aan het vonnis tijdens de 

schorsing van de voorlopige hechtenis, in het kader van een strafbeschikking van de officier van 

justitie en na vonnis in het kader van een voorwaardelijke sanctie of een gedragsmaatregel worden 

ingezet. Daarnaast kan jeugdhulp worden ingezet voor de nazorg na verblijf in een justitiële 

jeugdinrichting. In al die gevallen is de jeugdreclassering ook betrokken voor toezicht en begeleiding 

van de jongere. 
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erkende gedragsinterventies en landelijke inkoop afspraken 

Onder een gedragsinterventie wordt verstaan een programmatisch en gestructureerd geheel van 
methodische handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden. Van 
erkende of voorlopig erkende interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of 
voorkomen. Om de status van erkenning te kunnen behouden moet na enkele jaren worden 
aangetoond dat de gedragsinterventie doeltreffend en effectief is. Dat betekent dat gegevens over 
de deelnemers moeten worden bijgehouden (gemonitord) en evaluatieonderzoek moet worden 
uitgevoerd. Gedragsinterventies die in het kader van het jeugdstrafrecht worden opgelegd dienen te 
zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De gemeenten maken 
landelijke inkoopafspraken ten aanzien van deze gedragsinterventies.  Vooralsnog zijn afspraken 
gemaakt met aanbieders van 5 erkende gedragsinterventies (MST, FFT, MDFT, MTFC en OLG).  De 
komende periode wordt bekeken welke interventies ook voor landelijke inkoopafspraken in 
aanmerking komen.  
 

welke interventies kunnen worden ingezet? 

In totaal zijn er voor jeugdigen 18 door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 

erkende interventies (zie onderstaande tabel). Voor de inzet van een erkende gedragsinterventie in 

het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis geldt dat die ten hoogste zes maanden mag 

duren. Na veroordeling van de jongere kan een erkende interventie met een duur tot 6 maanden in 

het kader van een voorwaardelijke sanctie worden ingezet. Voor langere behandeling is de 

gedragsmaatregel het juiste juridische kader.  De geel gearceerde interventies in onderstaand 

overzicht worden enkel toegepast tijdens het verblijf in de justitiële jeugdinrichtingen en worden 

gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze zijn in het kader van de 

stelselherziening voor gemeenten niet relevant.  

 

Tabel erkende interventies 

De gedragsinterventies zijn ingedeeld in categorieën. Langs die weg is onderstaande tabel opgebouwd. Tot een categorie 
behoren interventies die zich grotendeels op dezelfde criminogene factoren richten. Binnen elke categorie staan de 
interventies op volgorde van intensiteit en duur. De indeling is in overeenstemming met het LIJ, het landelijk 
instrumentarium jeugdstrafrechtketen, het risicotaxatie-instrument dat door de partners in de jeugdstrafrechtketen wordt 
gebruikt. Voor de actuele stand van zaken van de status van erkenning van de interventies wordt verwezen naar de 
website van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Home | Erkenningscommissie Gedragsinterventies 
Justitie. 

 Interventie 

 

 

Duur  

 Cognitieve, sociale vaardigheden  

1 Training cognitieve sociale 

vaardigheden: Tools4u 

 

< 6 maanden 

 2 Training cognitieve sociale 

vaardigheden voor lvb: 

SoCool 

< 6 maanden 

 3 Sociale Vaardigheden op Maat 

 

4 maanden tot 

2 jaar 

 4 Leren van delict  

 Agressieregulatie  

 5 Agressieregulatietraining 

- groepsvariant (TACt-g) 

- individuele variant (TACt-i) 

 

< 6 maanden 

http://www.erkenningscommissie.nl/
http://www.erkenningscommissie.nl/


 6 Agressieregulatie op Maat 

  

 

 

 

 

 Agressieregulatie op Maat 

Ambulant 

Van 6 

maanden tot 2 

jaar 

 7 In Control 

In Control voor lvg 

 

 Omgaan met alcohol/drugs  

8 Stay-a-way: Training voor jongeren 

met middelen 

Problematiek (incl. een variant voor 

lvb) 

< 6  maanden 

9 Multidimensional Family Therapy 

(MDFT) 

6 maanden 

10 Brains4Use < 6 maanden 

 Omgaan met seksualiteit  

11 Respect Limits: Training jeugdige 

zeden delinquenten  

< 6 maanden 

12 Out of the Circle (ernstige seksuele 

problematiek) 

 

 Werk en school  

13 Buitenprogramma Work Wise  

14 Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer 

(NPT) 

 

 

 

 

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer 

voor LVG (NPT-LVG) 

9 maanden 

 

 

 

 

 

12 maanden 

 Systeem  

15 Ouderschap met liefde en grenzen 

(OLG) 

Maximaal 6 

maanden 

16 Functional Family Therapy (FFT) 3 tot 6 

maanden 

17 Multisystem Therapy (MST) 

 

Gem 3 tot 5 

maanden 

18 Multidimensional Treatment Foster 

Care (MTFC) 

 

6 tot 12 

maanden 

 



tot slot 

Naast de inzet van erkende interventies, kan ik het kader van het jeugdstrafrecht ook andere zorg 
worden ingezet. Gedacht kan worden aan verslavingszorg, LVB zorg of jeugd GGZ. Hiervoor worden 
geen landelijke inkoopafspraken gemaakt en zullen de gemeenten op regionaal niveau afspraken 
maken met de verschillende zorgaanbieders.  
 
Na afloop van de jeugdhulp in het kader van het jeugdstrafrecht kan blijken dat er nog een 
zorgbehoefte is bij de jongere. Volgend op de jeugdhulp in het gedwongen kader kan aanvullende 
jeugdhulp mogelijk in een vrijwillig kader worden geboden. De zorgaanbieder kan deze zorgbehoefte 
kenbaar maken bij de gemeente van herkomst van de jongere. Daarnaast kan de jeugdige ook op 
eigen initiatief met een hulpvraag naar een gemeentelijke toegang of bij een huisarts terecht. In het 
kader van de jeugdhulpplicht moeten gemeenten voor de toeleiding, advisering en bepaling van de 
aangewezen vorm van jeugdhulp deskundige professionals inzetten. Hiermee is geborgd dat 
verwijzing naar verdere hulpverlening deskundig plaats vindt.   
 

 

 


