
Van college naar werkagenda

Inspiratie voor het opstellen 
van uw Werkagenda 
Samenwerking met Jeugdbescherming 
en Jeugdstrafrecht
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 Overall knelpunten die men wil 
oplossen

Uitwisseling van gegevens
• Uitdaging om met elkaar helder te krijgen wanneer het is toegestaan/noodzakelijk is
• Privacy <-> wat moet je weten
• Hierbij afspraken maken voor alle fasen van het proces inclusief nazorg
• Beter leren omgaan met privacy-afspraken en doelgericht informatie kunnen delen door privacy 

convenant en afspraken in de keten

Met elkaar één taal leren spreken binnen veiligheidsketen en zorgketen
• Zorgen voor samenhang tussen beide ketens
• Zorg dat partijen de sleutelfiguren in beeld hebben; investeer in elkaar kennen en elkaars rol kennen

Sluitende aanpak
• Zorgen voor continuïteit in zorg en begeleiding door het creëren van een stabiele factor
• Systeempatronen doorbreken door betrekken van het netwerk

Maatwerk
• Bieden van maatwerk bij financiële kaders door ontschotten en innoveren
• Contractafspraken nakomen en continu evalueren
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 Fase 1: Preventie en 
vroegsignalering

“Normaliseren contact”
• Nu: negatief beeld van hulpverlening
• Zorgen voor: normaliseren vroegsignalering
• Door: normaal contact te stimuleren

 Specifieke actiepunten:
• Versterken verbinding scholen, leerplicht, RBL/ZAT, sociaal team; erkennen dat verzuim eerste signaal is
• Zorg dat jongerenwerk weg naar lokaal team leert kennen en investeer in bekendheid over en weer
• Investeer in aanpak t.b.v.  vroegsignalering en registratie vanuit (sport)clubs
• Investeer in aanpak voor zorgsignalen vanuit CJG, JGGZ

“Positieve benadering jongeren”
• Nu: benadering werkt averechts
• Zorgen voor: jongeren helpen weg te blijven van crimineel gedrag
• Door: positieve benadering van jongeren

 Specifieke actiepunten:
• Zorg voor intensivering en vanzelfsprekendheid van gebruik VIR: gemeente moet goede voorbeeld geven 

“Voorkomen dat signalering en hulpverlening steeds opnieuw start”
• Nu: partijen delen vaak informatie niet
• Zorgen voor: voorkomen dat er steeds opnieuw signalering en hulpverlening start
• Door: verbeteren afstemming welke hulp gewenst is en welke hulp (al) geboden wordt

 Specifieke actiepunten:
• Organiseer laagdrempelige opvoedondersteuning voor ouders
• Zorgen voor verbeterde afstemming en signalering welke hulp gewenst is en welke hulp (al) gebo-

den wordt

Input vanuit jongeren – wat helpt:

 Meer werkgelegenheid
• Inkomen
• Geen tijd voor rondhangen

 
 Hoger minimumloon

• Motivatie om baan te zoeken
 
 Buurt- en jongerenhuizen

• Van straat
• Jongeren in beeld

 
 Voorlichting

• Instanties komen op school
 
 Bekendheid met consequenties

• Sociale controle/buurtpreventie
 
 Elkaar in de gaten houden
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Fase 2: Vrijwillige hulverlening

“Versterking 0-de lijn”
• Nu: te snel inzet 1e en 2e lijns zorg
• Zorgen voor: meer inzet 0de lijn
• Door: bekendheid 0de lijn

 Specifieke actiepunten:
• Zorg dat helder is wanneer er wordt opgeschaald en afgeschaald
• Zorg voor scherpe formulering doel en eindresultaat 

“Efficiënter maken hulpverlening”
• Nu: signalen blijven te lang liggen
• Zorgen voor: snel juiste hulp inzetten
• Door: creëren van verbindende schakels

 Specifieke actiepunten:
• Werk systeem- en herstelgericht
• Voorkom dubbelingen in aanpak – maakt gezin hulpverleningsmoe
• Streef naar continuïteit in casusregie – bijv. door sociaal team altijd betrokken te houden
• Maak samenwerkingsafspraken tussen HALT, jeugdreclasseerders en lokale teams (incl. leerplicht en 

school) met helderheid over regie

“Voorkom verkokering”
• Nu: samen optrekken tussen partijen uit sociaal domein en OOV-domein wordt door focus op eigen 

‘koker’ bemoeilijkt
• Zorgen voor: aanpak waardoor je weet wie er betrokken zijn bij gezin met welke rol
• Door: elkaars takenpakket kennen, gebruik maken van elkaars kennis, één taal spreken en in een 

systeem registreren

 Specifieke actiepunten:
• Zorg voor afstemming tussen sociale – en veiligheidspartners 
• Investeer in relatie tussen politie, HALT en lokale team
• Investeer in hoe openbare orde en sociaal domein vanuit hun kennis en takenpakket elkaar kunnen 

versterken en kennis delen

Input vanuit jongeren – wat helpt: 

 Wat helpt bij inzetten zorg
• Meer nadruk op resocialiseren
• Eigen netwerk waar mogelijk
• Voorlichting moeten geven aan andere  jongeren maakt je bewust van fouten
• Zorg i.s.m. straf op maat 

 Wat helpt bij creëren stabiele factor
• Persoonlijk gekozen mentor in hele traject
• Vertrouwensband
• Voorkom wisselende contacten bij instellingen  één proceseigenaar

 Wat helpt voor positieve benadering
• HV kan zich inleven in en aanpassen aan houding en gedrag jongere
• Juiste balans tussen straffen en belonen
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Fase 3: Gedwongen kader

“Meer afstemming straf en zorg – partijen in de keten”

 Specifieke actiepunten
• Investeer in (herkenbaarheid) door centrale aanspreekpunten / gebieds-accounthouders vanuit 

reclassering te benoemen.
• Verbind reclassering (3RO en GI’s) en sociaal domein op basis rapportages (voor de zitting) en war-

me overdracht  ca. 3 maanden voor het aflopen van een toezicht in dwangkader.
• Zorg dat gemeenten (sociaal domein en OVV) en justitiepartners elkaar zowel ambtelijk als bestuur-

lijk meer tegenkomen

“Meer afstemming straf en zorg - inhoudelijk”
• Nu: onvoldoende aandacht voor zorg en ontwikkeling van jongeren
• Zorgen voor: iedereen op netvlies heeft dat zorg onderdeel is van strafmaatregel jongeren
• Door: aanpassing in het proces

 Specifieke actiepunten:
• Zorgen voor gedeelde visie op zorg en veiligheid
• Zorgen voor meer kennis bij RvdK en GI over mogelijkheden maatwerk
• Zorgen dat juiste aanbod is ingekocht
• Zorg voor persoonlijke aanpak. Neem mee wat persoon zelf graag wil. 
• Zorgen dat focus bij afstemming over inzet dure interventie is gericht op effectiviteit – voorkomen tijdverlies
• Aanpak ontwikkelen samen met justitiële partners als jongere niet behandelingsbereid is (JGGZ)
• Lokale PGA brugfunctie geven in verbinding met JR, nazorg Jeugd
• Zorg voor (warme) overdracht van 18- naar 18+, incl. aandacht voor wat in verleden is gebeurd.  

“Zorgen dat rechter en gemeenten meer op 1 lijn komen over inzet hulpverlening”
• Nu: onvoldoende bekendheid en afstemming over aanbod HV 
• Zorgen voor: bekendheid wat is ingekocht en beschikbaar 
• Zorgen voor: inkoop juiste (gewenst/afgestemd) aanbod
• Door: afstemmen (bovenregionaal) tussen gemeenten, OM, kinderrechter, JR en RvdK gericht op 

benodigde inkoop HV

 Specifieke actiepunten:
• Zorgen dat gemeenten meer zicht hebben op wat er nodig is aan zorg in gedwongen kader
• Benutten van innovatieve mogelijkheden tot jeugdzorg en reclassering
• Landelijk kijken naar versnelde aanpak via dwangkader – in hoger beroep stagneert aanpak nu

“Meer afstemming tussen drang en dwang”

 Specifieke actiepunten:
• Zorgen voor check of het verstandig is in vrijwillig kader te blijven
• Continuiteit/zo min mogelijk knip in casusregie afspreken – en helderheid wie doet wat
• Afspraken over inzetten op consultatie van VT, GI, RvdK door lokaal team
• Meer gebruik maken van bij lokaal team aanwezige informatie over jeugdige door ZSM, RvdK, JR in 

plaats van alleen VIR raadplegen
• PGA nog meer uitrollen op regionale schaal, met aansluiting op RvdK, JR en VIR

Input vanuit jongeren – wat helpt:

 Zorg voor continuiteit in begeleiding
• Geef een vaste contact persoon die bij mij blijft en waar ik een klik mee heb
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 Fase 4: Nazorg

“Het bieden van kansen”
• Uitgaan van: nazorg is tertiaire preventie
• Zorgen voor: het bieden van kansen tot herstel
• Door: het leveren van maatwerk

 Specifieke actiepunten:
• Zorgen voor persoonlijk contact (bezoek) met de gedetineerden. 
• Nazorg buiten persoonlijke omgeving, zodat die ‘veilig blijft’
• Duur nazorg afhankelijk laten zijn van zwaarte van misdrijf. Onderscheid maken tussen zwaar, gemid-

deld en licht en kijken naar persoonlijke situatie

“Zorgen voor coördinatie op nazorg”” 
• Nu: Er ligt vaak geen plan voor de jongere die jongere uit detentie komt.
• Zorgen voor: ze voor zover in hun mogelijkheden ligt weer in de maatschappij op de rit krijgen (en 

dat ook helder is wat de begrenzing daarvan is = welke hulp nodig blijft) 
• Door: gemeentelijke maatwerk coördinatoren voor de jongeren/adolescenten die uit detentie ko-

men, met helderheid wat hun handelingsvrijheid/ruimte is de benodigde hulp te organiseren, incl. 
afstemming hierover met JJI, JR en 3RO

 Specifieke actiepunten:
• Versterk (mogelijkheid tot direct) contact tussen nazorg, reclassering en sociaal team
• Heldere afspraak wie de regie heeft in de samenwerking PI, gemeenten (nazorg, sociaal team) en 

reclassering/RvdK.
• Investeren in huisvesting/instelling waar deze doelgroep terecht kan, is belangrijk t.b.v. voorkomen 

van recidive. 
• Op de achtergrond blijven monitoren en signalen aankaarten, maar daar wel in openheid over com-

municeren met jongere.

Input vanuit jongeren – wat helpt:

 Blijvende nazorg
• Periodieke gesprekken met generalist
• Gesprek ouders en hulpverlener
• Check up
• Vragenlijst voor het doorlopen proces

 Positieve benadering
• Goed gedrag belonen
• Kleinigheidje als waardering
• Mogelijkheid proces eerder af te ronden

 Begeleiding op maat
• Aandacht voor individu
• Onderscheid incident en problemen
• Samenwerking instanties (school)

Website: www.vng.nl/jeugdbeschermingenjeugdreclassering 

http://www.vng.nl/jeugdbeschermingenjeugdreclassering
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