Veelgestelde vragen over
jeugdreclassering
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over jeugdreclassering. Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens op onze
website www.wijkteamsenschede.nl.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de
Jeugdwet.

Wat is jeugdreclassering?
Jeugdreclassering is een verplichte vorm van intensieve begeleiding en controle voor jongeren
tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn voor of verdacht worden van een strafbaar feit. Na
verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is inzet van
jeugdreclassering mogelijk. Maar dit kan ook nadat een leerplichtambtenaar proces verbaal heeft
opgemaakt wegens schoolverzuim. Het doel van jeugdreclassering is herhaling/terugval te voorkomen
en de jongere weer op het rechte pad te brengen en te houden. Kinderrechters, het openbaar
ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering
opleggen.

Welke jeugdhulp valt onder jeugdreclassering?
Er bestaan drie vormen van jeugdreclasseringstoezicht:
•

Toezicht en begeleiding

•

Hulp en steun

•

Intensieve trajectbegeleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende instellingen, die jeugdreclassering mogen
uitvoeren. Instellingen hebben een certificaat om jeugdreclassering te geven. Enschede heeft voor de
jeugdreclassering een contract afgesloten met Bureau jeugdzorg Overijssel, William Schrikkergroep,
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering en Stichting Gereformeerde Jeugdzorg.
Uw kind krijgt de begeleiding en controle zoals door de kinderrechter, de officier van justitie of door de
directeur justitiële jeugdinrichting is opgelegd. Ook kan het zijn dat uw kind een behandeling of training
krijgt. Bijvoorbeeld een GGZ-behandeling, training of begeleiding van een jongerencoach.
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Wat gebeurt er als mijn kind 18 wordt tijdens de jeugdreclassering?
De jeugdreclassering blijft de begeleiding uitvoeren tot de jeugdreclassering afloopt. Jongeren boven
de 18 jaar kunnen ook jeugdreclassering opgelegd krijgen als zij het delict voor hun 23ste hebben
gepleegd. Ook deze jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling.
De instelling die de jeugdreclassering uitvoert geeft hier meer informatie over.

Moet ik een ouderbijdrage betalen?
Nee. U betaalt niet voor de jeugdreclassering. Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor jeugdhulp
vervallen.

Kan ik of mijn kind ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
Een jeugdreclasseringsmaatregel kan niet in de vorm van een persoonsgebonden budget worden
verstrekt.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams of bij de instelling die de jeugdreclassering uitvoert.
Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer informatie of neem contact op met het wijkteam.
U kunt onze medewerkers bereiken op nummer 053-4817900 of via info@wijkteamsenschede.nl.

Deze informatiekaart is uitgegeven in februari 2016. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijk zorg besteed.

