CLIËNTBIJEENKOMST
JEUGDSTRAFRECHTKETEN
ERVARINGEN VAN JONGEREN

INLEIDING
WAAROM?
De Jeugdhulpregio's West-Brabant West en
West-Brabant Oost zijn nieuwsgierig naar
de
ervaringen
van
jongeren
met
bijvoorbeeld handhaving, politie, HALT,
straathoekwerk of een jeugdgevangenis.
Deze ervaringen willen ze gebruiken om zo
het beleid te evalueren en door te
ontwikkelen. De regio West-Brabant West
heeft Scale Advies gevraagd om met
jongeren in gesprek te gaan.

WIE?
Scale Advies heeft daarom in 2020 een
digitale bijeenkomst georganiseerd met
diverse jongeren die graag hun verhaal met
ons wilden delen en ook nieuwsgierig
waren naar de verhalen van anderen. Een
ding hebben zij met elkaar gemeen: ze
hebben allemaal ervaringen binnen de
jeugdstrafrechtketen.

WAT?
We nemen jullie in deze rapportage graag
mee in zowel de positieve als negatieve
ervaringen van de jongeren. Het gaat
hierbij echt om hun beleving en adviezen ,
niet om onze mening als Scale Advies.
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ACHTERGROND
JONGEREN
De verhalen in dit document zijn gebaseerd op de
ervaringen van een groep jongeren. Onderstaande
omschrijvingen geven een klein inkijkje in de verschillende
achtergronden van de jongeren die deelgenomen hebben
aan de bijeenkomst. De drie voorbeeldjongeren vormen
een afspiegeling van de jongeren die wij hebben
gesproken, ze komen niet 1 op 1 overeen. Je kunt de
omschrijvingen gebruiken bij het lezen van de ervaringen
om zo beter vanuit de blik van de jongeren te kijken en je in
hen in te leven.

Toby, 16 jaar

Toby zit op de middelbare school.
Hij heeft niks met school. Niet met
de vakken, leerlingen of docenten.
Hij is liever lekker creatief bezig in
zijn eentje, hij zingt zelfs in een
eigen bandje. Anderen lachen hem
daar vaak om uit. Toby heeft één
keer een overtreding begaan, maar
heeft zich nu voorgenomen enkel
nog te focussen op de positieve
dingen in zijn leven. Zijn kleine club
vrienden helpt hem daarbij.
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ACHTERGROND
JONGEREN
Kaylee heeft een moeilijke tijd achter
de rug. Vanwege de scheiding van
haar ouders was er thuis veel ruzie,
waardoor ze voor haar eigen veiligheid
uit huis is geplaatst. In die periode was
ze erg boos en gefrustreerd. Ze heeft
toen ook een delict gepleegd en is
later in een gesloten instelling
geplaatst. Ze is vastberaden om stap
voor stap weer naar een sterke basis
toe te werken.

Kaylee, 20 jaar

Aiden, 22 jaar

Aiden is gefrustreerd. Hij heeft het gevoel dat
anderen hem altijd zien als een crimineel. Hij
heeft weliswaar ooit een delict begaan, maar dat
ligt in het verleden. Aiden is klaar met de
vooroordelen waar hij vrijwel dagelijks mee te
maken heeft. Mensen bekijken hem argwanend
en soms roepen ze hem wel zelfs na, terwijl hij
juist het beste met iedereen voor heeft. Hij laat
daarom graag zijn stem horen om hier
verandering in te brengen, het moet en kan
volgens hem anders!
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TIPS VOOR
GEMEENTEN EN
ZORGAANBIEDERS
Na een hoop ervaringen te hebben opgehaald bij de
jongeren, hebben we ze gevraagd wat zij
gemeenten en betrokken organisaties willen
meegeven. Wat doen zij nu goed en dienen ze vast
te houden? En waar zien zij nog ruimte voor
verbetering? De jongeren gaven de volgende tips...
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TIPS VOOR
GEMEENTEN EN
ZORGAANBIEDERS
Heb meer aandacht voor het geluid vanuit de jongeren en kom
gezamenlijk tot een plan
Praat met de jongeren in plaats van met de ouders. De jongeren zijn het erover
eens dat ze al vanaf hun 16e zelfstandig met iemand kunnen praten zonder
dat daar een ouder of verzorger bij hoeft te zijn.
Jeugdzorg moet meer naar het kind luisteren in plaats van naar de ouders.
Wat een jongere graag anders had gezien in de gesloten instelling is het
samen opstellen van een plan en goede begeleiding. Ze zocht naar iemand
die echt naar haar zou luisteren.

‘Ook al zijn we
jong, we kunnen
prima iets zinnigs
zeggen!’
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TIPS VOOR
MEDEJONGEREN
Tenslotte hadden de jongeren niet enkel tips voor
gemeenten en zorgaanbieders, maar ook voor hun
medejongeren. Ze geven aan dat ze niet altijd blij
zijn met de keuzes die zij in hun verleden hebben
gemaakt en willen andere jongeren daarom het
volgende meegeven...
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TIPS VOOR
MEDEJONGEREN
Je mening geven is goed, maar werk ook met de ander mee
Werk altijd mee met wat ze van je vragen.
Blijf je mening geven als je iets niet oké vindt. Geef je mening wel op een
normale manier.

Denk aan je toekomst
Ga naar school! Dat heb je echt nodig in je toekomst.
Kijk niet altijd op naar de jongens die ouder dan je zijn.

‘Ik zou willen dat ik daar niet naar
gekeken had en gewoon van mijn jeugd
genoten had. Ook had ik gewoon naar
school moeten blijven gaan’

‘Ze zouden jongeren eens mee naar de
gevangenis kunnen nemen, net zoals in
van die Amerikaanse tv-series. Laat ze
eens zien hoe het daar is’.
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De cliëntervaringen zoals beschreven in deze rapportage zijn opgehaald in het
kader van de Strategie Veiligheid van de Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via
participatie@scaleadvies.nl of Esther bellen op 0611081139

