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Uw kind is met de politie in aanraking geweest. Uw kind heeft 

bijvoorbeeld een diefstal gepleegd of heeft iemand mishandeld of 

teveel gespijbeld. De officier van justitie of de kinderrechter legt 

dan een straf op. Dat kan een boete zijn, een taakstraf of een 

 maatregel vanuit jeugdreclassering. Een jeugdreclasseringsmaat

regel kan  worden uitgevoerd door Jeugdbescherming Overijssel en 

heeft als doel te voorkomen dat uw kind opnieuw delicten pleegt 

of weer spijbelt. 

Is uw kind in aanraking geweest met de politie, maar nog níet bij de 

kinderrechter geweest en zijn er wel zorgen? Dan kan het zijn dat 

uw kind alvast jeugdreclassering wordt aangeboden. De begeleiding 

door jeugdreclassering is dan vrijwillig. Als uw kind daarna bij de 

kinderrechter komt, bekijkt hij hoe uw kind zich gedragen heeft 

tijdens de begeleiding. De kinderrechter neemt dat altijd mee bij 

het oordeel.

Begeleiding

Een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Overijssel voert de 

 begeleiding uit. Hij onderzoekt samen met u en uw kind wat er 

aan de hand is: wat gaat er goed, wat gaat er juist niet goed? De 

jeugdbeschermer maakt afspraken met u en uw kind om de situatie 

te verbeteren; thuis, op school, op het werk of in de vrije tijd. De 

jeugd beschermer helpt uw kind daarbij. Hij houdt in de gaten of uw 

kind zich aan de gemaakte afspraken houdt. Ook kan de jeugdbe

schermer uw kind ondersteunen bij het vinden van een opleiding of 
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werk. Hij kan hulp bieden bij het regelen van schadevergoeding voor 

het slacht offer of bij financiële problemen. De jeugdbeschermer kan 

ook andere hulpverleners vragen uw kind te helpen, bijvoorbeeld een 

psycholoog. Ouders, maar ook school, vrienden en anderen die het 

belangrijk vinden dat het goed gaat met uw kind betrekt de jeugd

beschermer bij de begeleiding.

Niet vrijblijvend

De begeleiding is meestal niet vrijblijvend. Als de kinderrechter of 

 officier van justitie begeleiding heeft opgelegd dan maakt de jeugd

beschermer duidelijke afspraken met uw kind. Bijvoorbeeld: geen 

drugs meer gebruiken, weer naar school gaan of een behandel

programma volgen. De jeugdbeschermer controleert of uw kind zich 

aan de afspraken en regels houdt. Daarom praat hij ook regelmatig 

met u, met school, met het werk of met de wijkagent. De kinder rechter 

kan een jeugdige alsnog een andere straf geven, als de jeugdige zich 

niet aan de afspraken houdt. Dat kan bijvoorbeeld een werkstraf of 

gevangenisstraf zijn.

Nieuw gedrag leren en volhouden

De begeleiding duurt tussen de zes maanden en twee jaar. Deze  lange 

periode maakt het mogelijk dat uw kind niet alleen nieuw gedrag 

aanleert, maar het ook leert toepassen op langere termijn.  Tijdens 

de begeleidingsperiode krijgt uw kind steeds meer verantwoordelijk

heid. Hierbij werken we samen met u en met andere  volwassenen die 

belangrijk zijn voor uw kind. De jeugdbeschermer blijft steeds meer op 

JEUGDRECLASSERING   |   3



de achtergrond. Controle op de gemaakte  afspraken is een belangrijk 

onderdeel van de begeleiding.

Contact met de jeugdbeschermer?

Bij de kennismaking met de jeugdbeschermer ontvangt u zijn mobiele 

 telefoonnummer en mailadres. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 

kunt u het mobiele nummer bellen. Op zijn mailadres kunt u hem bereiken 

voor bijvoorbeeld het maken of verzetten van een afspraak. Inhoudelijke 

zaken kunt u niet via de mail bespreken. Is de jeugdbeschermer niet 

bereikbaar maar hebt u toch iemand nodig? Dan kunt u het algemene 

nummer bellen, tel. 088 856 78 00 en vragen naar de vervanger. Bij 

spoedeisende situaties buiten kantooruren kunt u bellen met de bereik

baarheidsdienst van Jeugdbescherming Overijssel. De bereikbaarheids

dienst is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 856 78 00.
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Meer informatie

De werkwijze en taken van Jeugdbescherming Overijssel liggen vast

in regels en voorschriften.

Jongeren en ouders/verzorgers mogen meepraten en meedenken

over het beleid van Jeugdbescherming Overijssel via de Cliëntenraad.

Jeugdbeschermers mogen informatie over uw kind opvragen en  geven 

aan derden om hun taak goed te kunnen doen. Meer  informatie 

daarover vindt u in de folders Privacyregels en de folder van de 

Cliëntenraad.

Jongeren moeten hun identiteit kunnen aantonen. 

Jongeren en ouders/verzorgers hebben bij klachten recht op een

onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies en Klachten

bureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is telefonisch bereikbaar via het 

nummer 088 555 10 00.

Begeleiding door Jeugdbescherming Overijssel wordt door

gemeenten betaald.

Folders en officiële documenten kunt u downloaden via onze

website: www.jbov.nl.
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Voor het leesgemak is deze foldertekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar 
hij staat kunt u ook zij lezen. Met ouders worden ook ouder (eventueel met zijn of haar 
partner), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) bedoeld. Met kind worden alle 
kinderen en jongeren tot 18 jaar bedoeld. Met cliënt(en) worden ouder(s) of kind(eren) 
bedoeld. Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

 T (026) 362 91 11

 F (026) 364 43 51

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Overijssel vindt u
op www.jbov.nl.

Jeugdbescherming Overijssel
Hoofdkantoor
Burg. Drijbersingel 39, Zwolle
Postbus 568, 8000 AN Zwolle

 T 088 856 78 00   
W www.jbov.nl
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