
Begeleiding
Voordat de begeleiding start heeft de medewerker 
uitgezocht of jij en je ouders voldoende gemotiveerd 
zijn om mee te werken. Jullie hebben besloten om mee 
te werken. De medewerker heeft een plan van aanpak 
opgesteld en dat heb je ondertekend.  

Er zijn drie fasen van begeleiding. Als  jij je aan de 
afspraken houdt en alles verloopt volgens plan, dan krijg 
je geleidelijk aan meer vrijheden. 

1. In de eerste maand heb je een strak weekrooster en 
geen vrijheden. Het is niet toegestaan om af te 
wijken van het weekrooster, tenzij je uitdrukkelijk 
toestemming hebt van de medewerker. De politie, je 
ouders en je school zijn op de hoogte van het 
weekrooster. 

 Je wordt intensief gecontroleerd of jij je aan de 
afspraken houdt. Dit betekent dat ook ’s nachts 
politie ter controle bij je langs kan komen. Je bent 
verplicht om altijd bereikbaar en controleerbaar te 
zijn. Je ouders spelen hier ook een rol in en zullen bij-
zonderheden melden aan de medewerker.

 Het is tijdens het ITB-traject niet toegestaan om 
drugs en alcohol te gebruiken. Hiervoor zullen 
urinecontroles plaatsvinden. Verder ben je verplicht 
om naar school of werk te gaan.

Ben jij al vaker met Justitie in aanraking geweest? Heb je een ernstig strafbaar 

feit gepleegd? Dan kan de kinderrechter je zes maanden ITB-PLUS* opleggen.

In plaats van gevangenisstraf krijg je begeleiding van een medewerker jeugd-

reclassering van Samen Veilig. Deze medewerker begeleidt en controleert je 

een half jaar lang streng en werkt daarbij samen met politie en Justitie.

www.samen-veilig.nl

ITB PLUS

2. In de volgende maanden krijg je geleidelijk je vrijhe-
den terug. Verder werk je samen met je ouders aan 
je doelen. Bijvoorbeeld: het behalen van een diplo-
ma en het vinden van een baan, het krijgen van een 
betere relatie met je ouders, of beter om kunnen 
gaan met boosheid. Soms krijg je hierbij hulp van een 
andere hulpverlener. Als dat nodig is krijgen ook je 
ouders steun in het (terug) krijgen van hun gezag.

 Regelmatig wordt besproken hoe het gaat. Hier praat 
de medewerker niet alleen met jou over, maar ook 
met je ouders, de politie, je mentor en/of baas.

3. Na deze intensieve periode volg je nog anderhalf jaar 
het gewone programma van de jeugdreclassering.

Afspraak = afspraak
ITB-PLUS is niet vrijblijvend. Je bent verplicht om je aan 
alle afspraken te houden. Houd je je niet aan de afspra-
ken, dan krijg je geen nieuwe vrijheden of worden 
vrijheden ingetrokken. Als jij je niet aan de afspraken 
houdt, krijg je een officiële waarschuwing van de 
medewerker of Officier van Justitie. Je krijgt nog een 
kans. Maak je nog een overtreding dan stopt jouw 
traject. Dit betekent dat de rechter opnieuw een straf 
voor je bepaalt.

*ITB staat voor Individuele Traject Begeleiding. 

 
Op www.samen-veilig.nl leest u meer over:
• Jouw rechten als cliënt van Samen Veilig;
• De werkwijze SAVE;
• Onze adressen.
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