Individuele trajectbegeleiding voor Jongvolwassenen
Algemene informatie
Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de jeugdreclassering jongvolwassenen tot 23 jaar begeleiden. Tijdens
deze begeleiding wordt gewerkt met de methodische handreiking voor adolescenten en jongvolwassenen. Voor een bepaalde
groep zal een intensiever traject opgezet moeten worden. Hiervoor is de individuele trajectbegeleiding voor jongvolwassenen
ontwikkeld, kortweg ITB-JOVO. De jeugdreclassering kent daarmee drie maatregelen die als bijzondere voorwaarde kunnen
worden opgelegd: ITB-Harde Kern Aanpak, ITB-CRIEM en ITB-JOVO.

Wat houdt deze maatregel in?
ITB-JOVO richt zich primair op zorgaspecten en het systeem in plaats van op controle en repressie (zoals bij de ITB Harde
Kern). Deze vorm wordt gedurende zes maanden uitgevoerd onder de juridische noemer van ITB-Harde Kern. De gemiddelde
contacttijd is 3 uur per week.

Doel
Het doel van deze intensieve maatregel is het voorkomen van recidive door middel van het verbeteren van de persoonlijke
vaardigheden en competenties van de jongvolwassene en het vergroten van de sociale en maatschappelijke integratie.
Als het traject met succes is afgerond heeft de jongvolwassene een nieuw bestaan opgebouwd en komt hij/zij niet meer in
aanraking met politie en/of justitie.

Doelgroep
Jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen en problemen hebben op belangrijke
leefgebieden zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk, wonen, middelengebruik, plannen en structureren,
psychosociaal functioneren en financiën. Het gaat zowel om jongvolwassenen die voor het eerst met justitie in aanraking
komen als om veelplegers. Voorwaarde is dat de jongvolwassene bereid is om mee te werken en wil veranderen.

1

Aanpakken en niet loslaten
De begeleiding is positief en oplossingsgericht. Alles staat in het teken van het creëren van nieuwe kansen door het vergroten
van (sociale) vaardigheden en competenties van de jongvolwassene. Het motto is ‘aanpakken en niet loslaten’. De
jeugdreclasseerder maakt samen met de jongvolwassene een plan voor de komende zes maanden, onderzoekt het netwerk,
zorgt voor de juiste zorginzet en is als casemanager het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Kenmerken ITB-JOVO
o
o
o
o
o
o
o

Positieve rolmodellen staan centraal
Het maken van goede afspraken rondom (on)gewenst gedrag
De opvoedvaardigheden van de ouders worden aangepakt
Vrijetijdsbesteding in groepsverband staat centraal
Het hele (gezins)systeem wordt betrokken
Individueel met jongvolwassene aan de slag en niet in een groep
Er word niet te intensief geïntervenieerd; de begeleiding wordt altijd afgestemd op het risico.

Resultaat
De jongvolwassene moet aan het einde van het begeleidingstraject laten zien dat hij/zij:
o
een ander gedrag vertoont en wijze van denken heeft
o
een andere levensstijl heeft ontwikkeld
o
werk heeft of een opleiding volgt
o
een stabiele woonsituatie heeft
o
een andere vorm van vrijetijdsbesteding heeft
o
geleerd heeft met de druk van (negatieve) contacten om te gaan
o
een minder risicovol sociaal netwerk heeft.
Concreet komt het er op neer dat de jongvolwassene dan een nieuw bestaan heeft opgebouwd en dat hij of zij niet meer in
aanraking komt met politie en/of justitie.

Aanmelding
Net als de andere ITB-varianten kan deze maatregel door de rechter opgelegd worden als bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke straf. Ook een gemeente kan ITB-JOVO inzetten als nazorgprogramma na afloop van detentie of in het kader
van de aanpak van criminele (jeugd)groepen.
Wanneer ITB-JOVO door de rechter wordt opgelegd, zal Bureau Jeugdzorg in zaken van minderjarigen ingeschakeld worden
door de Raad voor de Kinderbescherming. Bij meerderjarigen kan Bureau Jeugdzorg in overleg met de 3RO de begeleiding
verzorgen.

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