
Jeugdregio’s zijn hard aan de slag om samen met 
de justitiële partners tot een verbeterde samen-
werking te komen op het terrein van jeugdreclas-
sering en jeugdstrafrecht. 

In deze update ontvangt u een stand van zaken van 
de verschillende initiatieven die momenteel lopen, 
zowel regionaal als landelijk. Verder een interview met 
Christel Poelmans, jeugdofficier van justitie bij 
het OM in Oost Brabant, zij vertelt hoe zij het onder-
steuningstraject in haar regio tot op heden heeft 
ervaren. 

1 Ondersteuningsprogramma wordt verlengd
Ons ondersteuningsprogramma zou eind 2017 stop-
pen. Maar een aantal regio’s lukt het niet om in 2017 
de capaciteit beschikbaar te maken om op dit onder-
werp te investeren. Daarom besloten het ministerie 

van V&J en de VNG om de ondersteuning uit te sprei-
den over een langere periode en het programma 
door te zetten tot 1 juli 2018.
In de komende maanden wordt vanuit het pro-
gramma met alle regio’s (voor zover nog niet bena-
derd), afgestemd over ondersteuning in de periode 
tot juli 2018. Uiteraard kunt u ook altijd zelf het onder-
steuningsprogramma benaderen.

2 Interview: Christel Poelmans, coördinerend 
jeugdofficier van justitie Oost Brabant

Zuidoost Brabant is een pilot voor het ontwikkelen 
van de gewenste ondersteuning van regio’s. Christel 
Poelmans is al vanaf de start betrokken bij dit traject. 
In maart heeft in deze regio het eerste college plaats-
gevonden. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de 
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en justiti-
ele partners. 
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Wat vind je van het VNG ondersteuningstraject 
Samenwerking Jeugdbescherming en 
Jeugdstrafrecht? 
Ik vind het een mooi traject. Het dwingt de gemeen-
ten samen te werken en na te denken over één visie. 
En het maakt aan de justitiële partners duidelijk welke 
informatiebehoefte er bij gemeenten is.

Wat vond je van het traject in 
Zuidoost Brabant? 
Het is duidelijk geworden dat het bin-
nen de gemeenten aan kennis ont-
breekt hoe de strafrechtketen werkt. 
Het college was een nuttige eerste stap om hen te 
informeren. 
Wat hebben jullie gedaan, en hoe zag jouw rol als 
jeugdofficier er uit?
Er was een tijdelijke werkgroep, waarvan ik onderdeel 
uitmaakte. Tijdens het college heb ik uitleg gegeven 
over de rol van het Openbaar Ministerie. 

Heeft dit traject ook voor een ander of nieuw inzicht 
gezorgd?
Door het project heb ik de kartrekkers van twee 
regio’s leren kennen. Ik merk dat we elkaar nu ook 
opzoeken over andere zaken, Inkoop bijvoorbeeld. 
Dat ging hiervoor buiten mijn gezichtsveld om. Er 
vindt nu dus veel meer afstemming plaats! 

Hoe gaat dit traject nu verder?
Hoe verder? Dat is nog wel een punt. We gaan het 
agenderen op het Arrondissementaal Platform 
Jeugdcriminaliteit. De werkagenda levert al wel con-
crete verbeterpunten op. Daar moeten we als APJ 
uiteraard wel mee aan de slag.

Adviseer je andere jeugdofficieren en jeugdregio’s 
om hieraan mee te werken?
De tijdsinvestering valt reuze mee, dus zeker doen!

3 Beleidsgroep Nazorg Jeugd
Het Ondersteuningsprogramma Samenwerking 
Jeugdbescherming en Jeugdstrafrechtketen gaat 
samenwerken met de Beleidsgroep Nazorg Jeugd. 
De landelijke beleidsgroep Nazorg Jeugd bestaat uit 
vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, 3RO, 
JJI, gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming en 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze beleids-
groep heeft gewerkt aan een nieuwe Handreiking 
Nazorg Jeugd. 

Om te stimuleren dat in alle jeugdzorgregio’s ver-
nieuwde werkafspraken worden gemaakt waarin de 
integrale nazorg aan jeugdige (ex)gedetineerden 
goed geregeld/afgestemd is en voldoet aan de wet- 
en regelgeving wat betreft privacy, wordt de imple-
mentatie van de nieuwe handreiking ondersteund 
door een implementatieteam. 

Concreet betekent dit dat in alle jeugdzorgregio’s een 
beslisboom wordt gebruikt om te komen tot werkaf-
spraken, die passen bij en zijn afgestemd op de lokale 
zorgstructuur. De beslisboom wordt ingezet om in de 
jeugdzorgregio zelf de noodzaak van het wel/niet 
delen van persoonsgegevens tussen de justitiële 
ketenpartners en de gemeente te onderbouwen. En 
op die manier tot passende keuzes, afstemming en 
werkafspraken te komen die recht doen aan de geza-
menlijke doelstelling om een kwalitatief goede inte-
grale nazorg te realiseren. Dit met alle aandacht voor 
de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en 
de daarbij horende privacy afspraken.

Voor de implementatie is een ondersteuningsteam 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleids-
groep Nazorg Jeugd. Dit team organiseert in elke 
jeugdzorgregio bijeenkomsten. in nauwe samenwer-
king met de regionale Raad voor de 
Kinderbescherming en de gemeenten binnen de 
jeugdzorgregio. Zo komen we tot een op de lokale 
situatie afgestemd werkproces.

Daarbij wordt expliciet de verbinding gezocht met de 
activiteiten van het VNG Ondersteuningsteam 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, zodat de 
verschillende activiteiten in de jeugdzorgregio’s 
elkaar ondersteunen en versterken.

Contactpersonen: 
Odette ten Have-Posthuma
o.ten.Have@rvdk.minvenj.nl 
Boris van der Heijden
b.van.der.heijden@jeugdbescherming.nl 
Ria Hilberink
r.hilberink@ggdflevoland.nl 
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4 In oprichting: Netwerk Zorg en Veiligheid Jeugd
Een van de knelpunten bij het maken van afspraken 
op het terrein van Jeugdreclassering en 
Jeugdstrafrecht is dat er geen verbinding is tussen 
het zorg- en het veiligheidsdomein. Zowel bestuurlijk 
als ambtelijk zijn dit in de meeste gemeenten apart 
georganiseerde kolommen, die elkaar niet kennen en 
hierdoor weinig weten van de afspraken in de andere 
kolom. Om dit te veranderen is het Netwerk Zorg en 
Veiligheid Jeugd in oprichting.

De feestelijke kick off is op 6 november op de Voor 
de Jeugd Dag.
• Bent u contactpersoon voor Zorg en veiligheid 

Jeugd? Noteer deze bijeenkomst dan vast in uw 
agenda en ook het eerste officiële overlegmoment 
op 14 december ’s ochtends.

• Kunt u checken of vanuit uw regio al duidelijk is wie 
wij als contactpersoon hebben genoteerd, en of er 
al iemand bekend is? Bij corinne.breddels@vng.nl 
kunt u navragen wie in uw regio de contactpersoon 
is.

Ter ondersteuning van het Netwerk Zorg en Veiligheid 
Jeugd is er binnen het (ook nieuwe) Forum Zorg en 
Veiligheid een speciale groep Zorg en Veiligheid 
Jeugd ingericht.
Gemeenteambtenaren met taken die te maken heb-
ben met Zorg en Veiligheid Jeugd kunnen zich hier-
voor aanmelden. Denk daarbij aan de beleidsmede-
werkers met de dossiers: Jeugd, Jeugdbescherming/
Jeugdreclassering, Veiligheid, Veilig Thuis, Sociaal 
Domein.

De werkwijze is als volgt:  
Gemeenteambtenaren kunnen zich voor de forum-
groep aanmelden via forum.helpdesk@vng.nl. Dit ver-
eist een gemeentelijk emailadres. Geef het volgende 
aan bij aanmelding: 
• Naam 
• Functie
• Het gemeentelijk emailadres wat gekoppeld kan 

worden aan het forumaccount.
• De naam van het specifieke forum waarvoor de 

aanmelding is: dit is in het forum Verbinding Zorg 
en Veiligheid. Vervolgens kunt je een keuze maken 
voor de groep Zorg en Veiligheid Jeugd.

• Ben je als gemeenteambtenaar toevallig al lid van 
het VNG forum via een andere forumgroep? Dan 
hoef je alleen te melden dat je ook lid wilt worden 
van Verbinding zorg en veiligheid.  

5 Checklist samenwerkingsafspraken jeugd- en 
adolescentenstrafrecht 

De checklist voor het opstellen van samenwerkingsaf-
spraken is beschikbaar. Deze checklist helpt jeugdre-
gio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van 
hun werkagenda Jeugdstrafrecht én een gezamenlijk 
werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist 
zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar 
wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwer-
king behoeft.  

6 Stand van zaken: activiteiten in de regio’s  
• Inmiddels hebben er colleges plaatsgevonden 

voor 6 regio’s. Op 25 september is er een geza-
menlijk college voor 4 regio’s in Zuidwest 
Nederland (Zeeland, West Brabant West en – Oost 
en Midden Brabant). 

• Dit najaar gaan we verder in overleg met meerdere 
regio’s in Noord- en Zuid Holland, Gelderland, 
Limburg en met Friesland om te kijken hoe we ze 
kunnen ondersteunen. En uiteraard kunnen regio’s 
zich altijd melden.

7 Stand van zaken: landelijke overzichtskaart
Welke regio’s maken gebruik van ondersteuning? Dat 
ziet u in onze landelijke overzichtskaart en toelichting. 
De kleuren geven aan in welke fase een regio zit van 
het ondersteunings-programma Samenwerking 
Jeugdbescherming- en Jeugdstrafrechtketen.  Ziet u 
op de kaart zaken die niet kloppen bij uw regio? Geef 
het door via info@vng.nl. We streven naar een up to 
date kaart en daar hebben we u bij nodig! 

8 Checklist Financiën voor Jeugd- en 
Adolescentenstrafrecht

Momenteel wordt er in 
samenspraak met een 
aantal gemeenten, een 
Gecertificeerde Instelling 
en V&J gewerkt aan een 
checklist Financiën voor 
Jeugd- en 
Adolescentenstrafrecht, 
waarin het nieuwe woon-
plaatsbeginsel direct 
wordt verwerkt. Deze is 
eind 2017 klaar. 

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

https://www.voordejeugddag.nl/
https://www.voordejeugddag.nl/
mailto:corinne.breddels@vng.nl
mailto:forum.helpdesk@vng.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/publicaties/checklist-voor-uw-regionale-werkagenda-jeugd-en-adolescentenstrafrecht
http://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=1MrEc3qKbs3kvCJCsEBSdUp1r59j5aQnkkzgxZyZhN7s&jaar=2017
https://vng.nl/files/vng/stand_van_zaken_ondersteuningsaanbod_samenwerking_jeugdbescherming-_en_jeugdstrafrecht_keten.pdf
mailto:info@vng.nl


9 Bijeenkomsten agenda
• 18 september: NJI dag Nieuwe Jeugdbescherming 

(Nieuwegein)
• 25 september: College Jeugd- en 

Adolescentenstrafrecht voor Zuidwest Nederland 
(Breda)

• 6 november: Voordejeugddag (Amsterdam) 
• 14 december: Ambtelijke werkgroep Zorg en vei-

ligheid Jeugd 

10 Heeft u vragen of wilt  u contact met een 
adviseur?  

Wat doet onze eigen regio? Kunnen wij in onze regio 
ook een informatief college over het jeugdstrafrecht 
krijgen? Stel al uw vragen over de thema’s 
Jeugdbescherming en Jeugdstrafrecht 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) 

Meer info  
• Ondersteuningsprogramma Samenwerken met 

jeugdbeschermingsketen
• www.vng.nl/jeugdbeschermingenjeugdreclassering
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