Individuele trajectbegeleiding CRIEM
Wat is het?
ITB-CRIEM is individuele begeleiding op maat voor drie maanden. CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie
van Etnische Minderheden. ITB-CRIEM is bedoeld voor jongeren uit een niet-westerse minderheidsgroep die moeite hebben
om te integreren in de Nederlandse samenleving. Het programma heeft drie doelen: versterking van het sociale netwerk,
verbetering van de integratie en voorkomen dat deze jongeren marginaliseren.
De jeugdreclasseerder zet in op het verbinden van de gescheiden werelden waarin de jongere leeft en het op één lijn krijgen
van de pedagogische aanpak van ouders, leraren en andere belangrijke betrokkenen. Door jongeren in een zo vroeg mogelijk
stadium te helpen, kan worden voorkomen dat hun problemen leiden tot (ernstig) delictgedrag. De concrete inhoud van de
begeleiding verschilt per jongere en is praktisch, ondersteunend en direct. De CRIEM aanpak is geen straf, het is een
begeleidingsvorm die als bijzondere voorwaarde binnen een juridisch kader past. De inzet is erop gericht dat de jongere zelf
verder kan zonder deze intensieve begeleiding.

Voor wie?
ITB-CRIEM richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat om jongeren uit gezinnen die
moeilijk integreren in de Nederlandse samenleving. De aanpak is vooral gericht op jongeren die zich met
lichtere vormen van criminaliteit bezighouden en die geen of een relatief licht justitieel verleden hebben.

Wanneer?
ITB-CRIEM kan door het openbaar ministerie of de rechtbank worden opgelegd als vorm van begeleiding bij transactie,
voorwaardelijke veroordeling, binnen een Gedragsbeïnvloedende Maatregel of schorsing van de voorlopige hechtenis.
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Zo werkt ITB-CRIEM
Fase 1: Plan van Aanpak
In de eerste fase wordt informatie verzameld en een Plan van Aanpak opgesteld. De geschiedenis, de huidige situatie en de
gewenste situatie worden in kaart gebracht. Hierin staat het delictgedrag centraal. Bij de gewenste situatie wordt samen met de
jongere gekeken naar de doelen die op korte termijn haalbaar
zijn. Deze doelen worden in het Plan van Aanpak vastgesteld. In deze fase wordt ook meteen gewerkt aan de problemen die
direct zichtbaar zijn.

Fase 2: Uitvoering
In deze fase wordt het Plan van Aanpak uitgevoerd. Deze uitvoeringsfase duurt zeven tot acht weken. De principes zijn:
informeren, verbinden en ondersteunen. Het streven is om de geformuleerde doelen zo snel mogelijk te realiseren. Dit is een
intensieve fase met minimaal twee tot drie keer per week contact met het gezin.

Fase 3: Afsluiting
Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats over het resultaat van de begeleidingsdoelen. Er wordt een rapport opgemaakt
voor de Raad voor de Kinderbescherming. In de meeste gevallen zal de begeleiding van de jongere worden overgedragen aan
de reguliere jeugdreclassering. Indien nodig kan de jeugdreclassering het openbaar ministerie verzoeken het CRIEM-traject
met drie maanden te verlengen.

Meer informatie?
Vraag ernaar bij uw contactpersoon in uw regio of kijk op onze website www.bjzlimburg.nl.
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