
Factsheet 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt. Dat 
gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwil-
lige hulp niet of onvoldoende helpt.  Deze taken worden vanwege het verplichte karakter voor ou-
der en kind ook wel hulp in het gedwongen kader genoemd. Het doel van deze maatregelen is het 
opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Het opleggen daarvan 
betekent dat wordt ingegrepen in het privéleven van de jeugdige en zijn ouders. 
In de huidige situatie is de provincie verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
Bureau jeugdzorg (BJZ) voert deze taken uit. 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescher-
mingsmaatregelen en jeugdreclassering (m.u.v. de maatregelen uitgevoerd door  Nidos1).

Kenmerken jeugdbescherming en jeugdreclassering

1 (Gezins-)voogdij instelling voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers



2 |  Factsheet Jeugdbescherming & Jeugdreclassering Gelderland

Voor wie is jeugdbescherming?

Wanneer de (vrijwillige) hulpverlening aan kind en/of gezin 
niet of onvoldoende helpt om de opgroei- en opvoedsituatie 
in het gezin te verbeteren, of wanneer ouders weigeren om 
hulpverlening te aanvaarden, is zorg in een gedwongen kader 
– in de vorm van een jeugdbeschermingsmaatregel – vaak de 
enige optie die overblijft. Jeugdbeschermingsmaatregelen 
worden opgelegd aan jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar 
die in een onveilige situatie opgroeien. Vaak zijn dit gezinnen 
met ernstige problemen die zich op verschillende leefgebieden 
afspelen, o.a. seksueel misbruik, mishandeling, psychische pro-
blemen, verslaving en crimineel gedrag.

Maatregelen
In het huidige stelsel zijn er drie jeugdbeschermingsmaatrege-
len die de rechter kan opleggen: 
1. Ondertoezichtstelling (OTS) (komt veruit het meest voor; in 

Gelderland2356 jeugdigen (okt 2013)): Bij deze maatregel 
behouden de ouders beperkt gezag over hun kind en blij-
ven zij zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, zij zijn ver-
plicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. 

2. Ontheffing uit de ouderlijke macht: Als ouders niet in 
staat (ongeschikt en/of onmachtig) zijn om hun kind op te 
voeden en te verzorgen, bepaalt de rechter dat ouders uit 
de ouderlijke macht worden ontheven. De ouders hebben 
officieel niets meer over hun kind te vertellen, maar blijven 
wel zo veel mogelijk bij hem betrokken.  

3. Ontzetting uit de ouderlijke macht (komt relatief weinig 
voor): Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun 
kind, kunnen zij door de rechter uit het ouderlijk gezag 
ontzet worden. 

Zowel bij de ontheffing als de ontzetting wordt er meestal een 
voogd van BJZ aangewezen en woont het kind in een pleegge-
zin of tehuis. 
Nb. In de nieuwe wet worden de ontheffing en de ontzetting 
vervangen door één gezagsbeëindigende maatregel.

Voor wie is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve hulp en 
controle aan jongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten 
plegen. Er is doorgaans sprake van opeenstapeling van risi-
cofactoren in de jongere zelf en/of zijn opvoedings- en ont-
wikkelingsomstandigheden, en onvoldoende vermogen van 
de jongere zelf, zijn opvoeders en opvoedingsomgeving om 
bedreiging af te wenden. Het doel van de maatregel is gedrags-
verandering ter voorkoming van recidive. Jeugdreclassering 
richt zich in eerste instantie op de jongere, maar betrokkenheid 
van de ouders/opvoeders is onmisbaar.

Maatregelen
De drie vormen van jeugdreclasseringstoezicht, worden geconti-
nueerd in het nieuwe jeugdstelsel. 
4. Toezicht en Begeleiding (T&B): T&B is vrijwillig. Begeleiding 

in het kader van T&B is gericht op het voorkomen dat een 
jongere opnieuw de fout in gaat. Het bestaat uit gesprek-
ken maar ook uit bijvoorbeeld ondersteuning bij het vinden 
van werk of een passende opleiding. De jeugdreclasseerder 
begeleidt de jongere op de gebieden die een relatie heb-
ben met het delict, hier hoort ook schoolverzuim bij. 

5. Maatregel Hulp en Steun (MHS): De MHS is niet vrijwillig 
en wordt door een justitiële autoriteit opgelegd. MHS is 
gericht op het voorkomen van recidive. Doel is het verande-
ren van gedrag en dit te bestendigen. Als de jongere zich 
aan de MHS onttrekt, heeft dit strafrechtelijke gevolgen. 
Controle blijft gedurende het hele traject een belangrijk 
onderdeel. 

6. Intensieve Trajectbegeleiding (ITB): ITB is niet vrijwillig, en is 
onderdeel van een MHS. Er zijn twee ITB-trajecten namelijk: 
a. ITB Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische  
  Minderheden (ITB CRIEM) 
  Dit traject is bedoeld voor jongeren die afkomstig 
  zijn uit etnische minderheidsgroepen en voor wie 
  een gebrekkige integratie in de Nederlandse samen- 
  leving een risicofactor vormt. 
b. ITB Harde Kern: bedoeld voor jongeren die structureel  
  en calculerend delicten plegen en waarvoor als  
  laatste kans ITB Harde Kern  wordt ingezet. Het is  
  een vervanging van detentie. 
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Huidige uitvoerders JB en JR
Huidige uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering 
zijn de Bureaus Jeugdzorg (BJz) en – onder het mandaat van 
BJz - de landelijk werkende instellingen (LWI). De LWI’s kennen 
ieder hun expertiseterrein:  
 • William Schrikker Groep: kinderen met een beperking of 

een kind van ouders met een beperking
 • Leger des Heils: dak- en thuisloosheid en complexe proble-

matiek, christelijke grondslag
 • SGJ (alleen jeugdbescherming): christelijke gezinnen
 • Nidos (alleen jeugdbescherming): vluchtelingen, asielzoe-

kers, Ama’s.

Rol Openbaar Ministerie
Belangrijke partij voor de jeugdreclassering is het Openbaar 
Ministerie. Jeugdreclassering brengt regelmatig verslag uit 
aan het OM, want zij is belast met het toezicht op de naleving 
van de voorwaarden en over de wijze waarop de jeugdige zich 
houdt aan de voorwaarden die door de rechter of het OM zijn 
opgelegd.

Uitvoerders nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de Wet op de Jeugdzorg en 
daarmee ook de aanwijzing dat alleen de Bureaus Jeugdzorg 
(en landelijk werkende instellingen) jeugdbescherming en 
jeugdreclassering mogen uitvoeren. Gemeenten mogen alleen 
overeenkomsten aangaan met gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Gecertificeerde 
instellingen zijn instellingen die voldoen aan  de kwaliteitseisen 
zoals opgenomen in het normenkader (dit normenkader is in 
concept beschikbaar op www.voordejeugd.nl).
Om na 1 januari 2015 deze taken onder regie van de gemeen-
ten te blijven uitvoeren, moeten de huidige uitvoerders zich 
laten certificeren. Ook nieuwe aanbieders kunnen zich laten 
certificeren. Voor certificering van instellingen is gekozen voor 
één certificerende instelling die alle (aspirant) uitvoerende 
organisaties toetst. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is 
van plan om het Keurmerkinstituut formeel aan te wijzen als 
certificerende instelling2.

Financiering
In het huidige stelsel worden de taken die de BJz’s verrichten in 
het kader van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugd-
reclasseringmaatregelen door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie bekostigd3. De hoogte van het subsidiebudget wordt 
door het ministerie vastgesteld op basis van PxQ financierings-
systematiek, ofwel de normprijs per maatregel en het aantal 
verwachte maatregelen in een jaar. Landelijk betreft het in 
totaal circa € 450 miljoen. Voor Gelderland betreft het in totaal 
bijna € 40 miljoen4. Een uitsplitsing naar regio’s en gemeenten is 
opgenomen in de uitgebreide rapportage Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering in transitie.

In het nieuwe stelsel geschiedt financiering van jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering door gemeenten door toevoeging 
van het budget aan het gemeentefonds.

Taken en verantwoordelijkheden voor de gemeenten in het 
nieuwe stelsel
 • De gemeente bepaalt wie een verzoek tot onderzoek mag 

doen bij de RvdK bij zorgen om kinderen (in ieder geval 
AMHK en gecertificeerde instelling)

 • De gemeente richt toegangsfuncties in. Waarbij zij oog 
heeft voor veiligheidsrisico’s en tijdig inschakelen van de 
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Gemeente maakt samenwerkingsafspraken met de RvdK 
en legt deze vast in de gemeentelijke verordening  en laat 
deze geldig verklaren voor alle instanties die onder regie 
van de gemeente werkzaamheden verrichten in het kader 
van de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

 • Binnen het inrichten van het gedwongen kader heeft de 
gemeente vooral (beleids)vrijheid op het stuk van preventie 
en toegang en toeleiding naar jeugdhulp. 

 • De gemeente maakt afspraken met alle instellingen die on-
der de regie van de gemeente opereren, dat zijn kinderen 
en jongeren over wie zij zich zorgen maken, melden in de 
Verwijsindex.

 • Gemeente contracteert gecertificeerde instellingen en 
werkt daarbij bovenlokaal samen. Gemeenten hebben een 
leveringsplicht als het gaat om de uitvoering van jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering. 

 • Gemeente maakt afspraken over inkoop van jeugdhulp met 
gecertificeerde instellingen.  
De gemeente is verplicht om een kwalitatief en kwanti-
tatief toereikend aanbod te hebben – en verplicht om de 
jeugdhulp in te zetten die door de gecertificeerde instelling 
nodig wordt geacht (ook hier geldt een leveringsplicht). De 
werkwijze wordt vastgelegd in een protocol.

Gemiddelde jaarlijkse normprijzen per kind

2 De formele aanwijzing van de certificerende instelling geschiedt nadat de Jeugdwet in werking treedt.
3 De taken in het kader van de toegang tot de jeugdzorg en die van het AMK worden door het ministerie van VWS bekostigd.  

 Notabene: Raad voor de Kinderbescherming  en Halt worden rechtstreeks door het ministerie van Veiligheid en Justitie gefinancierd.
4 Bron: Jeugdzorgkosten per gemeente 2012, Branche Jeugdzorg Gelderland. Het gaat om € 39.753.630 mln, waarvan 

 € 28.531.019 mln bij Bureau Jeugdzorg Gelderland en € 11.222.611 mln bij de landelijk werkende instellingen.
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Jeugdbescherming
 • Op 1 oktober 2013 hebben bijna 4.400 kinderen in de 

provincie Gelderland te maken met een maatregel jeugd-
bescherming. Het gaat hier om bijna 2.900 cliënten van 
Bureau Jeugdzorg (BJz) en 1.500 van de landelijk werkende 
instellingen. 
 

Bron: Jeugdzorg in Gelderland, Infoblad, Provincie Gelderland,  

november 2013 

 

 • Het totale aantal jeugdbeschermingscliënten is vanaf 2010 
met 12% gedaald. Het totaalvolume neemt vooral af door 
een hogere uitstroom dan instroom. 

 • De gemiddelde doorlooptijd van de cliënten bij wie de OTS 
is afgesloten, schommelt rond de 1.100 dagen. In het derde 
kwartaal is de doorlooptijd van de beëindigde trajecten 
toegenomen naar 1.175. 

 • Regio Arnhem heeft veruit de meeste jongeren in jeugdbe-
scherming, met een promillage van 11,5. Regio Nijmegen 
op de tweede plaats met 8,1. Alle andere regio’s scoren 
rondom een promillage van 5. 

•	  
 
 
 
 

 
Jeugdreclassering
 • Ongeveer 25% van de jongeren die een strafbaar feit heb-

ben gepleegd krijgen te maken met jeugdreclassering.  
 • Zeker 30% van alle jeugdreclasseringzaken betreft school-

verzuim.
 • Het aantal Gelderse jeugdigen met een maatregel jeugdre-

classering is vanaf begin 2013 in Gelderland gedaald. 
 

Bron: Jeugdzorg in Gelderland, Infoblad, Provincie Gelderland,  

november 2013 

 

 • Het aantal ITB CRIEM en ITB Harde Kern trajecten dat Bjz 
uitvoert bedraagt ongeveer 2% en 5% van het totaal aan-
tal trajecten (ca. 60 jongeren). 

 • Ook voor jeugdreclassering scoort regio Arnhem het hoogst 
met 9,0. Regio’s Nijmegen (8,9) en Oost-Veluwe / Midden-
IJssel (8,6) volgen op de voet. De andere regio’s kennen een 
promillage van ongeveer 5,5 

 •

Trends en ontwikkelingen 

Gemeenten 2012

Top 3
Meeste jeugdbescherming

Top 3
Minste jeugdbescherming

1. Arnhem (23,8)
2. Renswoude (14,0)
3. Doesburg (11,6)

1. Rozendaal (0)
2. Aalten (1,7)
3. Bronckhorst (1,9)

Dit gaat om promillages van de 0 t/m 17 jarigen 

Gemeenten 2012

Top 3
Meeste jeugdreclassering

Top 2
Minste jeugdreclassering

1. Westervoort (18,6)
2. Arnhem (13,5)
3. Doesburg (11,9)

1. Rozendaal, Rhenen, 
    Scherpenzeel en 
    Mook & Middelaar (0)
2. Heumen (0,7)

Dit gaat om promillages van de 0 t/m 17 jarigen 
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Aantal jeugdige met maatregel jeugdreclassering

Ongeveer 8% van het totaal aantal jongeren heeft te maken met zowel jeugdreclassering als jeugdbescherming.  
Eind derde kwartaal 2013 gaat het om ongeveer 8% van het totale aantal.
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1. Partners 
Het transitieproces biedt regiekansen 
voor gemeenten door afspraken te 
maken met partners in het gedwon-
gen kader over uitvoering van de 
zorg, maar vooral ook  over het 
voortraject en preventie. 

2. Leveringsplicht dwingt tot samen-
werking 
Leveringsplicht wordt vanzelfspre-
kend door aandacht te besteden aan 
het vinden van elkaar, het delen van 
elkaars visie en door allen te hande-
len in het belang van de cliënt.  

3. Schaal van samenwerking 
De contractering van jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering vindt 
(minimaal) op regionaal niveau 
plaats, maar de uitvoering geschiedt 
uiteraard lokaal, in het gezin. Er zijn 
kansen om de functies jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering dicht op 
de wijkteams (of soortgelijk) aan te 
sluiten.  

4. Voorkomen van een maatregel 
Een solide inrichting van het ‘pre-
ventieve veld’ draagt bij aan het 
voorkomen van zwaardere zorg. 
Lokaal kunnen verschillende keuzes 
worden gemaakt over wat er preven-
tief beschikbaar is en hoe preventie 
vorm krijgt. 

5. Dichterbij maar op gepaste afstand 
Er zijn kansen om het gedwongen 
kader ‘dichterbij’ te halen. Bijvoor-
beeld door vanuit het wijkteam 
gebruik te maken van de expertise in 
het gedwongen kader. Maar ook let-
terlijk dichterbij het gezin, door  als 
de gezinsvoogd of jeugdreclasseer-
der aan te sluiten bij de eigen kracht 
van het gezin en haar netwerk. 

6. Eén gezin, één plan, één contact-
persoon 
‘Eén plan’ biedt kansen om ook in 
het geval van jeugdreclassering meer 
samenhang met andere hulp te reali-
seren en het aantal hulpverleners in 
een gezin terug te brengen tot één 
contactpersoon. 

7. Betrekken kinderrechters bij de ge-
meentelijke visie 
De kinderrechters zijn nieuwe af-
stemmingspartners voor gemeenten. 
Nadere kennismaking en afstem-
ming zorgt voor een goed wederzijds 
begrip over elkaars verantwoordelijk-
heid naar jeugdigen (en hun ouders). 
 

8. Cliëntparticipatie 
Maak ruimte voor inspraak en  
betrokkenheid van cliënten bij zowel 
het vormgeven van beleid als op  
casusniveau, ondanks dat een maat-
regel dwanghulpverlening impliceert. 
Er is een relatie te veronderstellen 
tussen cliëntparticipatie en cliëntte-
vredenheid.

9. Oefenen met transformatie 
‘Klein beginnen’ door in te zetten op 
elkaar weten te vinden, afstemmen 
en samenwerken. Nadenken over 
hoe jeugdbescherming en jeugdre-
classering beter kunnen aansluiten 
op generalistisch werken, al dan niet 
wijkgericht.  

10. Zorgvuldige en tijdige afronding 
maatregel 
Betrek generalistisch werkers erbij, 
zij kunnen vanuit een wederzijds 
vertrouwen en een laagdrempelig 
contact een ‘vinger aan de pols’ hou-
den in het gezin. Het nieuwe stelsel 
biedt kansen om meer continuïteit te 
bieden in de contacten die gezinnen 
al hebben met hulpverlening. 

De transitie biedt ook kansen voor 
gemeenten om een goed vangnet te 
organiseren voor de leeftijdsgroep 18 – 
23 jaar.

Tenslotte biedt de transitie kansen om de 
duur van een ondertoezichtstelling (OTS) 
te verkorten.

Transformatiekansen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
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Er is geen verband tussen de afgebeelde 
personen en de inhoud.

Spectrum partner met elan.

Postbus 8007

6880 CA Velp

(026) 352 34 20

info@spectrumelan.nl

www.spectrumelan.nl

Colofon
Deze factsheet betreft een samenvatting van het meer uitgebreide rapport ‘Jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering in transitie’. Naast dit thema zijn er ook factsheets en rapportages 

verschenen over de sectoren JeugdzorgPlus, Jeugd GGZ en Jeugd (L)VB. Alle factsheets en 

rapportages zijn te downloaden via  www.voordegeldersejeugd.nl

http://voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=19

