BOUWSTEENOMSCHRIJVINGEN JB JR 2021
JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

01

OTS < 1 jaar

48B00

Ouders en/of jeugdige die
verplicht hulp en
begeleiding opgelegd
hebben gekregen door de
Kinderrechter in de vorm
van een OTS.

Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen
die de rechter op kan leggen: een
ondertoezichtstelling al dan niet met een
machtiging tot jeugd- en opvoedhulp en/of
(gesloten) uithuisplaatsing, een ontheffing en
een ontzetting uit de ouderlijke macht. De
medewerkers van de GI’s werken integraal
op alle leefgebieden en systeem- en
oplossingsgericht en kijken altijd wat het
kind én het gezin in positieve zin kunnen
bijdragen aan de oplossing van de situatie,
ook als er sprake is van een maatregel.

Ouders en/of jeugdige
accepteren hulpverlening. De
opvoedingssituatie van de
jeugdige is verbeterd
waardoor de jeugdige niet
langer in zijn ontwikkeling
wordt bedreigd. Gezin is
zelfredzaam. De ouders
kunnen de opvoed weer zelf
ter hand nemen (beëindiging
van de OTS). Als dat niet
mogelijk blijkt dan is er in
gezag en toezicht voor de
jongere voorzien
(Voogdijmaatregel)

Minimaal SKJ

Een OTS duurt
zo kort als
mogelijk en in
principe
maximaal een
jaar. De rechter
kan de OTS met
(maximaal) één
jaar verlengen.

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een
kinderbeschermingsmaatregel die het gezag
van ouders over hun kinderen beperkt. Het
gezin krijgt dan verplichte begeleiding vanuit
de GI.
De aangewezen Jeugdbeschermer is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
maatregelen die de kinderrechter heeft
bepaald. Jeugdbeschermer bouwt dossier op
en maakt plan van aanpak met gezin en
voert deze uit.

1

NB: Opleiding moet worden gelezen als ‘afgeronde zorg gerelateerde opleiding gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied’.
1

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

02

OTS > 1 jaar

48B01

Ouders en/of jeugdige die
verplicht hulp en
begeleiding opgelegd
hebben gekregen door de
kinderrechter in de vorm
van een OTS.

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een
kinderbeschermingsmaatregel die het gezag
van ouders over hun kinderen beperkt. Het
gezin krijgt dan verplichte begeleiding vanuit
de GI.

De opvoedingssituatie van de
jeugdige is verbeterd. Gezin is
zelfredzaam. De ouders
kunnen de opvoeding weer
zelf ter hand nemen
(beëindiging van de OTS)
waardoor de jeugdige niet
langer in zijn ontwikkeling
wordt bedreigd. Als dat niet
mogelijk blijkt, is er in gezag
en toezicht voor de jongere
voorzien (Voogdij maatregel)

Minimaal SKJ

Variabel

Ouders en/of jeugdige die
verplicht hulp en
begeleiding opgelegd
hebben gekregen door de
kinderrechter in de vorm
van een
Voogdijmaatregel.

Als ouders door de rechter uit de ouderlijke
macht worden gezet, kan de GI de voogdij op
zich nemen. Het kind gaat dan naar een
pleeggezin of tehuis en GI is volledig
verantwoordelijk voor de opvoeding. De
ouders hebben officieel niets meer over het
kind te vertellen, maar blijven wel zo veel
mogelijk betrokken.

Wettelijke
vertegenwoordiging wordt
vormgegeven tijdens looptijd
van de maatregel.

Minimaal SKJ

(verlenging)

03

Voogdij

48B02

Ook vindt er afstemming plaats met de
pleegzorgorganisatie dan wel de residentiele
voorziening waar de jeugdige verblijft.

Voogdij is gericht op het
realiseren van een voor de
jeugdige optimale opvoeding,
waarbij stabiliteit en
continuïteit gegarandeerd
worden vanuit professioneel
wettelijk vertegenwoordiger
schap.
De jeugdige groeit veilig op
en de maatregel blijft tot 18de
jaar van kind kracht.

04

LET

48A00

Het gaat om kinderen in
extreem onveilige
situaties, waarbij de kans
groot is dat ook de
veiligheid van de
Jeugdbeschermers in

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij
een gezin dat als agressief bekend staat. Dan
kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in
gevaar komen. In zulke situaties kan
het Landelijk Expertise Team
Jeugdbescherming (LET-Jb) ingezet worden.
2

Het Landelijk Expertise Team
Jeugdbescherming (LET-Jb) is
een team van
Jeugdbeschermers dat met
veiligheidsmaatregelen
vanuit een beschermde

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

Variabel

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

Het LET-Jb is
alleen voor
medewerkers
van GI's.

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

gevaar komt. Het
is van belang dat
we de kinderen van
deze doelgroep beter
bereiken én de veiligheid
van Jeugdbeschermers
goed waarborgen.
05

Reguliere jeugd
reclassering

47B00

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen.

positie wordt ingezet om
uitvoering te geven aan
kinderbeschermingsmaatrege
len.

Jeugdreclassering is een combinatie van
intensieve begeleiding en controle voor
jongeren die veroordeeld zijn of verdacht
worden van een strafbaar feit. In dat geval is
er sprake van een delict.
In het kader van jeugdreclassering worden
de volgende taken uitgevoerd: toezicht en
begeleiding in opdracht van de RvdK of de
Officier van justitie, het uitvoeren van een
strafrechtelijke beslissing tot hulp en steun,
begeleiding bij scholing/trainingsprogramma’s, begeleiding bij
nachtdetentie en tijdens en na een taakstraf.
Ook wordt delict- en/of verzuimgedrag in
kaart gebracht, verbanden en achterliggende
hulpvragen in het hele gezin middels het
hulpverleningsplan uitgediept, gericht op alle
leefdomeinen. GI biedt in geval van dreiging,
daadkracht en gezag en stelt grenzen aan het
gedrag van het hele gezinssysteem om
recidive te voorkomen. Veiligheid en
bescherming van de jeugdige en zijn/ haar
ontwikkeling staat hierbij centraal.
Voorkomen van recidive, waarbij de
toepassing van sancties en maatregelen
gericht zijn de ontwikkeling van de jongeren
te stimuleren, te (her) opvoeden, te
3

Het doel van begeleiding
door jeugdreclassering is het
voorkomen van recidive en
het realiseren van een
gedragsverandering bij de
jongere. Jeugdreclassering
kan opgelegd worden tot 23
jaar. Jeugdige en/of ouders
accepteren hulpverlening. De
jongere gaat weer naar
school of heeft zinvolle
dagbesteding.
De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreiging
van de participatie is ook
hierna opgeheven en de
zelfkennis en
zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

Minimaal SKJ

Variabel

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

Jeugdreclassering kan
opgelegd worden tot 23 jaar.

Minimaal SKJ

Variabel

resocialiseren en te weerhouden van een
verdere criminele carrière.
Samenwerking: advisering RvK en
Kinderrechter, waar nodig ook doen van een
verzoek tot onderzoek.
Betrekken van professionals o.a. school, bij
schoolverzuim Leerplicht, politie, OM,
huisarts, buurtzorg, andere zorgaanbieders.
Regievoering vanuit GI en integrale
uitvoering van de maatregel(s).
06

07

Samenloop

Intensieve
traject
begeleiding
Harde Kern (ITBharde kern)

47B05

47B04

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen en een
Jeugdbeschermingsmaatregel en een
reclasseringsmaatregel
heeft opgelegd gekregen.

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen. Het plegen
van delicten heeft een

Als een rechter een jongere zowel
Jeugdbescherming als jeugdreclassering
heeft opgelegd, dan noemen we reguliere
jeugdreclassering ‘samenloop’. Er wordt
gezorgd voor één vast aanspreekpunt vanuit
GI.
Voorkomen van recidive, waarbij de
toepassing van sancties en maatregelen
gericht zijn de ontwikkeling van de jongeren
te stimuleren, te (her) opvoeden, te
resocialiseren en te weerhouden van een
verdere criminele carrière.
Dit traject kan onderdeel zijn van de
Toezichts- en begeleidingsmaatregel
opgelegd door de rechter. Het gaat om
berekenende jongeren wier laatste delict
‘detentiewaardig’ is en waarvoor ‘Harde
Kern’ als laatste kans wordt ingezet. Het is
een vervanging van detentie. De jongere
krijgt een dagprogramma waarin van minuut
4

Jeugdige en/of ouders
accepteren hulpverlening.
De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreigde
participatie is opgeheven en
de zelfkennis en
zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Jeugdreclassering kan
opgelegd worden tot 23 jaar.
Jeugdige en/of ouders
accepteren hulpverlening.
De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreigde

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

Minimaal SKJ
Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

De Harde
Kernaanpak
duurt maximaal
6 maanden,
eventueel te
verlengen met 6
maanden.

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

structureel en calculerend
karakter.

tot minuut is vastgelegd waar hij is en wat hij
moet doen. Daarop wordt streng
gecontroleerd. De jeugdbeschermer werkt
hierin intensief samen met de politie. Zij
hebben een duidelijke rol- en taakverdeling.

participatie is opgeheven en
de zelfkennis en
zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

Minimaal SKJ

ITB Criem duurt
3 maanden,
eventueel te
verlengen met 3
maanden.

De jeugdbeschermer werkt gezinsgericht en
betrekt iedereen in de omgeving van de
jongere als steun voor het programma. De
jongere kan ook verplicht worden om een
training of leerwerktraject te volgen. Als de
jongere broertjes of zusjes heeft, wordt de
noodzaak van Preventieve
Jeugdbescherming onderzocht.
Voorkomen van recidive, waarbij de
toepassing van sancties en maatregelen
gericht zijn de ontwikkeling van de jongeren
te stimuleren, te (her) opvoeden, te
resocialiseren en te weerhouden van een
verdere criminele carrière.
08

Intensieve
traject
begeleiding
Criem (ITBCriem)

47B03

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen. Hier gaat
het over niet-westerse
etnische
minderheidsgroep.

Dit traject kan onderdeel zijn van de
Toezichts- en begeleidingsmaatregel die
wordt opgelegd door de (kinder)rechter. Het
is bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn
uit etnische minderheidsgroepen en voor wie
een gebrekkige integratie in de Nederlandse
samenleving een risicofactor vormt. Het gaat
bij dit traject vooral om het tegengaan of
opheffen van maatschappelijke
marginalisering. De aanpak heeft
nadrukkelijk aandacht voor de relatie tussen
het gepleegde delict en de integratie
problematiek. De focus op de
integratieproblematiek vereist een
systeemgerichte benadering volgens de
5

Jeugdreclassering kan
opgelegd worden tot 23 jaar.
Jeugdige en/of ouders
accepteren hulpverlening.
De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreigde
participatie is opgeheven en
de zelfkennis en
zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

Middels STP kan de jeugdige
via een individueel en op
maat gesneden programma
weer langzamerhand wennen
aan het dagelijks vrij zijn om
te voorkomen dat bij
definitieve invrijheidsstelling
hij of zij opnieuw de fout in
gaat. De kans op herhaling
van crimineel en strafbaar
gedrag is verminderd, de
bedreigde participatie is
opgeheven en de zelfkennis
en zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Minimaal SKJ

Maximaal 3
maanden

Gezinsgerichte aanpak. Ook bij het uitvoeren
van deze maatregel wordt nadrukkelijk
aandacht geschonken aan broertjes en zusjes
en is Preventieve Jeugdbescherming veelal
noodzakelijk. Voorkomen van recidive,
waarbij de toepassing van sancties en
maatregelen gericht zijn de ontwikkeling van
de jongeren te stimuleren, te (her)
opvoeden, te resocialiseren en te
weerhouden van een verdere criminele
carrière.
09

Scholing- en
trainingsprogra
mma STP

47B06

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen door
plaatsing in inrichting en
die nu een verplicht STP
volgen als
resocialisatieproces.

STP bestaat in aansluiting op het verblijf in
de inrichting. De jeugdige volgt buiten de
inrichting een programma van minimaal 26
uur per week aan activiteiten, gericht op
opleiding, training of werk onder toezicht en
begeleiding van de jeugdreclassering of
gezinsvoogd. Het programma duurt
maximaal drie maanden. Jeugdige komt
ervoor in aanmerking nadat minimaal
tweederde van de opgelegde straf is
ondergaan, en er minimaal 3 maanden
overblijft. Bij een jeugdige met een PIJmaatregel is de duur daarvan afhankelijk.
Het programma kan bestaan uit aanleren van
sociale vaardigheden, volgen van onderwijs,
vergroten van de kans op arbeid, bieden van
bijzondere zorg, invullen vrije tijd of op
andere wijze invulling geven aan het doel
van resocialisatie, opvoeding en
behandeling.
Voorkomen van recidive, waarbij de
toepassing van sancties en maatregelen erop
gericht zijn de ontwikkeling van de jongeren
6

Ten minste een
hbo-opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

te stimuleren, te (her) opvoeden, te
resocialiseren en te weerhouden van een
verdere criminele carrière.
10

11

Gedrag
beïnvloedende
maatregel (GBM
advies)

47B01

Gedrag
beïnvloedende
maatregel (GBM
begeleiding)

47B02

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die één of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen. Plaatsing in
een PIJ is te zwaar en een
voorwaardelijke
veroordeling met
bijzondere voorwaarden
is te licht.

Jeugdigen vanaf 12 jaar
die een of meerdere
strafbare feiten hebben
gepleegd en vervolgens
met justitie in aanraking
zijn gekomen. De

Deze zeer strenge maatregel is bedoeld voor
jongeren voor wie een voorwaardelijke straf
of een taakstraf te licht is en plaatsing in een
jeugdinrichting te zwaar. Een GBM bevat een
intensief en samenhangend programma voor
de jongere en de ouders. Dit programma
bestaat uit justitiële gedragsinterventies,
jeugdhulp, psychiatrische hulp en
verslavingszorg. Als de jongere zich niet
houdt aan het programma, dan volgt
detentie voor het resterende deel van de
maatregel. Om deze reden is het vooraf
toetsen van de praktische uitvoerbaarheid
van de maatregel zeer belangrijk. De GI
toetst door intensief contact met jongere en
ouders en door na te gaan of tijdig gestart
kan worden met de verschillende modules.
Vervolgens stelt hij een adviesrapportage op,
die wordt meegenomen in het strafadvies
aan de rechtbank. Voorkomen van recidive,
waarbij de toepassing van sancties en
maatregelen gericht zijn de ontwikkeling van
de jongeren te stimuleren, te (her)
opvoeden, te resocialiseren en te
weerhouden van een verdere criminele
carrière.
GBM-begeleiding is gericht op heropvoeding.
Het doel is verder afglijden van de jongere te
voorkomen en bij te dragen aan zijn verdere
ontwikkeling. De maatregel beperkt de
vrijheid van de jongere.
7

De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreigde
participatie is opgeheven en
de zelfkennis en
zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

De kans op herhaling van
crimineel en strafbaar gedrag
is verminderd, de bedreigde
participatie is opgeheven en
de zelfkennis en

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

Minimaal SKJ

Variabel

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

Minimaal SKJ
Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,

De GBM wordt
opgelegd voor
een periode van
minimaal 6
maanden en
maximaal 1 jaar.

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

jongeren krijgt intensieve
niet vrijblijvende
begeleiding, maar wordt
niet opgenomen n een
DJJ.

De maatregel bestaat uit verschillende
trainingen en behandelingen. Het
programma kan helemaal op maat gemaakt
worden voor de jongere. Het kan gaan om
een cursus waarin de jongere leert om te
gaan met boosheid. Of om een training waar
de jongere 'nee' leert zeggen tegen
verkeerde vrienden of alcohol of drugs.

zelfredzaamheid van de
jeugdige zijn versterkt.

Minimum
Personeelseisen 1
psychologie,
pedagogiek)

Inzet

Minimaal SKJ

Variabel.
Gemiddeld 1,5
jaar.

Hij kan 1 keer
worden
verlengd, met
maximaal
dezelfde
termijn.

Ter ondersteuning van het programma kan
de rechter bepalen dat de jongere 's nachts
in detentie zit. Ook is het mogelijk om
elektronisch toezicht toe te voegen aan het
programma (de enkelband).
Voorkomen van recidive, waarbij de
toepassing van sancties en maatregelen
gericht zijn de ontwikkeling van de jongeren
te stimuleren, te (her) opvoeden, te
resocialiseren en te weerhouden van een
verdere criminele carrière.
12

Intensief
gezinsgericht
casemanagement

49000
(niet
via
Bericht
enverk
eer.)

Gezinnen die niet in staat
zijn (ouders/opvoeders
willen en of kunnen het
niet) om zelfstandig of
met behulp van hun
netwerk, ervoor te zorgen
dat jeugdigen tot 23 jaar
veilig opgroeien.

Deze bouwsteen omvat, integraal, alle
justitiële maatregelen van jeugdbescherming
en jeugdreclassering, de preventieve
jeugdbescherming zonder justitiële
maatregel. De beoogde en behaalde
resultaten zijn gebaseerd op het uitvoeren
van dit totaalpakket. Hierbij speelt
talentontwikkeling een belangrijke rol. De GI
gaat in alle gevallen met het héle
gezin(systeem) aan de slag. Er is sprake van
jeugdigen die onveilig opgroeien en
belemmerd worden in hun ontwikkeling. Er
wordt intensieve gezins- en systeemgericht
casemanagement ingezet. Alle varianten van
justitiële jeugdbescherming en
8

Alle jeugdigen binnen het
gezin groeien veilig op en
worden niet bedreigd in hun
ontwikkeling. Dat is
duurzaam en wordt geborgd.
Negativiteit omlaag, hoop
omhoog. GI investeert in
motivatie, probleembesef en
vertrouwen dat het gezin zelf
iets aan hun situatie kan
doen. Resultaat is:
•

Herstel en
versterking van de
eigen kracht.

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

JB EN JR: GEDWONGEN KADER
Nr.

Bouwstenen

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

jeugdreclassering worden binnen deze
begeleiding uitgevoerd. Voor de gehele duur
van de begeleiding wordt er intensief
samengewerkt met de lokale teams (duoaanpak)
• Er wordt concreet afgesproken met
de lokale teams wie waar
verantwoordelijk (regie) is.
• Er wordt een veiligheidscheck
(acute onveiligheid) en een
risicocheck (toekomst) uitgevoerd,
veiligheidsplan afgesproken.
• Er wordt samen met het gezin een
plan van aanpak gemaakt, met
concrete en haalbare doelen.
• Wanneer nodig wordt aanvullende
(specialistische) jeugdzorg ingezet.
• De doelen uit het gezinsplan
worden gemonitord. Er is cyclisch
een uitvoerdersoverleg met het
gezin, belangrijke personen voor het
gezin, professional van relevante
netwerkpartners om de voortgang
van de doelen te bespreken en waar
nodig aanpassingen te doen.
• Er wordt een borgings (perspectief)
plan gemaakt samen met het gezin.

9

•

•

Talenten worden
gestimuleerd en
geactiveerd.
Zelfredzaamheid
wordt geactiveerd.
Er wordt gekeken
naar duurzame
oplossingen en
perspectief. Doel is
dat het gezin weer
de regie krijgt over
het eigen leven.
Er wordt actief
gewerkt met
netwerk van het
gezin (Samenkracht)

De duur is afhankelijk van de
doelen en de resultaten die
bereikt dienen te worden en
conform de rechtelijke
uitspraak wanneer deze van
toepassing is.

Minimum
Personeelseisen 1

Inzet

PREVENTIEVE JEUGDBESCHERMING: VRIJWILLIG KADER
Nr.

Product

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

Inzet

13

Preventieve
jeugdbescher
ming

49B00

Jeugdige uit een gezin
dat niet in staat is
(ouders/opvoeders
willen en of kunnen het
niet) om zelfstandig of
met behulp van hun
netwerk, ervoor te
zorgen dat jeugdigen tot
23 jaar veilig opgroeien.

Er is sprake van een gezin met
complexe problemen op meerdere
leefgebieden. Er kan intensieve gezinsen systeemgericht casemanagement
worden geboden. Voor de gehele duur
van de begeleiding wordt er intensief
samengewerkt met de lokale teams
(duo-aanpak). Er wordt concreet
afgesproken met de lokale teams wie
waar verantwoordelijk (regie) is. GI
werkt integraal op alle leefgebieden,
bewaken veiligheid; bewaken de
voortgang op doelen. Er wordt vanaf
dag 1 samengewerkt met het gehele
gezin. Alle jeugdigen in het gezin
worden begeleid:

Minimum
Personeelseisen 2

Gezin centraal: alle jeugdigen binnen
het gezin groeien veilig op en worden
niet bedreigd in hun ontwikkeling. Dat
is duurzaam en wordt geborgd in het
gezinsplan. Het gezin kan op eigen
kracht verder of maken gebruik van
vrijwillige hulpverlening.

Minimaal SKJ

Gemiddeld 40
uur.

•

•

•

2

Er wordt zeer intensief met het
gezin een gezinsplan gemaakt,
waar veilige ontwikkeling van
kind centraal staat.
Investering is gericht op
motivatie en bewustwording
van knelpunten.
Gezinspatronen en factoren
die bijdragen aan onveiligheid
worden geanalyseerd, alsmede
de krachten van het gezin:
systeemgericht.

De inzet preventieve
jeugdbescherming levert een
essentiële bijdrage aan het voorkomen
van dwangmaatregelen
(ondertoezichtstelling en/of
uithuisplaatsing).
De duur is afhankelijk van de doelen en
de resultaten die bereikt dienen te
worden

NB: Opleiding moet worden gelezen als ‘afgeronde zorg gerelateerde opleiding gekoppeld aan het gevraagde deskundigheidsgebied’.
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Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

Traject van
maximaal een
jaar.

PREVENTIEVE JEUGDBESCHERMING: VRIJWILLIG KADER
Nr.

Product

Code

Doelgroep

Omschrijving
•

•

•

•

14

Consultatie
en Advies

Geen
code,
Buiten
berichte
nverkeer

Professionals van de
lokale teams
(wijkteams/regieteams),
Leerplicht (lpa),
Veiligheidshuis/JBT

•
•

Minimum
Personeelseisen 2

Inzet

Het geven van adviezen aan
medewerkers van de lokale
teams/regieteams,
leerplichtambtenaren inzake gezinnen
die tot de caseload behoren van de
lokale teams, opdat jeugdigen binnen
die gezinnen veilig opgroeien en niet
worden bedreigd in hun ontwikkeling.
Doel van consultatie en advies is zo
vroeg als mogelijk de jeugdige en zijn
systeem te bespreken en het
realiseren van een warme overdracht
bij opschaling. Consultatie draagt bij
aan

Minimaal SKJ

Uren per inzet

Tijdens uitvoering wordt
proces bewaakt op borging en
realisatie.
Er worden
voortgangsgesprekken met alle
betrokkenen gehouden.
In het einde van het traject
wordt er een perspectief plan
gemaakt waarin met lokale
hulpverlening ook de borging
wordt bestendigd.
Eventuele nazorg na het traject
is inbegrepen in deze
bouwsteen.

Het betreft een advies aan
medewerkers van lokale teams die
gezinnen in hun caseload hebben waar
sprake is van jeugdigen die onveilig
opgroeien en belemmerd worden in
hun ontwikkeling. Consultatie bevordert
het zorgcontinuüm doordat gezinnen zo
vroeg als mogelijk besproken worden
en erbij opschalen een warme
overdracht plaatsvindt. Consultatie kan
een kort traject zijn of een langer traject
(coaching). Advies kan inhouden:
•

Doelstelling/resultaat

Helpen om een
veiligheidscheck uit te voeren
Helpen om een risicocheck uit
te voeren
Meedenken over de analyse
van de gezinsproblematiek
11

•
•

Zorgcontinuïteit van de
gezinnen
Het vergroten van de
expertise

Ten minste een
HBO opleiding
(MWD, SPH, CMV,
psychologie,
pedagogiek)

PREVENTIEVE JEUGDBESCHERMING: VRIJWILLIG KADER
Nr.

Product

Code

Doelgroep

Omschrijving
•

•
•

•
•
•

Doelstelling/resultaat

Advies over hoe in gesprek te
gaan met een gezin met
complexe problematiek
Participeren in het
casuïstiekoverleg van het
lokale team
Advies geven over de aanpak
van huiselijk geweld en
kindermishandeling
Advies geven over complexe
echtscheidingen
Meegaan op huisbezoek van
een gezin
Samen met het lokale team
bespreken of een overdracht
nodig is naar de inzet van
preventieve jeugdbescherming
of een OTS
JBT melding verzorgen in
samenwerking of opdracht van
lokale team.

•
•

Verminderen van de
instroom bij de GI
Verbeteren van de
samenwerking en
afstemming

Waar mogelijk gaat de GI met andere
organisaties als Veilig Thuis en de Raad
voor de Kinderbescherming consultatie
verzorgen.
15

Forza

49A02

Forza is gericht op
jongeren in de leeftijd
van 12 tot en met 17
jaar die de status van
signaalverzuimer
hebben bereikt.

De Forza aanpak zet in op aanpak van
schoolverzuim nog voordat een procesverbaal wordt opgemaakt (het
zogenoemde signaalverzuim), om de
negatieve spiraal van verzuim te
kunnen doorbreken en mogelijk
langdurige hulp in een gedwongen
kader te voorkomen. Het hoofddoel is
dat de jongere zo snel als mogelijk weer
12

De professional voert de volgende
activiteiten uit:
• Pleegt interventies en brengt
de oorzaken van het verzuim
in kaart en pakt deze aan.
• Werkt systeemgericht.
• Organiseert een schoolberaad
in een vroeg stadium van de
hulpverlening.

Minimum
Personeelseisen 2

Inzet

Op advies van lpa
zal door SWT 1
op 1 worden
ingezet (zonder
toetsing).
De omvang
bedraagt
gemiddeld 36
uur en duurt
maximaal 6

PREVENTIEVE JEUGDBESCHERMING: VRIJWILLIG KADER
Nr.

Product

Code

Doelgroep

Omschrijving

Doelstelling/resultaat

naar school gaat. Hiermee kan
strafrechtelijk ingrijpen worden
voorkomen. De Forza aanpak gaat uit
van vrijwillige deelname. Deze is echter
niet vrijblijvend.
Forza is gericht op jongeren:
• Die minimaal 16 uur per
maand verzuimen.
• Waarbij het aanspreken van de
jongere zelf en zijn/haar
ouders op het verzuim
onvoldoende effect heeft.
• Waarbij het contact met hun
mentor van school ook geen
invloed heeft
• Waarbij de indruk bestaat dat
er op verschillende
leefgebieden problemen zijn.
• Waarbij er sprake is van
geringe motivatie en
vermijdend /ontwijkend
gedrag.

•

•
•
•

•

Werkt intensief samen met
iedereen die een bijdrage kan
leveren aan het stoppen van
het schoolverzuim.
Heeft een directe, duidelijke
en vasthoudende aanpak.
Oefent (sociale) vaardigheden
met de jongere.
Effect evalueren met lpa, een
evaluatie van de Forza maakt
daar ook deel van uit.
Onderhoud contact met
betrokken partners

Minimum
Personeelseisen 2

Inzet
maanden.
Verlenging ligt
niet voor de
hand.
Mocht inzet van
Forza geen effect
hebben, dan
bespreekt de
gemeentelijke
toegang en/of
JBT de verdere
stappen die
nodig zijn. Forza
kan ook een
uitkomst zijn aan
de JBT.

TOELEIDING PREVENTIEVE JEUGDBESCHERMING: VRIJWILLIG KADER

Preventieve Jeugdbescherming kan ingezet worden door het Sociaal (Wijk)Team, Regieteam of Veiligheidshuis. De Gemeente geeft een toewijzing aan de GI. Het gezin stemt er vooraf mee
in om vrijwillig mee te werken en GI’s doorlopen dit proces middels een handtekening. De aanmelding kan ook plaatsvinden als nazorg; bij het (eerder) stoppen van een
beschermingsmaatregel, jeugdreclasseringmaatregel; na detentie of na het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Er is een warme overdracht van het lokale team naar GI en vice versa.
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PRODUCTEN EN LOOPTIJD
Nr.

Product

Code

Eenheid

Looptijd

Volume

01

OTS < 1 jaar

48B00

Maand

max 12 maanden één stuks per maand

02

OTS > 1 jaar

48B01

Maand

variabel één stuks per maand

03

Voogdij

48B02

Maand

variabel één stuks per maand

04

LET

48A00

Maand

variabel één stuks per maand

05

Reguliere jeugdreclassering

47B00

Maand

variabel één stuks per maand

06

Samenloop

47B05

Maand

variabel één stuks per maand

07

Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern ( ITB-harde kern)

47B04

Maand

6 maanden, verlenging mogelijk zelfde looptijd één stuks per maand

08

Intensieve trajectbegeleiding Criem ( ITB-criem)

47B03

Maand

3 maanden, verlenging mogelijk zelfde looptijd één stuks per maand

09

Scholing- en trainingsprogramma (STP)

47B06

Maand

max 3 maanden één stuks per maand

10

Gedrag beïnvloedende maatregel (GBM) advies

47B01

Traject

11

Gedrag beïnvloedende maatregel (GBM) begeleiding

47B02

Maand

6 - 12 maanden, verlenging mogelijk, zelfde looptijd één stuks per maand

12

Intensief gezinsgericht casemanagement

49000

Maand

variabel één stuks per maand

13

Preventieve Jeugdbescherming

49B00

Traject

14

Consultatie en Advies

Geen code

Uur

15

Forza

49A02

Traject

14

variabel per stuk/traject

gemiddeld 40 uur, looptijd max 12 maanden één stuk/traject
variabel Uren per inzet
gemiddeld 36 uur, looptijd max 6 maanden één stuk/traject

DECLARATIE/VERANTWOORDING VIA BERICHTENVERKEER
•
•
•

•
•

Bij producten met een maandtarief en een looptijd langer dan 1 maand, vindt alleen declaratie plaats in die maanden waarvan de 1e kalenderdag binnen de looptijd van de
toewijzing valt.
Bouwstenen 12 en 14 worden niet via het berichtenverkeer verantwoord, maar per kwartaal middels een rapportage. Voor bouwsteen 12 wordt in de rapportage familienaam en
adres van het betreffende gezin vermeld. Ook kan er geen productbestelling voor de Backoffice worden afgegeven maar wordt daar een separate werkwijze voor afgesproken.
Bouwsteen 13 wordt voor 12 maanden toegewezen. Bij gezinnen met 2 of meer kinderen, worden er maximaal 2 kinderen (trajecten) in rekening gebracht. Voor deze bouwsteen
stuurt de GI “start en stop berichten” via berichtenverkeer. Bij aanvang van het traject wordt de volledige trajectprijs gedeclareerd. Bij 3 of meer kinderen uit één gezin, kan
bouwsteen 12 “Intensief Gezinsgericht casemanagement” worden ingezet.
Consultatie en Advies (14) is zonder productbestelling.
Bouwsteen 15 wordt voor 6 maanden toegewezen. Voor deze bouwsteen stuurt de GI “start en stop berichten” via berichtenverkeer. Bij aanvang van het traject wordt de volledige
trajectprijs gedeclareerd.

PREVALERENDE PRODUCTEN DWANG--> JEUGDRECLASSERING
Hier staan de richtlijnen m.b.t. inzet van prevalerende jeugdreclasseringsproducten. Zowel welke producten prevalerend zijn boven anderen, als wel de mogelijkheden met betrekking tot
opeenvolging van jeugdreclasseringsproducten.
•
•
•
•
•
•
•

OTS < 1 jaar moet voorafgaan aan OTS > 1 jaar
Indien naast Jeugdbescherming ook reguliere Jeugdreclassering wordt opgelegd wordt de bouwsteen samenloop ingezet. Reguliere Jeugdreclassering 47B00 kan dus nooit naast
een Jeugdbeschermingsmaatregel lopen (48B00, 48B01, 48B02).
Als tijdens de looptijd van reguliere Jeugdreclassering (47B00) of samenloop (47B05), ITB Criem (47B03) wordt opgelegd, dan wordt voor de looptijd van ITB Criem alleen dit
product gedeclareerd. Middels een JW315 geeft de GI het eventuele vervolg na ITB Criem in reguliere Jeugdreclassering/samenloop door.
Als tijdens de looptijd van reguliere Jeugdreclassering (47B00) of samenloop (47B05), ITB Harde Kern (47B04) wordt opgelegd, dan wordt voor de looptijd van ITB Harde Kern alleen
dit product gedeclareerd. Middels een JW315 geeft de GI het eventuele vervolg na ITB Harde Kern in reguliere Jeugdreclassering /samenloop door.
OTS en Intensieve traject begeleiding Harde Kern (ITB-harde kern) kunnen samenlopen
OTS en Intensieve trajectbegeleiding Criem (ITB-criem) kunnen samenlopen
Intensief gezinsgericht case-management wordt ingezet ter vervanging van alle andere bouwstenen. Gedurende de looptijd van dit product kan er geen ander JB/JR product lopen.

ZAK-, KLEED- EN WASGELD / BIJZONDERE BIJKOMENDE KOSTEN (BBK)
Kosten rondom het dagelijks levensonderhoud van het kind
Op grond van artikel 1:392 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn (biologische) ouders primair verantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun kinderen, ook wanneer het kind met een
OTS of Voogdijmaatregel in een residentiële voorziening verblijft. In de praktijk dienen zij ook aangesproken te worden op deze verantwoordelijkheid. Dit gebeurt door de opnemende
voorziening in samenspraak met de Jeugdbeschermer. Toch houdt de gemeente er rekening mee dat ouders hier vaak (70%) niet aan kunnen voldoen. Dat maakt de jeugdzorgaanbieder
verantwoordelijk voor deze kosten. Dit is opgenomen in het tarief per etmaal voor de aanbieders van Jeugdhulp met Verblijf (voorheen blok C1).
Bijzondere Bijkomende Kosten (BBK)/ Kosten rondom de ontwikkeling van het kind, incidenteel
Gecertificeerde Instelling is verantwoordelijk voor deze kosten. Is opgenomen in het tarief en kan dus niet separaat gefactureerd/gedeclareerd worden. Voor LVB geldt een opslag.
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Vervoer
Vervoer behorende bij het daadwerkelijke verblijf bij de zorginstelling komt ten laste van de zorginstelling. Denk hierbij aan vervoer naar school, werk, sport etc. Vervoer in de weekenden
naar huis hoort hier echter niet bij. Dit is de verantwoording van ouders. Wanneer ouders niet aan deze verantwoordelijkheid kunnen voldoen, is er maatwerk mogelijk via de gemeente.
WERKWIJZE: HULPVERLENINGSPLAN
GI voert integrale gesprekken met ouders en jeugdigen over gezinssituatie, zorgbehoefte en mogelijkheden van gezin, netwerk en (on)veiligheid. Waar nodig wordt ingegrepen in de
opvoedingssituatie (door bijv. een uithuisplaatsing/gezag). Casemanagement maakt integraal onderdeel uit van alle vormen van hulp, die worden vastgelegd in het hulpverleningsplan: 1huishouden-1plan systeemgericht werken in het hele gezin: met alle relevante personen; professionele samenwerkingspartners; op alle leefgebieden; vanuit eigen kracht en
talentontwikkeling van het gezin en kinderen en hun veiligheid staan centraal.
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