
Het onderzoek
De Raad bepaalt doelen waar jij (samen met je ouders) 
aan moet werken om te voorkomen dat je opnieuw een 
delict pleegt. De medewerker SAVE onderzoekt tijdens 
het haalbaarheidsonderzoek of jij mee wilt werken aan 
het behalen van die doelen en aan een gedragsbeïnvloe-
dende maatregel (GBM). De medewerker voert daarom 
een aantal gesprekken met jou en je ouders. Tijdens die 
gesprekken krijg je ook uitleg over de GBM. Je kunt ook 
gevraagd worden om samen met je ouders een gesprek 
te voeren bij een zorgaanbieder (bijvoorbeeld De Waag).

Wat gebeurt er daarna?
Wanneer de gesprekken achter de rug zijn maakt de 
medewerker SAVE een haalbaarheidsrapport. Tijdens de 
zitting bij de Rechtbank verzoekt de Raad om een GBM 
en wordt het haalbaarheidsonderzoek behandeld. Als je 
schuldig bevonden wordt, bepaalt de rechter of jij een 
GBM krijgt of een andere straf.

Je wordt verdacht van een delict of je bent veroordeeld voor een delict. 

Je verblijft nog in een Justitiële Jeugdinrichting of je bent geschorst door de 

Rechter Commissaris. Je hebt een persoonlijkheidsonderzoek (PO) gehad. Daaruit 

blijkt dat je een gedragsprobleem hebt en dat er problemen zijn op meerdere 

gebieden in je leven. Daarom heeft de Raad voor de Kinderbescherming opdracht 

gegeven om de haalbaarheid van een gedragsbeïnvloedende maatregel te 

onderzoeken.

Haalbaarheidsonderzoek 
Gedragsbeïnvloedende 
maatregel

www.samen-veilig.nl

Meewerken: niet verplicht, 
wel verstandig
Het werkt in je voordeel als jij en je ouders meewerken 
aan het haalbaarheidsonderzoek. De medewerker SAVE 
informeert de rechter over jouw houding en gedrag 
gedurende het onderzoek. De rechter neemt dat mee in 
zijn besluit over jouw straf. Werk je mee, dan krijg je 
bovendien een plan van aanpak op maat waarmee je 
kunt werken aan je eigen toekomst.  
Werk je niet mee, dan heb je weinig invloed op wat de 
rechter gaat besluiten. De rechter kan zelfs als je niet 
meewerkt besluiten toch een GBM op te leggen. Niet 
meewerken betekent dus niet dat je geen GBM zult 
krijgen.

Op www.samen-veilig.nl leest je meer over:
• Jouw rechten als cliënt van Samen Veilig
• Jeugdreclasseringsmaatregelen
• De SAVE-werkwijze
• Onze adressen
Vraag ook naar de folder over de 
Gedragsbeïnvloedende maatregel.
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