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Productenboek Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het
preventief justitieel kader
Code

Productnaam

Tarief 2021

Eenheid

Tarief in
verantwoording

48A03 (Voorlopige) Voogdij*

€ 19,49 Etmaal

Per dag per cliënt

48A04 (Voorlopige) Ondertoezichtstelling jaar 1*

€ 29,35 Etmaal

Per dag per cliënt

48A05 Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder*

€ 26,90 Etmaal

Per dag per cliënt

47A01 Jeugdreclassering

€ 22,28 Etmaal

Per dag per cliënt

47A02 Voorbereiding Gedragsbeïnvloedende
maatregel (advies)

€ 1.770,30 Stuks

Totaal binnen
geldigheidsduur
beschikking

47A03 Gedragsbeïnvloedende maatregel
(begeleiding)

€ 21,30 Etmaal

Per dag per cliënt

47A04 Intensieve trajectbegeleiding CRIEM

€ 65,86 Etmaal

Per dag per cliënt

47A05 Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern

€ 50,96 Etmaal

Per dag per cliënt

€ 5,03 Etmaal

Per dag per cliënt

€ 57,46 Etmaal

Per dag per cliënt

47B05

Samenloop (OTS en JR)

49C02

Inzet Landelijk Expertise Team

49C03

Elektronische controle (inclusief reguliere
Jeugdreclassering)

49302

Activiteiten in het preventief justitieel
kader (samen optrekken, regie op de
veiligheid bij de lokale teams)

49A01 Activiteiten in het preventief justitieel
kader (samen optrekken, regie op de
veiligheid bij de GI)

€ 3.232,19 Stuks

Totaal binnen
geldigheidsduur
beschikking

€ 95,73 Uur

Per uur met een
maximum van 25
uur per cliënt

€ 29,05 Etmaal

Per dag per cliënt

*Deze productcodes zijn inclusief pupilkosten.

2

Beschrijving van de producten
Vooraf
De Gecertificeerde Instelling heeft een hoge expertise op het gebied van veilig en beschermd
opgroeien en komt in actie als de veiligheid en/of de ontwikkeling van Jeugdigen in het geding is. De
Gecertificeerde Instelling werkt conform de actuele visie Beter Samenspel voor veilig Opgroeien. De
Gecertificeerde Instelling werkt altijd samen met een procesregisseur van het lokale team.
De onderstaande producten kunnen alleen door de Gecertificeerde Instelling worden ingezet en
uitgevoerd.
De leeftijdsrange voor producten in de categorie Jeugdbescherming loopt tot 18 jaar. Voor producten
in de categorie Jeugdreclassering geldt het volgende:
De rechter kan besluiten jeugdreclassering op te leggen aan Jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die
een delict hebben gepleegd. De begeleiding kan doorlopen tot na het 18e jaar. Als het delict
gepleegd wordt na de 18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing.
Het jeugdstrafrecht kán echter tot 23 jaar toegepast worden als het ontwikkelingsniveau van de
dader daartoe aanleiding geeft. Dat gebeurt op grond van het adolescentenstrafrecht. In het
adolescentenstrafrecht staat het belang van de jeugdige centraal en ligt het accent op een
pedagogische aanpak, terwijl in het gewone strafrecht vergelding voorop staat. De gedachte is dat
zolang de hersenen nog in ontwikkeling zijn, het gedrag van een verdachte maximaal bijgestuurd kan
worden. Zo wordt de kans op herhaling zo klein mogelijk.
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Productcode 48A03
Productnaam (voorlopige) voogdij
Categorie Jeugdbescherming
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank de volgende
Kinderbeschermingsmaatregel inzetten: (voorlopige) voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek; bij voogdij is er sprake van de uitvoering van het gezag door de Gecertificeerde Instelling.
Het betreft een door de rechter opgelegde Kinderbeschermingsmaatregel. Er wordt geprotocolleerd
en methodisch gewerkt. De voogdij wordt uitgevoerd door een Gecertificeerde Instelling.
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Productcode 48A04
Productnaam (voorlopige) ondertoezichtstelling jaar 1
Categorie Jeugdbescherming
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank de volgende
Kinderbeschermingsmaatregel inzetten: ondertoezichtstelling < 1 jaar, bedoeld in artikel 1:255,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek of voorlopige ondertoezichtstelling < 1 jaar, bedoeld in artikel
1.257 van het Burgerlijk Wetboek. Het toezicht wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermer. Het
eerste jaar van de ondertoezichtstelling is gericht op het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging
van de Jeugdige. De nadruk ligt op het opstellen van een analyse van de situatie van de Jeugdige en
het gezin. Er wordt geprotocolleerd en methodisch gewerkt aan een stabiele en veilige situatie van
de Jeugdige. De jeugdbeschermer stimuleert dat ouders na bepaalde tijd zelf de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer kunnen nemen. Een goede uitwisseling en
samenwerking met het lokale team (en onderwijs) is noodzakelijk, maakt afschaling en borging
mogelijk en draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving. Na 1 jaar wordt samen met het
lokale team afgewogen of de ondertoezichtstelling beëindigd kan worden of dient te worden
verlengd. Als de kinderrechter om toestemming wordt gevraagd om de Jeugdige uit huis te plaatsen,
als het voor de Jeugdige beter dat hij/zij ergens anders woont, is de jeugdbeschermer
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de uithuisplaatsing.
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Productcode 48A05
Productnaam Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder
Categorie Jeugdbescherming
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank de volgende
kinderbeschermingsmaatregel inzetten: ondertoezichtstelling > 1 jaar, bedoeld in artikel 1:255,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Het toezicht wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermer.
Vanaf het tweede jaar ligt het accent op het in kaart brengen van het perspectief van de Jeugdige op
de middel- en langere termijn. Er wordt blijvend geprotocolleerd en methodisch gewerkt aan een
stabiele en veilige situatie van de Jeugdige. De jeugdbeschermer blijft stimuleren dat ouders na
bepaalde tijd zelf de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer kunnen nemen. Een goede
uitwisseling en samenwerking met het lokale team (en onderwijs) is noodzakelijk, maakt afschaling
en borging mogelijk en draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving. Een afweging in
samenwerking met het lokale team ten aanzien van beëindiging of voortzetting van de maatregel
blijft van belang. Als de kinderrechter om toestemming wordt gevraagd om de Jeugdige uit huis te
plaatsen, als het voor de Jeugdige beter is dat hij/zij ergens anders woont, is de jeugdbeschermer
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de uithuisplaatsing.
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Productcode 47A01
Productnaam Jeugdreclassering
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie een
reclasseringsmaatregel inzetten bestaande uit:
•
•

Reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77z en 77hh, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht;
Reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht met toeslag elektronisch toezicht, genoemd in artikel 77z, vierde lid, van het Wetboek
van Strafrecht;

Het door een medewerker van een Gecertificeerde Instelling begeleiden van Jeugdige(n) die een
strafbaar feit hebben gepleegd, zoals diefstal, vernieling, mishandeling, afpersing, wapenbezit of
regelmatig schoolverzuim. De jeugdreclassering wordt ingeschakeld door de Raad voor de
Kinderbescherming, de officier van Justitie of de rechter. Het doel is zorgen dat de Jeugdige(n) niet
meer met politie of justitie in aanraking komen.
De aanpak vraagt een samenwerking tussen school, Jeugdige/ouders en gemeente (zorg, onderwijs,
arbeidsmarkt) en werkt aan een gewenst en haalbaar toekomstperspectief voor de Jeugdige. De
Jeugdige gaat naar school, heeft werk of doet dagbesteding. De jeugdreclasseerder houdt het
verloop van de hulpverlening als casemanager in de gaten. De jeugdreclasseerder is de
contactpersoon voor alle betrokkenen en werkt samen met verschillende netwerkpartners, zoals
lokale team, school, leerplichtambtenaar, politie en dergelijke.
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Productcode 47A02
Productnaam Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel (advies)
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de
volgende reclasseringsmaatregel inzetten: gedragsbeïnvloedende maatregel (advies), genoemd in
artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht;
Om tot een gedragsbeïnvloedende maatregel te komen, wordt de jeugdreclassering door de Raad
voor de Kinderbescherming of officier van Justitie gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te
voeren. Voorafgaand aan de zitting heeft de jeugdreclassering dan zes weken de tijd om een plan
met advies op te stellen waarin alle zorgmodulen, gedragsinterventies, beschreven staan, getoetst
aan hun mogelijkheden voor de Jeugdige en het gezin (haalbaarheid). De rechter beslist uiteindelijk
of de gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd wordt in het vonnis.
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Productcode 47A03
Productnaam Gedragsbeïnvloedende maatregel (begeleiding)
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de
volgende reclasseringsmaatregel inzetten: gedragsbeïnvloedende maatregel (begeleiding), genoemd
in artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht;
De Jeugdige(n) die voor deze maatregel in aanmerking komt wordt niet gesloten geplaatst, maar
krijgen minstens een half jaar en maximaal een jaar intensieve begeleiding. De maatregel kan na een
jaar verlengd worden. De Jeugdige dient mee te werken aan gedragstrainingen en eventueel kan een
combinatie met nachtdetentie plaatsvinden. Het belangrijkste doel van de maatregel is om het
gedrag van de Jeugdige in positieve zin te beïnvloeden om recidive te voorkomen.
De gedragsbeïnvloedende maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op het
systeem van de jongere, zoals ouders, broers en zussen. Het ministerie van Justitie heeft
voorwaarden opgesteld die aangeven welke Jeugdige voor de maatregel in aanmerking komt. Zo
moet er sprake zijn van ernstige gedragsproblemen, de ouders of jeugdbeschermer zijn niet in staat
adequaat op de gedragsproblemen te reageren en vrijwillige hulpverlening is ontoereikend.

9

Productcode 47A04
Productnaam intensieve trajectbegeleiding CRIEM
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de
volgende reclasseringsmaatregel inzetten: intensieve trajectbegeleiding Criminaliteit in Relatie tot de
Integratie van Etnische Minderheden (CRIEM), genoemd in artikel 77z en 77w van het Wetboek van
Strafrecht;
CRIEM wordt door justitie opgelegd aan Jeugdigen die afkomstig zijn uit een niet-westerse
minderheidsgroep en die voor de eerste keer, of voor meerdere lichte vergrijpen, met justitie in
aanraking komen. Bij deze Jeugdigen is er sprake van een gebrekkige integratie van het gezin in de
Nederlandse samenleving. Het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te
integreren, zijn risicofactoren die tot delict gedrag kunnen leiden. Reguliere jeugdreclassering is dan
niet doeltreffend.
De CRIEM-aanpak is een begeleidingstraject. Het traject zorgt dat de jongere en het gezin niet
geïsoleerd leven, maar deelnemen in de Nederlandse samenleving. De jeugdbeschermer helpt het
gezin de weg te vinden naar voorzieningen, organiseert gesprekken op school en informeert ouders /
hoe het in de Nederlandse samenleving eraan toe gaat. Samen met de school en het lokale team
wordt gewerkt aan een haalbaar toekomstperspectief voor de Jeugdige waaronder het behalen van
een startkwalificatie, een diploma Entree of het vinden van werk of dagbesteding, als start van zijn of
haar maatschappelijke zelfstandigheid. Een CRIEM-traject duurt meestal drie maanden met
eventueel een verlenging. Na drie maanden gaat het CRIEM-traject over in een regulier
jeugdreclasseringstraject.
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Productcode 47A05
Productnaam Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de
volgende reclasseringsmaatregel inzetten;
Intensieve trajectbegeleiding harde kern, genoemd in artikel 77z en 77w van het Wetboek van
Strafrecht. Intensieve Trajectbegeleiding (ITB)-Harde Kern is een maatregel die door de rechtbank
wordt opgelegd als een Jeugdige meerdere ernstige delicten heeft gepleegd of al eerder met de
politie in aanraking is geweest. In plaats van Jeugddetentie krijgt de Jeugdige begeleiding van een
medewerker van de jeugdreclassering. De Jeugdige wordt een half jaar streng begeleid en
gecontroleerd door de jeugdreclasseerder, die nauw samenwerkt met politie en justitie. Houdt de
Jeugdige zich niet aan de afspraken, dan wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een
onvoorwaardelijke straf en moet de Jeugdige alsnog de straf uitzitten. ITB-Harde Kern is bedoeld
voor Jeugdigen (vanaf twaalf jaar) die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen, omdat zij
ernstige delicten hebben gepleegd.
Er bestaan verschillende varianten:
• Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis.
• Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie, bij vonnis opgelegd.
• Bij een voorwaardelijke Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ), bij vonnis opgelegd.
• Bij voorwaardelijke invrijheidstelling na een jeugddetentie.
• Als programmaonderdeel van de gedragsmaatregel.
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Productcode 47B05
Productnaam Samenloop (dubbele maatregel)
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
De Gecertificeerde Instelling kan in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de
volgende reclasseringsmaatregel inzetten;
Samenloop, gelijktijdig uitvoeren van één of meer van de diensten ondertoezichtstelling en reguliere
jeugdreclassering. Samenloop heeft betrekking op het samengaan van jeugdbescherming en
jeugdreclassering, omdat een deel van de activiteiten voor beide maatregelen sterk overlappen,
wordt een aangepast (lager) tarief gehanteerd voor de uitvoering van de jeugdreclassering.
Naast het tarief voor de jeugdbescherming wordt dan het samenlooptarief gehanteerd. Als echter
sprake is van een Kinderbeschermingsmaatregel én een individuele trajectbegeleiding (ITB), dan
worden beide tarieven afzonderlijk gehanteerd en is géén sprake van een lager samenlooptarief. Hier
is voor gekozen omdat de individuele trajectbegeleiding een kortdurend traject is met eigen
specifieke aanpak en daardoor in veel mindere mate overlap vertoont.
De aanpak vraagt een samenwerking tussen school, Jeugdigen/ouders en lokale team (zorg,
onderwijs, arbeidsmarkt). Voor Jeugdigen vanaf twaalf jaar is de aanpak gericht op een gewenst en
haalbaar toekomstperspectief waaronder het behalen van een startkwalificatie, een diploma Entree
of het vinden van werk of dagbesteding, als start van zijn of haar maatschappelijke zelfstandigheid.
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Productcode 49C02
Productnaam Inzet Landelijk Expertise Team
Categorie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Productomschrijving
Het product Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb) is een specialistisch en zeer
intensief product dat door alle Gecertificeerde Instellingen in gezamenlijkheid georganiseerd wordt.
Het LET-Jb wordt ingezet in casuïstiek waarbij in het gezinssysteem dermate sprake is van agressie,
dat dit een gevaar kan betekenen voor de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Hierdoor is
sprake van extra beschermende en daarmee kostenverhogende maatregelen.
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Productcode 49C03
Productnaam Elektronische controle (inclusief reguliere Jeugdreclassering)
Categorie Jeugdreclassering
Productomschrijving
Elektronische Controle (EC) is een technisch hulpmiddel om te controleren of een Jeugdige zich
houdt aan een gebiedsgebod of een gebiedsverbod. Effectieve inzet van Elektronische Controle bij
Jeugdigen bestaat uit de combinatie van controle en begeleiding. De enkelband is de meest
toegepaste vorm van elektronische controle. Ervaring leert dat in deze situatie een intensiever
contact wordt gevraagd aangezien de Jeugdige een meer nadrukkelijke controle op gebieds- en
contactverboden en aanvullende belcontroles nodig heeft. Aangezien een zwaardere en
(tijds)intensievere begeleiding door de jeugdreclasseerder nodig is heeft de regio een passend tarief
met een toeslag voor de inzet van Elektronische Controle ontwikkeld. Dit tarief is inclusief de inzet
van reguliere jeugdreclassering. De rechter bepaalt de duur van de periode van jeugdreclassering
met enkelbandcontrole. Daarna gaat het EC-traject naar verwachting over in een regulier
jeugdreclasseringstraject.
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Product
Productcode: 49302
Productnaam: Samen optrekken, regie op de veiligheid bij de lokale teams
Categorie: Activiteiten in het preventief justitieel kader
Productomschrijving
De Expertise van de Gecertificeerde Instelling wordt actief ingezet. In opdracht en met instemming
van de cliënt trekt de medewerker van de Gecertificeerde Instelling samen op met de medewerker
van het lokale team. Dit kan in twee typen casuïstiek:
a.

Er is geen sprake van een bedreiging van de directe veiligheid van de Jeugdigen. Wel zijn er
ernstige zorgen over de ontwikkeling (structurele veiligheid) van de Jeugdigen.

b. De directe veiligheid en/of de structurele veiligheid is in het geding. Ouders lijken na de inzet van
de Jeugdbeschermingstafel mee te werken aan de hulpverlening, maar houden de hulp die het
patroon moet doorbreken toch af.
Het doorbreken van de situatie in het gezin lukt niet ondanks de pogingen om dit met de inzet van
hulp te realiseren. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is niet aan de orde. Wel
kan sprake zijn van een uitgesteld onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De regie op
het proces en op de veiligheid is belegd bij het lokale team. De Gecertificeerde Instelling voert vanuit
het specialisme dat zij op het gebied van veilig - en beschermd opgroeien heeft de veiligheidstaxatie
uit.
De Gecertificeerde Instelling registreert op cliëntniveau haar activiteiten per gemeente. De
dienstverlening wordt geregistreerd per uur. De Gecertificeerde Instelling kan maximaal 25 uur per
cliënt declareren.
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Product
Productcode 49A01
Productnaam: Samen optrekken, regie op de veiligheid bij de Gecertificeerde Instelling
Categorie: Activiteiten in het preventief justitieel kader
Productomschrijving
Er is sprake van een situatie waarin de veiligheid van de Jeugdige(en) acuut wordt bedreigd en/of het
niet gelukt is om met de inzet van vrijwillige hulp de ernstige zorgen over de ontwikkeling van de
Jeugdige(n) blijvend weg te nemen. Er loopt een onderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming. De Gecertificeerde Instelling neemt de regie op de veiligheid over van het lokale
team en bepaalt welke hulp minimaal ingezet moet worden om de veiligheid van de Jeugdige(n) te
waarborgen (preventieve interventie). De inzet van een preventieve interventie heeft tot doel de
veiligheid en een gezonde ontwikkeling van de Jeugdige te bewerkstelligen en een juridische
maatregel te voorkomen. Vrijwilligheid betekent in dit kader geen vrijblijvendheid. De
jeugdbeschermer motiveert en stelt duidelijke eisen aan het waarborgen van de veiligheid van de
Jeugdige binnen het gezin. Het besluit om deze activiteit uit te voeren loopt via de
Jeugdbeschermingstafel.
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