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Wie doet wat?
ONDERWIJS
Met onderwijs wordt het primair,
voortgezet, hoger en wetenschappelijk
onderwijs bedoelt en alle vormen die daar
onder vallen. Scholen hebben een
belangrijke rol in het voorlichten en
signaleren. Scholen moeten een
veiligheidsplan en handelingsprotocol
hebben om een veilig leerklimaat te
creëren, incidenten te voorkomen en tijdig
op te treden als een incident zich
Preventie
voordoet.

JONGERENWERK
Jongerenwerkers focussen zich op de
begeleiding van jongeren met de leeftijd van 10
tot 23 jaar die steun nodig hebben bij het
volwassen worden in een wijk of buurt. Zij
stimuleren hun persoonlijke én sociale
ontwikkeling. Ze doen dit door contact te
maken, te signaleren, motiveren, opvoeden en
activeren. Daarbij werken jongerenwerkers met
diverse partners samen, zoals ouders, scholen,
jeugdhulp, wijkteams en politie.

POLITIE
Als kinderen tussen de 12 en 23 jaar
strafbare feiten plegen, spreken we van
jeugdcriminaliteit. Kinderen jonger dan 12
jaar kunnen niet strafrechtelijk worden
vervolgd. Plegen ze een delict en worden
ze betrapt en aangehouden, dan maakt de
politie een zorgmelding aan. Een
jeugdagent is aanspreekpunt voor de
jeugdzorg, bouwt netwerkcontacten op
met scholen, jeugdzorg, reclassering e.d.
Signaleert ontwikkelingen en problemen
met betrekking tot ( ongewenst) gedrag
van (groepen van) jongeren met
betrekking tot de leefomstandigheden van
jongeren.

JEUGDTEAMS
Het Jeugdteam biedt ondersteuning bij
een gedrags- of emotioneel probleem
en/of ondersteuning bij de opvoeding.
Een jeugdteam is bedoeld voor kinderen
en jongeren tot 18 en soms tot 23 jaar,
met lichte problematiek. Uw gemeente is
verantwoordelijk voor deze hulp.

HALT.
Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar
gedrag onder jongeren van 12 tot 18 jaar
aan te pakken, zonder dat de jongere een
strafblad krijgt. Halt organiseert kortlopende
interventies om jeugdcriminaliteit te
voorkomen, bestrijden en bestraffen. Halt
wil jongeren helpen fouten te voorkomen,
hen laten leren van fouten en hen de kans
geven fouten te herstellen, met als
uitgangspunt zowel jongeren als slachtoffers
te helpen.

LOKAAL PGA / GROEPSAANPAK
De PGA is een belangrijk onderdeel van de
lokale veiligheidsaanpak. De PGA beoogt om
met repressieve en preventieve interventies
hardnekkige patronen van criminaliteit en
overlast te doorbreken. Geprioriteerde
personen worden naar een zorg- en/of
justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht
voor de persoon zelf en voor zijn
(gezins)systeem. De aanpak sluit aan bij de
decentralisaties in het sociaal domein, waarbij
de gemeente meer instrumenten in handen
heeft gekregen op het gebied van preventie en
zorg
Preventie

NETWERK- EN TRAJECTBERAAD
De essentie van het netwerk- en
trajectberaad is dat alle beschikbare
informatie over de jongere zo snel mogelijk
na binnenkomst in een JJI wordt
bijeengebracht en op basis daarvan zowel de
doelen van het verblijf in de JJI als de inhoud
en de doelen van de nazorg worden bepaald
en vervolgens gemonitord worden.

OPENBAAR MINISTERIE
Het OM werkt met gemeenten, politie
en andere ketenpartners (zoals het RIEC
en Zorg- en Veiligheidshuis en) samen in
de aanpak van criminele jongeren en
geprioriteerde jeugdgroepen. De aanpak
van criminele jeugdgroepen is prioriteit
van het OM. Door de combinatie van
preventie, zorg en repressie wordt een
effectieve aanpak neergezet.
De maatschappelijke impact van de
jeugdgroep en de individuen wordt
meegenomen in de eis van het OM.
Leden van criminele jeugdgroepen die
strafbare feiten plegen worden door het
OM stevig aangepakt waarbij ook wordt
gekeken naar de mogelijkheid om
crimineel verkregen vermogen af te
pakken: misdaad mag niet lonen. Ook
kunnen zij afstraffen onder het
adolescentenstrafrecht wat de
pedagogische insteek kan vergroten.

PIT (Preventief Interventie Team)
Het PIT is gericht op kinderen van 5
tot 12 jaar met probleemgedrag dat
zich naar buiten richt, zoals agressie
of ander grensoverschrijdend gedrag.
Dit wordt ook wel externaliserend
probleemgedrag genoemd. PIT stuurt
vroegtijdig bij in een verstoorde
sociale ontwikkeling zodat deze
kinderen kans hebben op een
volwaardige deelname aan de
maatschappij.

JBT
De Jeugdbeschermingstafel wordt
bijeen geroepen om gezamenlijk in
gesprek te gaan over de groei en
veiligheid van een kind tot 18 jaar.
Het doel is om met alle betrokkenen
te komen tot een wijs besluit dat de
ontwikkeling van het kind ten goede
komt.

JPT (Jeugd Preventie Team)

JEUGDRECLASSERING

Het JPT biedt trajectbegeleiding aan
jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn
gekomen met de politie ofwel er zorgen
bestaan over aanwezige criminogene
factoren. De begeleiding is intensief en
kortdurend aan de jongere en diens
gezin/netwerk. Het doel is voorkomen en
terugdringen van jeugdcriminaliteit in een
vroeg stadium. Indien nodig volgt een
motivatietraject voor vervolghulpverlening.

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg
waarbij de jongere wordt geholpen,
begeleid en gecontroleerd. Het doel van
jeugdreclassering is om in samenwerking
met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de
jongere te veranderen en recidive te
voorkomen.

RECLASSERING
Preventie
De reclassering geeft advies over
een dader of verdachte aan het OM,
de rechtbank of het
gevangeniswezen, houdt toezicht en
begeleidt bij werkstraffen.
bijvoorbeeld het toezien op en
begeleiden in opgelegde
gedragsinterventies, behandelingen,
plaatsingen in begeleid wonen
instellingen. Ook heeft de
reclassering een grote rol in
gedragsbeïnvloeding en monitoring/

De jeugdreclassering kan door de rechter
opgelegd worden aan jongeren tussen de 12
en 18 jaar die een delict hebben gepleegd.
De begeleiding kan doorlopen tot na de 18e
verjaardag. 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 (ASR). De
gedachte daarachter is dat zolang de
hersenen nog in ontwikkeling zijn, het
gedrag van een verdachte maximaal
bijgestuurd kan worden. In het
jeugdstrafrecht ligt daarop het accent,
terwijl in het gewone strafrecht vergelding
voorop staat.

ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS
In de twee Zorg- en Veiligheidshuizen
die onze politie Eenheid Den Haag telt
werken ketenpartners uit de straf-,
zorg- en de bestuurlijke keten samen
aan de veiligheid van alle gemeenten
in onze eenheid. De Zorg- en
Veiligheidshuizen (ZVH) focussent op
mensen die naast justitiecontacten
nog meer problemen hebben. De
zogenoemde ‘multiproblematiek’ kan
niet door één ketenpartner of keten
alleen worden opgelost. Denk aan
een overlastgevend gezin waarbij
moeder verslaafd is, vader agressief,
Preventie
het ene kind Laag Verstandelijk
Beperkt is, het andere kind de buurt
onveilig maakt. Onder regie van het
ZVH ontstaat één gezamenlijk beeld
van de situatie en werken de partners
vanuit één plan en bundelen zorg
(bijv. behandeling voor verslaving
moeder), straf (na inbraak zoon) en
bestuurlijke interventies (vb tijdelijk
huisverbod voor vader). De
gezamenlijke inspanning leidt ertoe
dat het gezin minder overlast
veroorzaakt, benodigde hulp wordt
ingezet en niet meer of duidelijk
minder in aanraking komen met
justitie.

RIEC
Het RIEC Den Haag is een
samenwerkingsverband van 27
gemeenten uit de politie eenheid
Den Haag, politie, Openbaar
Ministerie en belastingdienst en is
beheersmatig ondergebracht bij de
gemeente Den Haag. In RIEC-verband
wordt integrale casuïstiek op gebied
van ondermijnende criminaliteit en
de bestuursrechtelijke of
strafrechtelijke opvolging ervan
behandeld. Zwaardere zaken kunnen
ingebracht worden door de
deelnemers aan de RIEC
samenwerking zoals bijvoorbeeld
jeugdgroepen die in de zwaardere
criminaliteit zitten zodat we jongeren
laten zien dat drugscriminaliteit nooit
loont. De taak van het RIEC is het
versterken van het lokale bewustzijn,
het verbinden van informatie,
expertise en krachten van de
verschillende overheidspartners en
het verkrijgen van inzicht in de
activiteiten van de ondermijnende
criminaliteit en eindigt bij de
ondersteuning in de aanpak ervan.

PROJECT DEALBREAKERS
VOORKÓMEN IS BETER DAN VÓÓRKOMEN
Dealbreakers heeft als doel om te voorkomen dat
jongeren in de (georganiseerde) drugscriminaliteit
belanden. Er zijn 5 gemeentes die meewerken aan
deze pilot, namelijk: Delft, Zoetermeer,
Leidschendam; Voorburg, Gouda en Leiden. In deze
gemeenten gaat er op lokaal niveau onderzocht
worden hoe we jongeren het beste kunnen laten
inzien wat de nadelen van snel geld verdienen zijn.
Uiteindelijk zal er voor alle 27 gemeentes in de
eenheid een handreiking ontwikkeld gaan worden
met de werkzame elementen die elke gemeente
lokaal kan toepassen.
Het project Dealbreakers richt zich op zowel
preventieve als repressieve interventies om te
voorkomen dat jongeren afglijden in de
(georganiseerde) drugscriminaliteit (leeftijd 4 tot 27).
De focus ligt op 10 tot 14 jarige omdat er uit
literatuur onderzoek blijkt dat jongeren op die leeftijd
het meest beïnvloedbaar zijn en de interventies dan
het meest effectief zijn.

