
In februari is de eerste update uitgebracht om u te inspireren op welke wijze regio’s aan de slag zijn om 
samen met de justitiële partners tot een verbeterde samenwerking te komen op het terrein van 
Jeugdreclassering en jeugdstrafrecht. 
In deze update ontvangt u een overzicht van de initiatieven die lopen. Allereerst vertelt Marianne 
Verhage (wethouder gemeente Huizen)  in een interview hoe zij de ondersteuning heeft ervaren. 
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Interview met wethouder Verhage

‘Boost aan samenwerking  
van alle ketenpartners’

Op maandag 10 april was er in Regio Gooi en Vechtstreek vanuit het 
VNG ondersteuningsprogramma  voor alle beleidsmedewerkers 
Jeugd, Veiligheid en Leerplicht van de gemeenten een college Jeugd 
en Adolescentenstrafrecht. Aan de hand van een casus doorliepen we 
de stappen in de keten. De verschillende partners vanuit het Sociaal 
Domein en Justitie vertelden kort iets over hun rol in de betreffende 
casus. Per fase kon iedereen vragen stellen en suggesties voor 
verbetering noteren op een gekleurde post-it. Deze suggesties 
worden hierna besproken door de tijdelijke werkgroep van gemeenten 
en justitiepartners die het college heeft georganiseerd. 
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Wethouder Marianne Verhage (gemeente Huizen) was 
gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig. In 
onderstaand interview vertelt zij hoe zij het college 
heeft ervaren:

Hoe vond u het college?
‘Een college klinkt al gauw saai, maar dat was het in 
dit geval absoluut niet. De ‘casus Frank’ was het ver-
trekpunt. Deze casus werd steeds ingewikkelder. Alle 
betrokkenen bij de keten van Preventie/Overlast/
Problematiek/Strafbare feiten van de jongere tot en 
met de uitvoering van de straf en de terugkeer van de 
jongere naar de gemeente vertelden over hun plek en 
rol in de keten en daarop kon interactief gereageerd 
worden.’ 

Heeft u nog nieuwe inzichten gekregen?
‘Wat bijzonder aan de bijeenkomst was dat alle keten-
partners uit de regio van de partij waren. Alleen dát al 
is van groot belang. Er werd kennisgemaakt met 
Openbaar Ministerie, Raad voor de 
Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling 
voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering etc. Je 
kreeg waardering voor elkaars rol en begreep ook 
veel beter hoe je van elkaar afhankelijk bent om voor 
de jongere het beste resultaat te behalen.
Helder werd dat de gemeente ‘er altijd van is’! Zowel 
bij de preventie als bij de terugkeer na detentie van 
de jongere in de gemeente. Het nieuwe inzicht wat ik 
kreeg betrof zowel de betekenis van de ZSM proce-
dure als de rol van de GI die de jeugdreclassering 
uitvoert. Wat helder werd is dat als de Verwijs Index 

Risicojeugd niet gebruikt wordt, en dat gebeurt nogal 
eens, het Openbaar Ministerie bij de vraag over al 
dan niet vervolgen niet de juiste informatie van de 
Raad voor de Kinderbescherming krijgt omdat de 
Raad deze informatie dan ook niet heeft.Dat is echt 
ernstig! Alleen daarom al zou je willen dat de VIR veel 
beter gebruikt wordt. Daar ga ik nu harder voor vech-
ten. Verder werd duidelijk dat de jeugdreclassering 
nog beter kan samenwerken met de gemeente, want 
het is de gemeente waar de jongere weer terugkeert 
na detentie. Wat heel erg duidelijk werd is dat de 
Sociale kolom en de Veiligheidskolom - in belang van 
de jongere-  goed moeten samenwerken.’

Wat is uw advies aan collega-wethouders 
over het VNG ondersteuningsprogramma?
‘Volgens mij is dat al wel duidelijk op grond van mijn 
zojuist gegeven antwoorden op de vorige vragen. 
Het is een gemiste kans voor bestuurders én alle 
ketenpartners om geen gebruik te maken van deze 
aangeboden dienst van de VNG. Het geeft een boost 
aan de samenwerking van alle ketenpartners. Dit is 
immers heel hard nodig in het kader van 1 gezin, 1 
plan, 1 regisseur.’

Hoe ziet u het samenwerkings-vervolg met 
justitiepartners op het gebied van 
jeugdstrafrecht?
‘We gaan in de regio vaststellen wat beter kan en wat 
daarvoor nodig is. In ieder geval weten we de keten-
partners inclusief justitie beter te vinden. Dit is echt niet 
de laatste bijeenkomst van de ketenpartners geweest!’
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Het voor beleidsmedewerkers 
ontwikkeld college is een succes! 
Het college dat in samenwerking met o.a. regio 
Eindhoven en Gooi en Vechtstreek is ontwikkeld 
voor beleidsmedewerkers Jeugd, Veiligheid en 
Leerplicht van gemeenten en justitiële 
ketenpartners blijkt effectief. Het is een effectieve 
manier om als regiogemeente met justitiële 
partners te verkennen hoe de procedure in de 
regio nu loopt, waar verbeterpunten zitten en wat 
nodig is om qua samenwerkingsafspraken met 
elkaar een slag te slaan.

Inmiddels is er na het college in regio ZO Brabant ook 
een college georganiseerd in Gooi- en Vechtstreek ( 
10 april). Voor de zomer staan de volgende colleges 
nog gepland: 
• 23 mei – Hoogezand – regio Groningen en Drenthe
• 8 juni – Nieuwegein – regio Lekstroom
• 19 juni – Woerden – regio Utrecht-West

Na de zomer zullen in ieder geval nog colleges  
volgen in:

• Noord-Holland (oa regio West Friesland en regio 
Zaanstreek-Waterland beide bij voorkeur in samen-
werking met buurtregio’s)

• West-Brabant (misschien met Zeeland)
• Friesland
• Nijmegen
• We zijn nog met diverse regio’s in gesprek o.a. 

Food Valley, Flevoland, Midden IJssel

Mocht u als beleidsmedewerker Jeugd of Veiligheid 
geïnteresseerd zijn een college bij te wonen, om zo te 
kunnen beoordelen of u in de 2e helft 2017 (het onder-
steuningsprogramma loopt tot december 2017) – 
liefst samen met enige aanpalende regio’s – zo’n col-
lege zou willen organiseren, laat het ons dan weten! 
De agenda’s lopen nu snel vol in het najaar.

Specifiek college voor bestuurders
In navolging van Groningen, wordt er ook in Drenthe 
een college voor de wethouders georganiseerd. 
Beide colleges vinden eind juni plaats. In de volgende 
update leest u meer informatie hierover.
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Op basis van alle vragen uit regio’s zijn we ook 
bezig ondersteuningsmateriaal te ontwikkelen.  
Het gaat om de volgende instrumenten:  

Digitale Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrecht-
keten: geeft goed zicht op welke partijen er zoal een 
rol spelen in welke fase van het proces van het 
Jeugd- en Adolescentenstrafrecht. Dit instrument 

wordt ingezet in onze dialoog met de regio.
Checklist werkagenda jeugdstrafrecht: hiermee checkt 
u waar eventueel nog aanvullingen op de huidige 
afspraken met justitiële partners gewenst zijn (binnen-
kort beschikbaar via vng.nl). 
Factsheet financieringsafspraken op gebied van jeugd-
strafrecht en adolescentenstrafrecht: verheldert de 
financieringsissues (binnenkort beschikbaar via vng.nl). 

Ondersteuningsmateriaal voor u
Wegwijzer Gemeenten en jeugdstrafrechtketen

Als gemeente heeft u een belangrijke rol in de jeugdstrafrechtketen. Deze wegwijzer beschrijft uw rol in elke 
fase van de jeugdstrafrechtketen. Op deze pagina zijn de opeenvolgende fasen in kaart gebracht: de vier 
fasen in de cirkel geven het traject weer. Vanaf het moment waarop de minderjarige verdachte in beeld 
komt, het afronden van de strafmaatregel en de nazorg. 

Inhoudsopgave
1.  Samenvatting
2.  Fase 1: Preventie en vroegsig-

nalering
3.  Fase 2: Inzet hulp en ondersteu-

ning
4.  Fase 3: Uitvoering strafmaatre-

gelen
5.  Fase 4: Nazorg
6.  Inkoop en monitoring
7.   De justitiële stappen  

in de jeugdstraf rechtketen
8.  Meer lezen
9.  Contactgegevens

Casusregie

Vroeghulp en
voorgeleiding

Opsporen,
signaleren,
adviseren

Nazorg
jeugddetentie

Bepalen sancties 
en voorwaarden

Tenuitvoorleg-
ging sancties en 

voorwaarden

Preventie en 
vroegsignalering

Inzet hulp en
ondersteuning

Nazorg Uitvoering
strafmaatregelen

Inkoop en
monitoring

Dag voor Zorg en Veiligheid: 
het Ondersteuningsprogramma verzorgt 2 bijdragen

Op 22 mei is de Dag voor Zorg en Veiligheid. Vanuit 
het Ondersteuningsprogramma Samenwerking 
Jeugdbescherming en Jeugdstrafrechtketen leveren 
we 2 bijdragen aan deze dag:

Thematafel ‘Opstellen werkagenda jeugdstrafrecht’. 
Hierin geven we uitleg over de aanpak die in regio ZO 
Brabant is gekozen om tot een werkagenda te komen. 

Hierbij diende het college als startbijeenkomst. Wilt u 
meer weten over het proces om tot zo’n werkagenda 
te komen, dan adviseren wij u deze thematafel bij te 
wonen en uw vragen te stellen aan de daar aanwezige 
collega’s uit ZO Brabant. 
Pecha Kucha presentaties. Hier gaan we in op de 
samenwerking tussen Zorg en Veiligheid bij frequent 
schoolverzuim (met voorbeelden uit Zweden).
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Heeft u vragen? Bel of mail ons
Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen regio? Kunnen wij in 
onze regio ook een informatief college over het 
jeugdstrafrecht krijgen? Deze en alle andere vragen over de 
thema’s Jeugdbescherming en Jeugdstrafrecht kunt u stellen 
aan: 
• Kitty van Julsingha (kitty.vanjulsingha@vng.nl,  

tel. 06 54 66 07 09)  
• Corine van der Sluijs (corine.vandersluijs@vng.nl,  

tel. 06 53 35 00 41) 

Ondersteuningsprogramma Samenwerken  
met jeugdbeschermingsketen
Update februari | Welke jeugdregio’s werken  
samen met justitiepartners?

Regionale initiatieven op het terrein 
van Jeugdreclassering op de kaart
In de komende tijd gaan we aan de slag om de 
huidige Inspiratiekaart Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering uit te breiden met diverse 
initiatieven op het terrein van Zorg & Veiligheid, 
die de afgelopen twee jaar zijn ontwikkeld.

Hiervoor gaan we de regio’s waar we van weten dat er 
initiatieven zijn ontwikkeld de komende tijd benade-
ren. Uiteraard horen wij het ook graag van u als u een 
mooi voorbeeld heeft dat u graag met collega’s in het 
land wilt delen!
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