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VOORWOORD  
 
 
In Jeugd Terecht, het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006, heeft de Mini-
ster van Justitie onderzoek naar signaleringsgesprekken aangekondigd. Dergelijke gesprek-
ken moeten bijdragen aan het terugdringen van herhaald strafbaar gedrag onder jeugdigen. 
Als onderdeel van dit onderzoek heeft Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het 
Ministerie van Justitie een inventarisatie van werkwijzen en projecten voor signalering uitge-
voerd. Het is de bedoeling dat deze werkwijzen en projecten in een vervolgonderzoek nauw-
keuriger worden onderzocht. 
 
Voor u ligt het rapport van de inventarisatie. Het is tot stand gekomen dankzij de medewer-
king van vertegenwoordigers van een groot aantal instellingen en projecten: zij hebben de ge-
gevens geleverd.  
 
Het onderzoek is begeleid door een commissie waarin zitting hadden: 
 
De heer prof. dr. P.N. Kenis   Universiteit van Tilburg, FSW (voorzitter) 
De heer dr. B. Bijl    PI Research 
De heer drs. W.C.A.M. Dessart   Ministerie van Justitie, WODC 
Mevrouw drs. R. van Dueren den Hollander Halt Nederland 
Mevrouw drs. E.C. de Groot   Ministerie van VWS, Directie Jeugdbeleid 
Mevrouw mr. drs. T. van den Hoogen-Saleh Ministerie van Justitie, DGPJS/DJC 
De heer P. van Oijen    Regiopolitie Haaglanden 
Mevrouw mr. E. de Roy   Raad voor de Kinderbescherming 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Saskia Dekkers met ondersteuning van Arne Benoist. 
De lay-out was in handen van Patricia Rasoelbaks. 
 
 
 
 
Amsterdam, oktober 2004 
Ger Homburg, projectleider 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 
BARO Basis Raadsonderzoek (Raad voor de Kinderbescherming) 
BPS Bedrijfs Processen Systeem (Politie) 
CAD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
CRJ Coördinatiepunt Risicojeugd 
CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
DJOT Drents Jongeren Opvang Team 
DSO Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
JCO Justitieel Casus Overleg 
JIB Justitie in de Buurt 
JIT Jeugd Interventie Team 
JOT Jeugd Opvang Team 
JPP Jeugd Preventie Project 
JPT Jeugd Preventie Team 
JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding 
LOF Landelijk Overdrachts Formulier (Politie) 
LOOPP Landelijke Vereniging Opvoedingsondersteuning Pedagogische Preventie 
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
OM Openbaar Ministerie 
ORJ Overleg Risicojeugd 
Prejop Preventieproject voor jongeren met politiecontacten 
SBE Snelle Beslis Eenheid 
SISA Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond en onderzoeksvragen 

In het justitiële jeugdbeleid is de laatste jaren steeds meer de nadruk komen te liggen op het 
realiseren van een sluitende ketenaanpak. Door in de uitvoering van het beleid meer samen-
hang te brengen en samenwerking te zoeken, kunnen afzonderlijke interventies en de totale 
aanpak meer effect sorteren, zo stelt Jeugd Terecht, het Actieprogramma aanpak jeugdcrimi-
naliteit 2003-2006. Dat geldt niet alleen voor de partners in de jeugdstrafrechtketen (politie, 
Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg en Bureau Halt), 
maar ook voor de aansluiting op het niet-justitiële veld van de vrijwillige hulpverlening. Die 
samenwerking en afstemming bestaan nog lang niet altijd. Het geheel is daardoor niet meer 
en soms zelfs minder dan de som van de afzonderlijke delen.  
 
Om de ketenaanpak dichterbij te brengen wil het Ministerie van Justitie effectieve methodie-
ken inventariseren of ontwikkelen, die gebruikt kunnen worden om de aansluiting tussen 
jeugdigen met (eerste) politiecontacten en de vrijwillige hulpverlening te verbeteren. Dit 
wordt de signaleringsfunctie genoemd: het onderzoeken van de aanwezigheid van achterlig-
gende problemen bij jongeren die door het plegen van een delict met de politie in aanraking 
komen. De eventuele doorverwijzing naar de vrijwillige hulpverlening moet bijdragen aan 
het terugdringen van herhaald strafbaar gedrag. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling van het Ministerie van Justitie om pilots signaleringsge-
sprekken op te zetten (actiepunt 19 in Jeugd Terecht). In overleg met de justitiële ketenpart-
ners is echter besloten om bestaande werkwijzen en projecten te inventariseren en te onder-
zoeken op snelheid en kwaliteit van signalering en doorverwijzing. Hiermee moeten bouw-
stenen voor een signaleringsfunctie worden gevonden, die ook elders in het land kunnen wor-
den gebruikt. 
 
Het Ministerie van Justitie heeft aan Regioplan opdracht gegeven om als eerste fase in dit on-
derzoek een inventarisatie te maken van bestaande werkwijzen en projecten op het gebied 
van signalering. 
De diverse vormen kunnen later, in een tweede fase, onderzocht worden op snelheid en kwa-
liteit. Vooruitlopend op deze tweede fase moet de inventarisatie aandacht besteden aan vier 
randvoorwaarden die door het Ministerie van Justitie zijn geformuleerd, te weten: 
 
• Ouders of verzorgers moeten consequent bij de signalering betrokken worden. 
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• Vanuit de justitieketen moet worden samengewerkt met organisaties in het opvoedingson-
dersteunings-, jeugdzorg- en hulpverleningsveld. 

• Signalering van risicofactoren moet structureel en systematisch plaatsvinden. 
• Er moet doorverwijzing naar vrijwillige ondersteuning of hulpverlening plaatsvinden. 
 
De vragen die in de eerste fase van het onderzoek worden beantwoord zijn: 
• Welke werkwijzen en projecten zijn er op het gebied van signalering? 
• Op welke manier wordt aan de gestelde randvoorwaarden voldaan? 
 
 
1.2 Begripsbepaling 

De term signalering wordt door diverse instellingen verschillend opgevat. In dit onderzoek 
zoeken we aansluiting bij de omschrijving uit Jeugd Terecht.  
 
Signaleren is het onderzoeken van achterliggende problematiek bij jongeren met een (eerste) 
politiecontact na het plegen van een delict, met het oog op indicaties voor doorverwijzing 
naar instellingen voor ondersteuning of hulpverlening. 
 
Deze omschrijving geeft aan dat signalering plaatsvindt naar aanleiding van een (eerste) po-
litiecontact. In Jeugd Terecht wordt steeds tussen haakjes (eerste) toegevoegd om duidelijk te 
maken dat het niet uitsluitend om eerste politiecontacten gaat. Ook jongeren die voor een 
tweede of wellicht derde delict met de politie in aanraking komen, kunnen in signalerings-
projecten terecht komen. Signalering is echter niet bedoeld voor jeugdige carrièrecriminelen 
of harde kernjongeren. 
 
Verder maakt de omschrijving duidelijk dat politiecontacten die niet in verband staan met 
een door de jongeren gepleegd delict (zoals signalen over kindermishandeling of verwaarlo-
zing) buiten beschouwing blijven. In de termen van Jeugd Terecht is dit het terrein van de 
vroegsignalering. In dit onderzoek zijn wel de afdelingen leerplicht van de G-30 gemeenten 
benaderd. De reden hiervoor is dat leerplichtambtenaren een proces-verbaal op kunnen ma-
ken in geval van schoolverzuim waarmee leerlingen dus een overtreding begaan (van de 
Leerplichtwet).  
 
Signalering is verder een grove, eerste inventarisatie van de aanwezigheid van achterliggende 
problemen zonder al te veel diepgang. Een nadere beoordeling van de aard en de ernst van de 
situatie (gericht op de vraag welke interventie gewenst is) valt niet onder de signaleringstaak, 
maar onder de intake van hulp- of zorgverleners. Het doel van signalering is het zo vroeg 
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mogelijk waarnemen van problemen, zodat tijdig kan worden doorverwezen naar vormen van 
opvoedingsondersteuning of hulpverlening.  
 
 
1.3 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet uit-
eengezet. In hoofdstuk 3 komen de resultaten aan bod. In hoofdstuk 4 volgt een korte 
reflectie op het verloop van de inventarisatie. Ten slotte worden alle werkwijzen en projecten 
in het kader van signalering afzonderlijk besproken in hoofdstuk 5. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Methode 

Het voorliggende onderzoek bouwt voort op twee studies die het Ministerie van Justitie in 
2003 gelijktijdig heeft uitgevoerd. Deze studies waren gericht op werkwijzen en instrumen-
ten voor vroegsignalering, signalering, screening en risicotaxatie. Er zijn schriftelijke vragen-
lijsten verstuurd naar Bureaus Jeugdzorg, Bureaus Halt, politieregio’s en de vestigingen van 
de Raad voor de Kinderbescherming. De respons was circa veertig procent.  
 
Het Ministerie van Justitie had behoefte aan nader onderzoek naar het onderwerp signalering. 
Daarom is er voor gekozen om de instellingen die in het onderzoek naar werkwijzen en in-
strumenten hebben gerespondeerd nogmaals te benaderen met een aantal aanvullende vragen 
over signalering. Deze vragen zijn telefonisch afgenomen, zodat er aandacht besteed kon 
worden aan wat er in het eerdere onderzoek al geantwoord was.  
 
De instellingen die in het inventarisatieonderzoek van Justitie niet hebben gerespondeerd zijn 
met een schriftelijke vragenlijst benaderd. Aanvullend zijn ook nog de afdelingen leerplicht 
van de G-30 gemeenten en alle Justitie in de Buurt-kantoren (JIB) benaderd. Ten slotte is er 
navraag gedaan bij het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO), de 
Landelijke Vereniging Opvoedingsondersteuning Pedagogische Preventie (LOOPP) en het 
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).  
 
De benadering van al deze organisaties was erop gericht om te inventariseren welke werkwij-
zen en projecten er op het gebied van signalering in de praktijk bestaan. Daarbij is de 
sneeuwbalmethode toegepast, hetgeen inhoudt dat niet alleen is gevraagd naar de projecten 
of werkwijzen die de ondervraagde instellingen zelf uitvoeren, maar ook naar projecten of 
initiatieven waarmee de respondenten bekend zijn. Om te kunnen toetsen of de door de res-
pondenten genoemde projecten aan de gestelde randvoorwaarden van het Ministerie van Jus-
titie voldoen, is er nog aanvullende informatie verzameld via internet of via een telefonische 
benadering van contactpersonen van die projecten.   
 
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van begin juli tot half september 2004. 
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2.2 Respons 

Er zijn 55 instellingen telefonisch benaderd1, waarvan er 49 gerespondeerd hebben. Daar-
naast zijn 124 instellingen schriftelijk benaderd2, waarvan er 107 gerespondeerd hebben. In 
totaal hebben van de 179 instellingen er 156 gerespondeerd.3 De totale respons bedraagt dus 
87 procent. Daarnaast zijn nog 18 contactpersonen van projecten benaderd. Deze personen 
hebben allemaal hun medewerking verleend.  
 
Er is op twee manieren geprobeerd een zo hoog mogelijke respons te bewerkstelligen.  
• De respondenten die telefonisch zijn benaderd en aangaven het prettiger te vinden om een 

face-to-face gesprek te voeren of de vragen schriftelijk te beantwoorden, is deze optie ge-
boden. Van de respondenten heeft echter bijna iedereen telefonisch gerespondeerd. Er 
heeft één face-to-face gesprek plaatsgevonden en één respondent heeft de vragen schrifte-
lijk beantwoord. 

• De instellingen die schriftelijk zijn benaderd, maar niet binnen vijf weken hadden gerea-
geerd, zijn telefonisch gerappelleerd. Aan hen is de optie geboden de vragen telefonisch 
te beantwoorden. In totaal hebben twee respondenten hieraan de voorkeur gegeven. De 
instellingen die aangaven de vragenlijst alsnog schriftelijk terug te sturen, maar dit binnen 
twee weken niet hadden gedaan, zijn nogmaals telefonisch benaderd.  

 
De respons per instelling is 96 procent voor de politieregio’s, 91 procent voor de Haltbu-
reaus, 86 procent voor de Raad voor de Kinderbescherming, 81 procent voor de Bureaus 
Jeugdzorg, 77 procent voor de afdelingen leerplicht en 72 procent voor de JIB-kantoren. De 
responderende instellingen zijn over heel Nederland verspreid. Per provincie hebben mini-
maal drie instellingen gerespondeerd, waardoor de kans klein is dat er werkwijzen, projecten 
en initiatieven op het gebied van signalering over het hoofd zijn gezien. 

                                                      
1 Waarvan 18 Bureaus Halt, 11 politieregio’s, 10 Bureaus Jeugdzorg en 16 vestigingen van de Raad voor de Kinder-
bescherming. 
 
2 38 Bureaus Halt, 14 politieregio’s, 6 vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming, 11 Bureaus Jeugdzorg, 
25 JIB-kantoren en 30 afdelingen leerplicht.  
 
3 Waarvan 51 Haltbureaus, 24 politieregio’s, 17 Bureaus Jeugdzorg, 19 vestigingen van de Raad voor de Kinderbe-
scherming, 18 JIB-kantoren en 23 afdelingen Leerplicht. Ook zijn er 4 vragenlijsten retour gezonden waarvan de af-
zender onbekend is.  
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3 RESULTAAT 

3.1 Inleiding 

Dit onderzoek is erop gericht informatie te verzamelen over de signaleringstaak van een aan-
tal ketenpartners en over voor hen bekende signaleringsprojecten. In dit hoofdstuk geven we 
een overzicht. We maken daarbij onderscheid tussen de werkwijzen van de ketenpartners zelf 
en een aantal projecten. In dergelijke projecten werken ketenpartners samen, onderling, maar 
ook met andere instellingen, zoals de jeugdhulpverlening, scholen, gemeenten en Centra voor 
Werk en Inkomen (CWI). 
In paragraaf 3.2 geven we een eerste overzicht van signalering als onderdeel van de reguliere 
taken van de ketenpartners politie, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming, Justitie in de 
Buurt (JIB), de afdelingen leerplicht van de G30 en de Bureaus Jeugdzorg. In paragraaf 3.3. 
volgt een beknopt overzicht van projecten. In paragraaf 3.4 geven we aan op welke manieren 
aan de geformuleerde randvoorwaarden met betrekking tot ouderbetrokkenheid, samenwer-
king met de vrijwillige hulpverlening, een systematische en gestructureerde werkwijze en 
doorverwijzing wordt voldaan. In paragraaf 3.5 vatten we de werkwijzen en projecten samen 
in een tabel.  
 
 
3.2 Signalering bij de ketenpartners 

Signaleren zoals dat in dit onderzoek wordt opgevat, gebeurt naar aanleiding van een (eerste) 
politiecontact. De politie is dan ook een organisatie waarbij in alle regio’s signalering plaats-
vindt. De politie heeft hierin geen uniforme werkwijze. 
 
Signalering geldt als een kerntaak voor Bureau Halt. Medewerkers van Haltbureaus voeren 
één of meer gesprekken met jongeren waarin wordt gesignaleerd. Verder signaleren Haltme-
dewerkers in informele gesprekken die plaatsvinden gedurende de Haltafdoening. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan standaardisering en professionalisering van de werkwijze. 
 
Net als Bureau Halt heeft ook de Raad voor de Kinderbescherming een signaleringstaak. Me-
dewerkers van de verschillende vestigingen signaleren door middel van een Basis RaadsOn-
derzoek (BARO), waarvoor gesprekken met jongeren en ouders of verzorgers worden gehou-
den.  
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Bureaus Jeugdzorg signaleren bijna nooit naar aanleiding van een politiecontact. Jongeren 
worden namelijk vaak doorverwezen door de politie of de Raad voor de Kinderbescherming 
die de achterliggende problematiek reeds gesignaleerd hebben.  
 
Ook JIB-kantoren doen weinig aan signalering. Zij participeren in veel gevallen wel in ver-
schillende ketenoverleggen, maar komen niet direct met jongeren in contact.  
 
Bijna alle respondenten van de afdelingen leerplicht zeggen aan signalering te doen. Op basis 
van verzuimmeldingen wordt er vaak een gesprek met de jongere en diens ouders of verzor-
gers gevoerd. Signalering gebeurt hier dus niet naar aanleiding van een politiecontact, maar 
wel naar aanleiding van een overtreding waar een proces-verbaal voor opgemaakt kan wor-
den.  
 
Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop gesignaleerd wordt door de benaderde in-
stellingen is te vinden in hoofdstuk 5.  
 
 
3.3 Projecten voor signalering 

De responderende instellingen hebben verschillende signaleringsprojecten genoemd. Over 
deze projecten is informatie verzameld en zijn contactpersonen gebeld. In totaal zijn er acht-
tien projecten genoemd die binnen de omschrijving van signalering in dit onderzoek vallen. 
Deze projecten en initiatieven zijn alle afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 5. Het gaat 
steeds om projecten waarbij één of meer ketenpartners betrokken zijn en waarin ze met an-
dere (niet-justitiële) instellingen samenwerken. Soms worden er methodieken ontwikkeld, die 
later onderdeel worden van de reguliere werkwijze van de ketenpartners. 
 
 
3.4 Randvoorwaarden 

De manier waarop aan de randvoorwaarden wordt voldaan wordt beschreven in deze para-
graaf. Daarbij wordt per randvoorwaarde een beschrijving gegeven van de verschillende ant-
woorden die in het onderzoek zijn gegeven. Deze beschrijving is niet gericht op de afzonder-
lijke behandeling van de verschillende werkwijzen en projecten. Beschrijvingen op dit ni-
veau zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.  
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Een eerste randvoorwaarde gaat over de ouderlijke betrokkenheid. Bij vrijwel alle werk-
wijzen en projecten worden ouders of verzorgers betrokken, maar de mate en intensiteit 
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waarin verschilt per project of instelling. Hieronder is in een schema weergegeven op welke 
manier ouders of verzorgers betrokken kunnen worden. De meest voorkomende vorm van 
ouderlijke betrokkenheid is het uitnodigen van ouders of verzorgers voor een gesprek.  
 

Figuur 3.1 Betrokkenheid ouders of verzorgers 

 

De betrokkenheid van de ouders of verzorgers is vrijwillig. In sommige gevallen wordt er 
drang uitgeoefend door te dreigen met een melding bij het OM, de Raad voor de Kinderbe-
scherming of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) als de ouders of verzor-
gers niet mee willen werken. Ook komt het voor dat er huisbezoeken plaatsvinden, niet al-
leen om het contact te intensiveren, maar ook om druk op de ouders of verzorgers uit te oe-
fenen.  
 
Samenwerking 
Een tweede randvoorwaarde is dat er samengewerkt moet worden met organisaties in de op-
voedingsondersteuning, de jeugdzorg en het hulpverleningsveld. De meeste instellingen en 
projecten werken samen met deze organisaties, maar de manier waarop er wordt samenge-
werkt, verschilt. In figuur 3.2 zijn de meest genoemde vormen van samenwerking weergege-
ven, waarbij de eerste vorm (casusoverleg) het meest voorkomt. 
 

Figuur 3.2 Samenwerking 

 

Ouders/ verzorgers worden
alleen betrokken als er signalen geconstateerd zijn

Ouders/ verzorgers worden altijd betrokken

Ouders/ verzorgers worden telefonisch
of per brief geïnformeerd

Ouders/ verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek

Ouders/ verzorgers worden thuis bezocht

Betrokken Niet betrokken

Casusoverleg over jongeren en het maken van afspraken naar aanleiding van een gestart hulpverleningsproject

Afspraken over versnelde doorverwijzing en versnelde aanmelding voor hulpverlening

Het gezamenlijk uitvoeren van huisbezoeken of signaleringsgesprekken

Informatie-uitwisseling op casus- en vakinhoudelijk niveau
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Voor de samenwerking kunnen convenanten, samenwerkingsafspraken of protocollen wor-
den afgesloten.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Een derde randvoorwaarde is het structureel en gesystematiseerd signaleren van risicofacto-
ren. Er wordt in gesprekken met jongeren en/of hun ouders of verzorgers door veel instel-
lingen en projecten gebruik gemaakt van een vragenlijst of een lijst met aandachtspun-
ten/gespreksprotocol. De mate van uitgebreidheid van die lijsten verschilt echter nogal. Halt 
en de Raad voor de Kinderbescherming hebben uitgebreide gestandaardiseerde vragenlijsten, 
terwijl de politie bijvoorbeeld een kort overdrachtsformulier heeft. Dit is zichtbaar gemaakt 
in figuur 3.3. 
 

Figuur 3.3 Structurele en gesystematiseerde signalering 

 

De gegevens die worden verzameld tijdens het signaleren worden door de meeste responde-
rende instellingen geregistreerd in hun eigen registratiesystemen. De signaleringsprojecten en 
-initiatieven hebben echter niet altijd een standaard registratiesysteem. Er wordt dan gewerkt 
met lijsten of dossiers. 
 
Doorverwijzing 
Door bijna alle projecten en instellingen die een signaleringstaak hebben, wordt doorverwe-
zen naar de vrijwillige hulpverlening (anders dus dan de - justitiële - jeugdbescherming). Het 
doorverwijzen kan zowel extern als intern plaatsvinden. Er wordt extern doorverwezen als de 
hulpverlening door een andere (dan de eigen) instelling wordt gegeven, maar er wordt ook 
intern doorverwezen als de hulpverlening door de eigen instelling of door een instelling die 
participeert in een project kan worden gegeven (zoals bij het Jeugd Preventie Project (JPP)).  
De meest genoemde manieren zijn weergegeven in figuur 3.4. 

vragenlijst Halt

BARO

Gestructureeerde vragenlijsten

taxatieformulier

lijst met aandachtspunten

verzuimmeldingsformulier

werkinstructie

LOF-formulier/meldingsformulier

Formulieren, werkwijzen en aandachtspunten

Wel instrumenten voor signalering Geen instrumenten voor signalering
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Figuur 3.4 Doorverwijzing 
 

 

In de meeste gevallen zijn er geformaliseerde protocollen voor doorverwijzing opgesteld. Het 
verschilt per instantie of project of er door de hulpverlenende instantie wordt teruggekoppeld 
over de voortgang van de interventie en op welke manier dat gebeurt.  
 
 
3.5 Overzicht werkwijzen, projecten en initiatieven  

Om vergelijking van de verschillende projecten en initiatieven mogelijk te maken, is in tabel 
3.1 weergegeven. De beoordeling bestaat uit een driepuntsschaal. Een project krijgt een ‘+’ 
als aan de randvoorwaarde is voldaan, een ‘-‘ als niet aan de randvoorwaarde is voldaan en 
een ‘±‘ als slechts in bepaalde mate aan een randvoorwaarde is voldaan (bijvoorbeeld: ouders 
worden wel betrokken, maar pas na het constateren van signalen en niet tijdens het proces 
van signalering). 
 
Om de tabel overzichtelijk te houden zijn de verschillende vestigingen of regio’s van de poli-
tie, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt, afdelingen leerplicht 
en JIB samengenomen tot één werkwijze. Omdat niet alle vestigingen of regio’s precies de-
zelfde werkwijze hebben, is een eenduidige beoordeling niet mogelijk. Als sommige politie-
regio’s bijvoorbeeld niet voldoen aan de voorwaarde ouderlijke betrokkenheid, maar andere 
regio’s juist wel, dan krijgt de politie op ouderlijke betrokkenheid de beoordeling ‘- ... +’. 

jongere en/of ouders/verzorgers
moeten zelf contact opnemen
met hulpverleningsinstantie

de dooverwijzende instelling belt
met de hulpverleningsinstantie

een medewerker van de dooverwijzende
instantie gaat mee naar het kennis-

makingsgesprek bij de hulpverleninginsinstantie

de doorverwijzende instelling neemt
contact op met de

hulpverleningsinstantie

de hulpverleningsinstantie belt
met de jongere en/ of

zijn of haar ouders/verzorgers

de hulpverleningsinstantie gaat op
huisbezoek bij de jongere en/of
zijn of haar ouders/verzorgers

de hulpverleningsinstantie neemt
contact op met de jongere en/of
zijn of haar ouders/verzorgers
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Tabel 3.1 Beoordeling werkwijzen, projecten en initiatieven signalering op randvoorwaarden 
 Randvoorwaarden 
Projecten/werkwijzen Ouderlijke 

betrokkenheid
Samenwerking Structurele en 

gesystemati-
seerde 
signalering 
 

Doorverwijzing

Werkwijzen bij reguliere instellingen 

Politie -...+ + -...+ + 
Bureau Halt + + + + 
Raad voor de Kinderbescherming + + + + 
Afdeling leerplicht + + + + 
Bureau Jeugdzorg n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Justitie in de Buurt n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

     
Projecten 

Breakpoint - + + + 
De Draad ± + + + 
Drents Jongeren Opvang Team + + + + 
Initiatief Aanpak Risico Jeugd + + + + 
Jeugd Interventie Team + + + + 
Jeugd Preventie Programma + + + + 
Jeugd Preventie Team + + ± + 
Jongeren Netwerk - + + - 
Jongeren Opvang Team + + + + 
Overleg Risicojeugd/ 

Coördinatiepunt Risicojongeren 
- + + + 

Pak je Kans + + + + 
Preventie Risicojongeren + + + + 
Project Parachute + + - + 
Project Valscherm + + ± + 
SISA-signaleringssysteem ± + + -- 
Twaalf-min project Haaglanden + + + + 
Twaalf-min project Nijmegen + + + + 
Veiligheidshuis - + + + 
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4 INVENTARISEREN EN SIGNALEREN 

Terugkijkend op het proces van inventariseren kunnen we concluderen dat het goed verlopen 
is. De respons onder de instellingen was met 87 procent hoog. 
 
Belangrijke succesfactoren waren: 
- het aanbieden van diverse vormen van bevraging: naar keuze telefonisch, schriftelijk, e-

mail of face to face; 
- het kiezen van voldoende responstijd: vijf weken voor de initiële respons en drie weken 

voor de rappellering. Hiermee bleek zelfs in de vakantiemaanden juli en augustus een goe-
de respons te kunnen worden verkregen. 

 
De hoge respons, en de spreiding ervan over het land, zijn voor de inventarisatie belangrijk, 
omdat ze de kans dat we projecten over het hoofd hebben gezien sterk reduceren. Deze in-
ventarisatie biedt daardoor een zo breed mogelijke basis voor de evaluatie. De 24 werkwijzen 
en projecten die zijn getraceerd verschillen onderling in de wijze van ouderparticipatie, de 
omvang en de vorm van samenwerking, het gebruik van instrumenten en de wijze van 
doorverwijzing naar de vrijwillige hulpverlening. De instellingen zoeken dus elk op hun ma-
nier naar werkbare vormen van signalering, die bij hun omstandigheden en bij de lokale of 
regionale infrastructuur passen. 
 
De evaluatie moet leren welke elementen breder toepasbaar zijn en bouwstenen kunnen vor-
men voor samenwerkingsprojecten elders in het land. 
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5 BESCHRIJVINGEN WERKWIJZEN EN PROJECTEN 

5.1 Werkwijzen bij reguliere instellingen 

5.1.1 Politie 
 
Algemene beschrijving 
 
In tegenstelling tot de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Halt heeft de politie in 
veel mindere mate een uniforme werkwijze als het gaat om signalering. Alle responderende 
politieregio’s doen aan signalering, maar de mate van structurering van deze taak verschilt 
erg per regio. In een aantal regio’s is de signaleringstaak gestructureerd vormgegeven, zoals 
de regio’s waar samengewerkt wordt in een JPP of een JPT. Verder wordt er door een groot 
aantal politieregio’s gebruik gemaakt van het LOF-formulier. Ten slotte wordt er gesigna-
leerd in de dagelijkse werkzaamheden van uitvoerende politieagenten. Soms wordt er naar 
aanleiding van een strafbaar feit een gesprek aangegaan met de jongere om achterliggende 
problematiek te signaleren, maar in andere gevallen worden de ouders of verzorgers slechts 
in kennis gesteld van het strafbare feit.  
 
De politie participeert in het JCO, waar signalen worden besproken met de ketenpartners. In 
sommige politieregio’s is er ook een Coördinatiepunt Risico Jeugd, dat in hoofdstuk 4 be-
schreven zal worden.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
In alle politieregio’s worden de ouders of verzorgers betrokken bij het proces van signale-
ring. De intensiteit van die betrokkenheid verschilt echter per regio. In sommige regio’s wor-
den de ouders of verzorgers slechts telefonisch of schriftelijk op de hoogte gesteld van het 
strafbare feit van hun zoon of dochter en de zorgen van de politie daarbij. In andere regio’s 
worden ouders of verzorgers gesproken over het gedrag van hun kind als het wordt afgehaald 
van het politiebureau of wanneer het wordt thuisgebracht. In het kader van samenwerking 
van de politie in een JPP of JPT worden de ouders of verzorgers uitgenodigd voor een ge-
sprek of gaat de politie (al dan niet in gezelschap van een hulpverlener) op huisbezoek. In die 
gesprekken wordt achterliggende problematiek zo ver als mogelijk gesignaleerd.  
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Samenwerking 
In alle politieregio’s wordt er samengewerkt met andere instellingen als het gaat om signale-
ring. Daarvoor zijn niet altijd convenanten afgesloten. Als er wel convenanten zijn afgesloten 
dan zijn deze vaak gericht op specifieke aandachtsgebieden of werkwijzen, zoals het JCO, 
het JPP, het JPT of zijn het duidelijke werkafspraken met bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. In 
veel gevallen is de samenwerking gericht op overlegvormen, zoals het JCO of overleg in het 
kader van het JPP of Pak je Kans. Omdat politieregio’s participeren in het JCO wordt er sa-
mengewerkt met in ieder geval de Raad voor de Kinderbescherming en het OM. In veel re-
gio’s nemen ook andere ketenpartners deel aan het JCO. Daarnaast wordt veelvuldig samen-
gewerkt met Bureau Jeugdzorg, het AMK, Bureau Halt en afdeling leerplicht. Ten slotte 
vindt er in sommige regio’s nog samenwerking plaats met AMK, Jongerenwerk, jeugdhulp-
verlening, GGD, Slachtofferzorg, RIAGG, scholen, gemeenten en provincies.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
In de meeste politieregio’s wordt gebruikgemaakt van het LOF-formulier/meldingsformulier, 
maar ook wordt het zorgformulier daarnaast nog regelmatig gebruikt. In de meeste gevallen 
wordt informatie over signalen geregistreerd in het BPS of in X-Pol. In sommige regio’s heb-
ben jeugdregisseurs of de afdeling jeugd binnen de politie een eigen database.  
 
Doorverwijzing 
Alle politieregio’s verwijzen jongeren door indien er achterliggende problematiek wordt ge-
signaleerd. In een aantal regio’s zijn er convenanten of protocollen voor doorverwijzing, al 
dan niet in de vorm van een werkprocesbeschrijving voor bijvoorbeeld een JPP of JPT. Een 
convenant voor doorverwijzing is echter lang niet door elke politieregio opgesteld. In bijna 
alle regio’s wordt er doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg. Verder wordt er ook doorverwe-
zen naar het AMW, AMK, JPP, JPT, Pak je Kans, RIAGG, GGZ en verslavingszorg. Per po-
litieregio, maar ook per instelling waarnaar is doorverwezen,  verschilt het of er terugkoppe-
ling plaatsvindt na doorverwijzing en hoe uitgebreid deze terugkoppeling is (informeren of 
de jongere is aangekomen tot aan terugkoppeling van (niet) geslaagde hulpverlening). 
 
5.1.2 Bureau Halt 
 
Algemene beschrijving 
 
De Haltbureaus in Nederland werken volgens een handboek Haltafdoening. De werkwijze op 
het gebied van signalering verschilt slechts op een aantal kleine punten. Alle bureaus hebben 
een signaleringstaak. De Haltbureaus voeren allemaal één of meer gesprekken met jongeren. 
In die gesprekken wordt er gesignaleerd. Bij sommige bureaus wordt dat in het eerste ge-
sprek gedaan, bij andere bureaus in het tweede gesprek. Ook worden er aanwijzingen voor 
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achterliggende problematiek bij jongeren uit het proces-verbaal of het Landelijk Overdrachts 
Formulier (LOF-formulier)1 van de politie gehaald. Ten slotte signaleren Haltmedewerkers in 
informele gesprekken die plaatsvinden gedurende de afdoening.   
 
Halt Nederland heeft bij vijf Haltbureaus (Halt Breda, Halt Amsterdam, Halt Rotterdam, Halt 
IJsselland en Halt Haaglanden) een pilot uitgezet, waarbij een nieuwe vragenlijst (een vra-
genlijst voor 12-minners en een voor 12-plussers) wordt getest. Deze vragenlijst is gericht op 
het signaleren van achterliggende problematiek bij jongeren. Ook de werkwijze van doorver-
wijzing wordt in de pilots uitgewerkt. Indien de pilots succesvol verlopen, zullen de vragen-
lijsten en de hierop afgestemde manier van werken landelijk worden ingevoerd.  
 
Randvoorwaarden 
 
Betrokkenheid ouders of verzorgers 
De ouders of verzorgers worden altijd betrokken bij het signaleren door Haltbureaus. Bij het 
ene Haltbureau wordt meer drang uitgeoefend dan bij het andere. Drang kan plaatsvinden in 
de vorm van het terug naar huis sturen van jongeren als ze hun ouders of verzorgers niet heb-
ben meegenomen en pas terug laten komen als ze hun ouders of verzorgers meenemen of het 
opbellen of langsgaan bij de ouders of verzorgers in het geval er van achterliggende proble-
matiek sprake is.2 In de meeste gevallen worden ouders of verzorgers uitgenodigd voor de 
gesprek(ken) die Halt met de jongeren heeft, waarbij ouders of verzorgers in sommige 
gevallen ook een vragenlijst voorgelegd krijgen. Bij slechts enkele Haltbureaus worden ou-
ders of verzorgers alleen opgebeld of per brief geïnformeerd. 
 
Samenwerking 
Bijna alle Haltbureaus werken samen met diverse ketenpartners in hun signaleringstaak. 
Slechts enkele bureaus doen dit niet of op incidentele basis. Bij een kleine éénderde van de 
bureaus zijn voor deze samenwerking convenanten afgesloten. Vaak is de samenwerking ge-
richt op overleg of informatie-uitwisseling, maar ook kan de samenwerking gericht zijn op 
een snelle doorverwijzing van de jongeren. Er wordt door Haltbureaus vooral samengewerkt 
met politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en afdelingen leer-
plicht van gemeenten. Daarnaast wordt er samengewerkt met AMW, instellingen voor op-
voedingsondersteuning, AMK, RIAGG, Brijderstichting, CAD, GGD, GGZ, JIB,  

                                                      
1 Het LOF-formulier is een verkort proces-verbaal, waarop een zorgmelding kan worden gedaan. Dit formulier kan 
worden gebruikt bij de overdracht van een jongere aan een andere ketenpartner.  
 
2 Dit kan bij jongeren tot zestien jaar. Jongeren vanaf zestien jaar mogen zelf bepalen of hun ouders bij het gesprek 
aanwezig zijn.  
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gemeenten, scholen en projecten zoals het JPP, het Jeugd Interventie Team (JIT), het Jeugd 
Opvang Team (JOT), het Coördinatiepunt Risico Jeugd (CRJ), het Veiligheidshuis, Para-
chute en Pak je Kans. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Door de meeste Haltbureaus wordt een vragenlijst gebruikt voor een structurele gegevensver-
zameling. Op de vijf pilotbureaus wordt gebruikgemaakt van een door Halt Nederland ont-
wikkelde vragenlijst. De meeste Haltbureaus registreren de gegevens die in het kader van de 
signaleringstaak worden verzameld in het registratiesysteem Aurah. Sinds kort is er een 
nieuwe versie van Aurah. Sommige Haltbureaus geven aan dat het in deze nieuwe versie nog 
niet mogelijk is om alle informatie te registreren, waardoor er ook informatie schriftelijk in 
het cliëntdossier wordt opgenomen.  
 
Doorverwijzing 
Bijna alle Haltbureaus verwijzen jongeren door naar vrijwillige ondersteuning of hulpverle-
ning. Bij enkele bureaus vindt doorverwijzing zelden of helemaal niet plaats. Een paar Halt-
bureaus geven aan een protocol voor doorverwijzing te hebben. Er wordt veruit het meest 
doorverwezen naar Bureaus Jeugdzorg. Daarnaast vinden doorverwijzingen plaats naar 
AMW, JPP, Brijderstichting, Pak je Kans, afdeling leerplicht, RIAGG, Jeugd Preventie Team 
(JPT), opvoedbureaus, straathoekwerk, AMK, JIT, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ 
en Overleg Risico Jeugd. De doorverwijzing vindt op verschillende manieren plaats. Haltbu-
reaus kunnen ouders of verzorgers en jongeren adviseren, waarna zij zelf contact op moeten 
nemen met de betreffende instelling. Ook kunnen Haltbureaus telefonisch contact zoeken met 
de instelling en de jongeren aanmelden of zelfs meegaan naar het intakegesprek met de in-
stelling. Bij ongeveer de helft van de Haltbureaus vindt er terugkoppeling plaats door de 
hulpverleningsinstantie over de resultaten van de doorverwijzing van de jongeren. 
 
5.1.3 Raad voor de Kinderbescherming 
 
Algemene beschrijving 
 
Net als bij de Haltbureaus hebben de verschillende vestigingen van de Raad voor de Kinder-
bescherming een duidelijke signaleringstaak. Slechts op enkele punten verschilt de werk-
wijze. Alle vestigingen van de Raad die in het onderzoek hebben gerespondeerd, doen aan 
signalering. De jongeren komen met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking via de 
politie of via de afdeling leerplicht, al dan niet rechtstreeks of na behandeling in het JCO.  
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In het inventarisatieonderzoek naar instrumenten van het Ministerie van Justitie komt naar 
voren dat het BARO van de Raad voor de Kinderbescherming een screeningsinstrument is.3 
Uit de gehouden interviews en de schriftelijke vragenlijsten komt echter naar voren dat de 
respondenten bij de Raad voor de Kinderbescherming de BARO als een signaleringsinstru-
ment beschouwen. De Raad krijgt informatie aangeleverd van de politie via het LOF-formu-
lier. Op dit LOF-formulier is volgens de respondenten slechts een korte zorgmelding gefor-
muleerd. In de BARO wordt er dieper ingegaan op de problematiek. Het is lastig om hier een 
duidelijke grens tussen signalering en screening te benoemen. Indien verwacht wordt dat de 
jongere in de toekomst geen strafbare feiten meer zal begaan, wordt vaak besloten om maar 
één gesprek te voeren met een jongere. Als men twijfels heeft over achterliggende problema-
tiek wordt de BARO afgenomen. Indien dit reden geeft voor ongerustheid wordt er vervol-
gens een uitgebreid onderzoek gedaan.  
 
De verschillende vestigingen signaleren dan ook door middel van de BARO en de gesprek-
ken met jongeren en ouders of verzorgers die dit met zich meebrengt. Ook participeert de 
Raad in het JCO, waar signalen worden besproken.  
 
Randvoorwaarden 
 
Betrokkenheid ouders of verzorgers  
De ouders of verzorgers worden altijd betrokken bij het afnemen van de BARO. De BARO 
bestaat uit twee vragenlijsten, waarvan er één bij de ouders of verzorgers wordt afgenomen in 
afwezigheid van het kind. Latere gesprekken kunnen eventueel met de ouders of verzorgers 
en het kind gezamenlijk gevoerd worden, bijvoorbeeld wanneer de raadsonderzoeker een in-
druk wil krijgen van de gezinssituatie. 
 
Samenwerking 
Alle responderende vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming werken samen met 
andere instellingen. Met sommige instanties zijn ook convenanten gesloten voor die samen-
werking. De Raad voor de Kinderbescherming participeert in het JCO. Voor dit JCO is vaak 
een standaard werkwijze opgesteld.  
 
Omdat de Raad in het JCO participeert wordt er in dit verband samengewerkt met de politie 
en het OM. In sommige JCO’s participeren ook nog andere instellingen, zoals Bureau Halt 
en Bureau Jeugdzorg. Verder wordt er samengewerkt met de jeugdreclassering, het AMW, 
JPP, het AMK, verslavingszorg, JIB, gezinsvoogdij-instellingen, afdeling leerplicht en GGZ. 
 
                                                      
3 Met de BARO wordt de ernst van de situatie beoordeeld op grond van een weging van beschermende en risicofac-
toren. De BARO bestaat uit twee gesprekken van 1,5 uur, waarvan één met ouders en één met de jongere. Wegens 
capaciteitsgebrek wordt de BARO lang niet bij alle jongeren afgenomen. 



 

 20 

Structurele en gesystematiseerde signalering 
Zoals reeds beschreven wordt de BARO als instrument gebruikt voor het signaleren. Bij 
sommige vestigingen wordt de voorganger van de BARO nog gebruikt, maar wordt wel ge-
werkt aan de implementatie van de BARO. De raadsonderzoeker maakt van de BARO een 
raadsrapport, wat in de meeste gevallen wordt geregistreerd in KIS4 en in andere gevallen 
wordt opgenomen in het dossier van de jongere.  
 
Doorverwijzing 
Alle responderende vestigingen van de Raad verwijzen jongeren door naar vrijwillige hulp-
verlening, alhoewel sommige vestigingen dit zelden doen. Bij slechts een enkele vestigingen 
is een protocol voor doorverwijzing, maar vaak wordt er gehandeld naar gemaakte werkaf-
spraken. Vaak worden jongeren doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of de jeugdreclasse-
ring. Andere instellingen waarnaar ook wordt doorverwezen zijn AMW, JPP, RIAGG, ver-
slavingszorg en GGZ. Er vindt regelmatig schriftelijke overdracht plaats door het raadson-
derzoek toe te sturen naar de betreffende instelling. In sommige gevallen gaat de raadsonder-
zoeker mee naar het eerste gesprek met de hulpverlener. Terugkoppeling over de vrijwillige 
hulpverlening vindt bij slechts enkele vestigingen van de Raad altijd plaats, in de overige ge-
vallen vindt dit plaats indien dit noodzakelijk wordt geacht. 
 
5.1.4 Afdelingen leerplicht 
 
Algemene beschrijving 
 
Uit de vragenlijsten van de responderende gemeenten blijkt dat bijna alle gemeenten aan sig-
nalering doen. Leerplichtambtenaren krijgen meldingen van schoolverzuim van scholen, po-
litie, ouders of verzorgers of hulpverleningsinstanties. Ook wordt verzuim bekend doordat 
leerplichtambtenaren regelmatig participeren in zorgteams op scholen. Op basis van die mel-
dingen wordt er een gesprek met de jongere en diens ouders of verzorgers geregeld en in 
sommige gevallen gaan de ambtenaren op huisbezoek. Leerplichtambtenaren komen zodoen-
de met veel gezinnen in aanraking. In veel gevallen ligt er achterliggende problematiek aan 
het schoolverzuim ten grondslag. Er wordt dus veel gesignaleerd door leerplichtambtenaren 
en er wordt naar aanleiding van signalen ook doorverwezen.  

                                                      
4 KIS staat voor Kinderbescherming Informatie Systeem 
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Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Bij alle afdelingen leerplicht van de responderende gemeenten worden de ouders of verzor-
gers betrokken. In de meeste gevallen gebeurt dat door de ouders of verzorgers samen met de 
jongere uit te nodigen voor een gesprek met een leerplichtambtenaar. In veel gevallen wordt 
er een bepaalde mate van drang uitgeoefend door bijvoorbeeld te dreigen met een melding 
aan de Officier van Justitie of met gedwongen hulpverlening via de Raad voor de Kinderbe-
scherming.  
 
Samenwerking 
Alle responderende afdelingen leerplicht werken samen met andere instellingen. Daarvoor 
worden door veel afdelingen leerplicht convenanten of samenwerkingsafspraken gemaakt. 
De samenwerking wordt vormgegeven door verschillende vormen van overleg, vangnetten, 
zorgadviesteams of een gezamenlijke registratie van hulpcontacten. Veel afdelingen leer-
plicht werken samen met de politie, het OM, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinder-
bescherming. Daarnaast wordt er door afdelingen leerplicht nog samengewerkt met het Alge-
meen Maatschappelijk Werk (AMW), AMK, Bureau Halt, GGD, RIAGG, Sociaal-Pedago-
gische Dienstverlening en verslavingszorg.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Door afdelingen leerplicht wordt vaak een (verzuim)meldingsformulier gebruikt. Daarnaast 
worden er verschillende protocollen gebruikt, zoals een meldprotocol, een protocol luxe ver-
zuim en een werkinstructie leerplicht. De registratie van verzuim vindt plaats in verschillende 
systemen. Enkele voorbeelden zijn het leerlingadministratiesysteem, het Onderwijs Informa-
tie Systeem, het Leerplichtadministratiesysteem, het Onderwijs Registratie Systeem en het 
Leerlingvolgsysteem.  
 
Doorverwijzing 
Alle responderende afdelingen leerplicht verwijzen jongeren door indien er sprake is van 
achterliggende problematiek bij het schoolverzuim. Er wordt dan vaak doorverwezen naar 
Bureau Jeugdzorg, AMW, GGD, RIAGG, verslavingszorg, sociaal-pedagogische dienstver-
lening, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. 
 
5.1.5 Bureau Jeugdzorg 
 
Jongeren worden vaak door de politie of de Raad voor de Kinderbescherming naar een Bu-
reau Jeugdzorg doorverwezen. Door deze instellingen is dan reeds achterliggende problema-
tiek gesignaleerd. Verder participeren de verschillende Bureaus Jeugdzorg regelmatig in 
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overleggen, zoals het Justitieel Casus Overleg (JCO), de Snelle Beslis Eenheid (SBE, Gro-
ningen) en het Overleg Risico Jeugd (ORJ), waarin signaalgedrag van jongeren wordt be-
sproken.  
 
Er zijn enkele Bureaus Jeugdzorg die wel signaleren, zoals Bureau Jeugdzorg Haaglanden. 
Aan de hand van opgestelde criteria verwijst de politie Haaglanden jongeren onder de twaalf 
jaar die een delict hebben gepleegd door naar Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Bureau Jeugd-
zorg ontvangt de gegevens van de politie en kondigt vervolgens een huisbezoek aan. Tijdens 
het huisbezoek wordt een formulier van Bureau Jeugdzorg gebruikt. De resultaten van dit 
formulier worden geregistreerd. De ouders of verzorgers en de school worden altijd betrok-
ken in het signaleringsproces. Voor deze manier van werken is een convenant afgesloten. In-
dien nodig worden jongeren door Bureau Jeugdzorg doorverwezen naar hulpverleningsinstel-
lingen. 
 
De jeugdreclassering Zeeland werkt aan het ontwikkelen van twee instrumenten. Allereerst 
wordt met de politie samengewerkt aan daderprofielen voor minderjarigen. Het doel daarvan 
is een snelle scan van aangehouden jongeren door de politie. Het tweede instrument is een 
signaleringsinstrument dat gebruikt moet gaan worden door de jeugdreclassering of de Raad 
voor de Kinderbescherming. De Raad voert namelijk niet altijd een Basis Raadsonderzoek 
uit, waardoor de jeugdreclassering over onvoldoende informatie beschikt. Het signaleringsin-
strument is gebaseerd op de SDQ-lijst.5 
 
5.1.6 Justitie in de Buurt 
 
De JIB-kantoren hebben geen uniforme manier van werken. Ongeveer de helft van de res-
ponderende JIB-kantoren heeft aangegeven niet aan signalering te doen. De JIB-kantoren die 
wel aan hebben gegeven hieraan te doen, geven aan in een signaleringsoverleg te participeren 
en dus niet direct met de jongeren in aanraking te komen. Daarnaast is er een reactie geko-
men van het Veiligheidshuis van Tilburg en is het Jongeren Opvang Team in Amsterdam ge-
noemd. Deze initiatieven zullen in hoofdstuk 4 nader worden behandeld.  

                                                      
5 Een Amerikaanse vragenlijst gericht op het screenen van gedrag. www.sdqinfo.com.  
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5.2 Projecten 

5.2.1 Breakpoint 
 
Algemene beschrijving 
 
Breakpoint is een centraal meldpunt voor zorgsignalen en is een samenwerkingsverband van 
alle partners op het gebied van jeugd en veiligheid. Breakpoint valt onder de verantwoorde-
lijkheid en regie van de gemeente Lelystad en is ondergebracht bij de welzijnsinstelling 
Stichting 3D. Breakpoint heeft als doel de samenwerking tussen de ketenpartners te bevorde-
ren, zodat 1) jongeren met problemen en/of risicogedrag zo vroeg mogelijk worden gesigna-
leerd, 2) deze jongeren zo spoedig mogelijk hulp op maat krijgen (zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar de jongere woont), 3) de hulpverlening zo goed mogelijk wordt gecoördineerd 
zodat er geen overlap van het hulpaanbod is 4) de gemeente Lelystad wordt voorzien van be-
leidsadviezen over lacunes in het zorgaanbod. De doelgroep van Breakpoint is vaak in aanra-
king geweest met de politie.  
 
Breakpoint is gefundeerd op het proces van ‘signaleren, coördineren en reageren’. Break-
point voorziet in een overleg, waarin de casebespreking het belangrijkste onderdeel is. Alle 
deelnemers aan het overleg kunnen jongeren inbrengen op grond van een signaal of  pro-
bleem. Vervolgens wordt er door de netwerkpartners informatie over de ingebrachte jongere 
verzameld en wordt deze informatie geanalyseerd, zodat een diagnose van de problemen ge-
maakt kan worden. Ten slotte wordt een noodzakelijke aanpak of interventie besproken en 
wordt een casemanager benoemd. De afstemming van de hulpverlening vergt inzet van meer-
dere partijen en vindt plaats in Breakpoint. Eventueel kan een jongere worden doorverwezen 
naar een instantie die niet deelneemt aan het overleg.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders of verzorgers worden pas betrokken in het hulpverleningstraject indien dit noodza-
kelijk geacht wordt.  
 
Samenwerking 
Breakpoint is een samenwerkingsverband tussen alle partners op het gebied van jeugd en vei-
ligheid. Deelnemers zijn scholengemeenschappen, OM, Raad voor de Kinderbescherming, 
Gemeente Lelystad, afdeling leerplicht, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Flevodrome, Leger 
des Heils, Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD), Concern voor werk, Stichting 
3D, straathoekwerk, jongerenwerk, intensieve begeleiding en wijkagenten. 
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Structurele en gesystematiseerde signalering 
De inbreng van cases geschiedt aan de hand van een aantal vaste gegevens. De diagnose van 
de problemen wordt door de casusregisseur van Breakpoint vastgelegd in een registratiesys-
teem, waarvoor een privacyreglement is opgesteld. Verder hanteert Breakpoint drie verschil-
lende ‘jongerenlijsten’. Als een jongere wordt ingebracht in het netwerk dan wordt hij of zij 
op de bespreeklijst geplaatst. De jongere blijft op deze lijst staan wanneer er een hulpverle-
ningstraject (uitgevoerd door een van de deelnemende organisaties) wordt ingegaan. Indien 
voorlopig wordt afgezien van actie of indien er verwezen wordt naar een externe hulpverle-
ningsinstantie, wordt de jongere op de nazorg/volglijst geplaatst. Indien er niet tot actie wordt 
overgegaan of wanneer de hulpverleningsacties zijn afgesloten wordt de jongere op de 
schraplijst geplaatst. 
 
Doorverwijzing 
Indien een interventie voor de gesignaleerde problemen noodzakelijk is zijn er twee moge-
lijkheden, namelijk actie vanuit het netwerk en verwijzing naar een externe hulpverleningsin-
stantie. In het eerste geval kan de interventie uitgevoerd worden door een instantie die deel-
neemt aan Breakpoint. Wanneer er geen passend aanbod vanuit het netwerk kan worden ge-
daan wordt afgesproken welke deelnemer de verwijzing naar een andere instantie begeleidt 
en controleert. Deze deelnemer onderhoudt ook het contact met de externe partij over de 
voortgang van de interventie.  
 
5.2.2 De Draad 
 
Algemene beschrijving 
 
De Draad is een registratiesysteem van politie, justitie, reclassering, leerplicht en hulpverle-
ningsinstellingen in Twente. Deze instellingen registreren de bij hen aangemelde jongeren en 
de gang van zaken rondom deze jongeren. Periodiek wordt er overleg gevoerd tussen de part-
ners over de jongeren. 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders wordt medegedeeld dat ze opgenomen zijn in het registratiesysteem. 
 
Samenwerking 
De Draad is een gezamenlijk registratiesysteem van bovengenoemde partners. 
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Structurele en gesystematiseerde signalering 
De kern van de Draad is het gezamenlijke registratiesysteem van de partners. 
 
Doorverwijzing 
Er wordt periodiek overlegd tussen de partners. In dat overleg wordt bekeken welke instantie 
met de jongere aan de slag gaat en of er eventueel moet worden doorverwezen naar een ex-
terne hulpverleningsinstelling.  
 
5.2.3 Drents Jongeren Opvang Team 
 
Algemene beschrijving 
 
Het Drents Jongeren Opvang Team (DJOT) is een samenwerkingsverband tussen de keten-
partners. Het DJOT werkt op basis van het ‘top-10 Asser model’. Jongeren met politiecontac-
ten worden in een bestand geplaatst en de jongeren met de meeste contacten worden boven 
aan de lijst gezet. Deze personen, en tevens hun ouders of verzorgers, krijgen een brief thuis-
gestuurd van de politie. De jongere en zijn of haar ouders of verzorgers worden uitgenodigd 
voor een gesprek. Dat gesprek wordt gevoerd met de politie en een medewerker van sociaal-
juridische dienstverlening.  
 
Vervolgens worden de jongeren besproken in een ketenoverleg dat wekelijks wordt gehou-
den, waarin wordt besloten wat er met de jongere gaat gebeuren. Er wordt indien noodzake-
lijk doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of maatschappelijk werk.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Tegelijkertijd met de jongere ontvangen ook de ouders of verzorgers een brief waarin ze sa-
men met de jongere uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit is op vrijwillige basis.  
 
Samenwerking 
In het DJOT wordt samengewerkt tussen de ketenpartners, te weten de gemeente Assen, leer-
plichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, Bureau Halt, Raad voor de Kin-
derbescherming en OM. De gemeente Assen heeft de regie.  
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Structurele en gesystematiseerde signalering 
De informatie die tijdens het signaleren wordt verzameld, wordt geregistreerd in het bedrijfs-
processensysteem (BPS) van de politie.  
 
Doorverwijzing 
Indien noodzakelijk worden de jongeren doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of maatschap-
pelijk werk. Bureau Jeugdzorg participeert in het ketenoverleg en de zorg kan daarom direct 
geboden worden. De jongere wordt in het ketenoverleg vervolgens nog wel gevolgd. 
 
5.2.4 Initiatief aanpak risicojeugd 
 
Algemene beschrijving 
 
In Groningen is er begin 2003 een initiatief van start gegaan om risicojongeren beter te vol-
gen en te coachen. Bureau Jeugdzorg en de politie gaan intensief samenwerken in zowel Gro-
ningen als Hoogezand om problemen van jongeren op een betere manier te signaleren en 
jongeren door te verwijzen zodat zij uiteindelijk vrijwillige hulpverlening accepteren. Het 
gaat zowel om jongeren die nog geen strafbaar feit hebben gepleegd als om first-offenders.  
 
Zorgsignalen kunnen opgepikt worden door reguliere agenten en jeugdagenten. De reguliere 
agent draagt het zorgsignaal over aan de jeugdagent. De jeugdagent vult een risicolijst in en 
bepaalt aan de hand daarvan of een jongere in de pilot thuishoort. Als de jongere in de pilot 
thuishoort gaat de jeugdagent op huisbezoek bij de jeugdige en/of zijn ouders of verzorgers. 
De jeugdagent spreekt zijn zorg uit en geeft indien nodig aan dat hij hulpverlening nodig 
acht. Indien de ouders of verzorgers akkoord gaan  en zelf niet binnen twee dagen contact op-
nemen met Bureau Jeugdzorg neemt Bureau Jeugdzorg binnen twee dagen contact op met de 
jongere en zijn ouders of verzorgers om een afspraak te maken. Die afspraak kan plaatsvin-
den op Bureau Jeugdzorg, bij de jongere thuis of op een andere locatie. Als het niet lukt om 
een afspraak te maken, gaat de jeugdagent binnen een week nogmaals op huisbezoek. Hij 
herhaalt zijn zorgen en belt als de jongere en zijn ouders of verzorgers akkoord gaan Bureau 
Jeugdzorg ter plekke om een afspraak te maken. Als ouders of verzorgers dan nog niet ak-
koord gaan en er sprake is van een ernstige bedreiging van de opvoed- en opgroeisituatie van 
de jeugdige, kan Bureau Jeugdzorg ongevraagd op bezoek komen en wordt er eventueel een 
melding gedaan aan de Raad voor de Kinderbescherming of het AMK.  
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Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Ouders of verzorgers worden nadrukkelijk in het proces van signalering betrokken. Zowel de 
politie als Bureau Jeugdzorg gaan op huisbezoek.  
 
Samenwerking 
Het initiatief Aanpak Risico Jeugd is een samenwerking tussen politie en Bureau Jeugdzorg.. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
De politie draagt de jongeren over aan Bureau Jeugdzorg via een zorgmelding waarin naam, 
adres, telefoonnummer en datum van melding worden opgenomen.  
 
Doorverwijzing 
Het doel van de samenwerking tussen de politie en Bureau Jeugdzorg is dat de jongeren snel 
bij Bureau Jeugdzorg in aanmerking komen voor vrijwillige hulpverlening.  
 
5.2.5 Jeugd Interventie Team 
 
Algemene beschrijving 
 
Er zijn JIT in verschillende regio’s, namelijk in Haarlemmermeer (Amstelveen, Uithoorn, 
Aalsmeer), Amsterdam, Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen), Midden-Kennemerland 
(Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Uitgeest) en in Haarlem en omstreken. De JIT’s verschillen 
op sommige punten van elkaar, maar het concept is hetzelfde. Het JIT is een samenwerkings-
verband tussen verschillende organisaties, zoals het arbeidsbureau, gemeente, afdeling leer-
plicht, scholen, OM, reclassering, politie, Halt, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kin-
derbescherming. Het JIT richt zich op jongeren tussen de 10 en 25 jaar, die problemen heb-
ben met onderwijs, werk, het gezin, drugs- en alcoholgebruik of wel eens met politie en justi-
tie in aanraking zijn geweest. Iedereen kan een jongere aanmelden bij het JIT, ook de jongere 
zelf.  
 
Het JIT bespreekt in periodieke overleggen jongeren die zijn aangemeld. Elke partner contro-
leert of de jongere al in een traject zit bij de eigen instelling en of er al informatie over de 
jongere bekend is. Indien een jongere nog niet in traject is, wordt in het overleg op basis van 
de verkregen informatie uit het intakegesprek bepaald welk traject het best bij de jongere 
past. In het JIT wordt gewerkt met een intensief traject van begeleiding, training en oplei-
ding. De werkwijze is gericht op werk, scholing en herstel van relaties met het gezin en de 
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maatschappij. Het JIT maakt samen met de jongere een plan van aanpak en de interventie-
werker begeleidt de jongeren bij de uitvoering daarvan.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders of verzorgers worden samen met de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Daarin wordt besproken waarom de aanmelding is gedaan. Deelname aan het JIT is vrijwil-
lig.  
 
Samenwerking 
JIT is een samenwerking tussen bovengenoemde partners. In het JIT heeft een coördinatie-
team zitting. Dit team coördineert de dagelijkse gang van zaken in het JIT en voert intakege-
sprekken met jongeren. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
In het eerste gesprek met de jongere wordt geen gebruik gemaakt van een vragenlijst. In het 
tweede gesprek kan er gebruik worden gemaakt van een vragenlijst. Voor de gesprekken 
geldt verder een privacyprotocol. De informatie uit de gesprekken wordt in een registratie-
systeem opgeslagen.  
 
Doorverwijzing 
In het JIT-overleg wordt besloten welk traject een jongere ingaat. Mocht het coördinatieteam 
naar aanleiding van het intakegesprek het noodzakelijk achten dat een jongere direct wordt 
doorverwezen dan wordt dit met de betreffende instelling besproken en wordt er in het JIT-
overleg verslag van gedaan.  
 
5.2.6 Jeugd Preventie Programma 
 
Algemene beschrijving 
 
Het JPP is een samenwerking tussen jeugdhulpverlening en politie. Het JPP wordt in meerde-
re regio’s in Nederland toegepast, namelijk in de politieregio’s Midden- en West-Brabant, 
Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord, Limburg-Zuid en in de Haltregio’s West-Brabant, Ge-
west Eemland, Eindhoven e.o., Helmond e.o., Den Bosch en Westelijke Mijnstreek. Het 
NIZW heeft voor het JPP een aantal documenten ontwikkeld, namelijk een invoeringswijzer, 
een handleiding voor de politiefunctie in het JPP, een handleiding voor de jeugdpreventieme-
dewerker en een werkboek JPP, waarin mogelijke interventies voor jeugdpreventiemedewer-
kers worden beschreven. De wijze waarop het JPP is geïmplementeerd kunnen verschillend 
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zijn in de diverse regio’s. De beschrijving die hieronder volgt gaat uit van de zojuist genoem-
de door het NIZW ontwikkelde documenten. 
 
In het JPP heeft de politie de signaleringstaak. Naar aanleiding van signalen kan een politie-
functionaris besluiten om een gesprek te organiseren met de jongere en zijn of haar ouders of 
verzorgers. Zo’n gesprek duurt ongeveer dertig minuten en heeft een tweeledig doel, name-
lijk het helder krijgen van de problematiek waarmee de jongere te maken heeft en hem of 
haar motiveren voor hulpverlening. Naar aanleiding van de inhoud van het gesprek vindt een 
overleg plaats tussen een jeugdpreventiemedewerker van het JPP en de politiefunctionaris, 
waarbij door de jeugdpreventiemedewerker wordt vastgesteld of de zaak in aanmerking komt 
voor doorstroom in het JPP. Binnen twee dagen neemt de jeugdpreventiemedewerker contact 
op met de cliënt om een afspraak te maken voor een eerste huisbezoek. De kenmerken van 
JPP zijn: vrijwillig, snel, intensief en kort.   
 
Randvoorwaarden 
 
Betrokkenheid ouders of verzorgers  
De ouders of verzorgers worden bij het gesprek betrokken. De politiefunctionaris kan op 
dringende wijze motiveren voor JPP en er is dan ook vaak sprake van enige vorm van drang. 
 
Samenwerking 
JPP is een samenwerking tussen politie en jeugdhulpverlening. In de invoeringswijzer van 
het NIZW is een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst opgenomen die gebruikt kan wor-
den bij JPP.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Voor het JPP is een formulier ontwikkeld, waarop informatie uit het gesprek ingevuld kan 
worden. Verder is er een standaard opbouw van het gesprek.  
 
Doorverwijzing 
De jeugdpreventiemedewerker stelt vast of een jongere in aanmerking komt voor het JPP. 
Indien dit niet het geval is, adviseert de medewerker de politie over de stappen die het beste 
gezet kunnen worden om de cliënt op de goede plaats aan te melden. Wanneer kinderen ern-
stig worden bedreigd in hun ontwikkeling, meldt de politie dit bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Tijdens het hulpverleningstraject houdt de jeugdpreventiemedewerker de politie-
functionaris op de hoogte van de voortgang van de hulpverlening. Bij afsluiting van de zaak 
wordt de politiefunctionaris daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Als er van politiezij-
de ontwikkelingen zijn, wordt de jeugdpreventiemedewerker in kennis gesteld.  
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5.2.7 Jeugd Preventie Team 
 
Algemene beschrijving 
 
Er zijn JPT in de regio’s West-Veluwe en Zuid-Holland-Zuid. Het JPT is een samenwer-
kingsverband tussen de politie en Bureau Jeugdzorg. De politie en samenwerkingspartners 
van de politie kunnen jongeren aanmelden bij het JPT. Het traject van het JPT duurt maxi-
maal drie maanden en bestaat uit drie fasen, namelijk signalering en beoordeling, kortduren-
de hulpverlening en afsluiting van de hulpverlening. In de fase van signalering en beoorde-
ling speelt de politie een belangrijke rol.  
 
Nadat een jongere een strafbaar feit heeft begaan, legt een gebiedsgebonden politieagent bin-
nen 24 uur contact met de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers. Daarna draagt deze 
agent de zaak over aan het JPT. In de tweede fase legt de JPT-medewerker contact met de 
jongere en zijn of haar ouders of verzorgers. Er wordt gekeken naar de thuissituatie, de 
schoolsituatie en de vrije tijdsbesteding. Indien andere organisaties al bij de jongere 
betrokken zijn, wordt er overlegd met die organisaties. Vervolgens wordt er al dan niet tot 
een hulpverleningstraject besloten. Binnen tien weken wordt vastgesteld of de hulpverlening 
na drie maanden kan worden beëindigd. Als dat niet mogelijk is dan kan het JPT gebruik ma-
ken van de capaciteit van de samenwerkingspartners.   
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Zowel de gebiedsgebonden politieagent als de JPT-medewerker gaan op huisbezoek, alwaar 
gesproken wordt met de ouders of verzorgers.  
 
Samenwerking 
Het JPT is een samenwerkingsverband tussen de politie en Bureau Jeugdzorg. Bij het JPT 
werkten coördinatoren van de politie en maatschappelijk werkers van Bureau Jeugdzorg sa-
men in één team op het politiebureau. Waar nodig werkt het JPT samen met organisaties als 
Bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, OM en afdeling leerplicht.  
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Structurele en gesystematiseerde signalering 
Voor de gesprekken met jongeren is er een formulier dat als leidraad kan dienen. Er wordt 
geregistreerd hoe het contact is afgerond.  
 
Doorverwijzing 
De hulp van het JPT duurt maximaal drie maanden. Als dit te kort is of als andersoortige 
hulp gewenst is, wordt er doorverwezen naar andere hulpverleningsinstellingen. Na beëindi-
ging van de hulpverlening stelt de JPT-medewerker de politie en andere bij de jongeren be-
trokken instanties op de hoogte.  
 
5.2.8 Jongeren Netwerk 
 
Algemene beschrijving 
 
Het Jongeren Netwerk is een project voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar en hun 
ouders of verzorgers. Het netwerk bestaat uit een zeswekelijks overleg tussen Bureau Halt, 
politie, GGD, Bureau Jeugdzorg, jeugdreclassering, Brijderstichting, Gemeente Bennebroek, 
Gemeente Bloemendaal, Gemeente Heemstede, Gemeente Zandvoort en scholen. Het net-
werk heeft een coördinator. Alle instellingen, maar ook ouders of verzorgers en jongeren 
zelf, kunnen een jongere in het overleg inbrengen. Er vindt in het Jongeren Netwerk dus zo-
wel vroegsignalering als signalering plaats.  
 
Het netwerk wil bewerkstelligen dat er zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, er zo licht mo-
gelijke hulpverlening gegeven wordt en dat dit zo dicht mogelijk bij huis gebeurt. De instan-
ties brengen zelf jongeren in, hebben zelf contact met de jongeren en hun ouders of verzor-
gers en verwijzen ook zelf door. Het netwerk heeft als taak om de jongere in de gaten te hou-
den en de voortgang te bespreken. In sommige gevallen participeert het netwerk direct in de 
doorverwijzing.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Het Jongeren Netwerk heeft geen direct contact met ouders of verzorgers. De instellingen die 
de jongeren inbrengen (in geval van signalering is dat de politie) hebben zelf contact met de 
ouders of verzorgers.  
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Samenwerking 
De bovengenoemde partners overleggen zeswekelijks over ingebrachte jongeren. De regie 
ligt bij de coördinator van het Jongeren Netwerk. Er zijn geen schriftelijke convenanten afge-
sloten.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Voor het Jongeren Netwerk is een leidraad ontwikkeld. Registratie vindt plaats in een stan-
daardformulier en gebeurt door de coördinator.  
 
Doorverwijzing 
De deelnemers aan het Jongeren Netwerk zijn zelf verantwoordelijk voor de doorverwijzing.  
 
5.2.9 Jongeren Opvang Team 
 
Algemene beschrijving 
 
Het JOT in Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen politie Amsterdam-Amstelland, 
justitie, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, scholen en een aantal stads-
delen. Het doel van het JOT is het realiseren van een betere opvang en aanpak van first-of-
fenders om te voorkomen dat zij opnieuw vervallen in crimineel gedrag. Door het JOT wor-
den de ketenpartners tegelijkertijd ingeschakeld en niet na elkaar, waardoor een snel, vroeg-
tijdig en consequent optreden mogelijk is.  
 
Wanneer jongeren tot achttien jaar in aanraking komen met de politie, worden zij door mid-
del van het LOF-formulier ingebracht in het JOT. Vervolgens wordt er bekeken of de jongere 
al contacten heeft met hulpverleningsinstanties en wordt de ernst van de problematiek beoor-
deeld. Er wordt gekeken welk straf- of hulpverleningstraject het beste bij de jongere past. 
Wanneer een jongere met het JOT in aanraking is gekomen, worden alle daaropvolgende 
(straf)zaken tegen hem of haar ook via het JOT behandeld totdat de jongere meerderjarig is.  
 
Vanaf 1 januari 2005 gaat het JOT, samen met de zes JIB-kantoren in Amsterdam en de 
JCO’s op in vier ketenunits. 
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Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Ouders of verzorgers worden altijd uitgenodigd voor het gesprek wat medewerkers van het 
JOT met de jongere hebben. Afhankelijk van de leeftijd van de jongere wordt besloten of de 
aanwezigheid van de ouders of verzorgers noodzakelijk is en wanneer er dus bepaalde drang 
uitgeoefend zal worden. 
 
Samenwerking 
Er wordt samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Halt, Raad voor de Kin-
derbescherming, OM en Nieuwe Perspectieven. Voor deze samenwerking is een privacyre-
glement opgesteld. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Bij het signaleren van achterliggende problematiek wordt gebruik gemaakt van een standaard 
instrument. Dit instrument gaat in op het gezin van de jongere, de school, middelengebruik, 
politiecontacten en antecedenten. Het instrument eindigt met een algemene indruk van dege-
ne die het instrument afneemt. De uitkomsten worden vastgelegd in een rapport.  
 
Doorverwijzing 
Jongeren worden voornamelijk doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg, dat in het JOT is ver-
tegenwoordigd. Dit maakt doorverwijzing naar de jeugdzorg gemakkelijk. Doorverwijzing 
naar andere hulpverleningsinstanties gebeurt per e-mail of schriftelijk. Door Bureau Jeugd-
zorg of door andere hulpverleningsinstellingen wordt er teruggekoppeld over de jongere.  
 
5.2.10 Overleg risicojeugd/Coördinatiepunt risicojeugd 
 
Algemene beschrijving 
 

Het ORJ/CRJ vindt plaats in Tilburg, Breda en Den Bosch. De vormgeving van het ORJ en 
CRJ kan in de drie steden afwijken, maar het principe is hetzelfde. In Tilburg is het CRJ 
voortgekomen uit het ORJ en is een minder uitgebreide vorm van het ORJ. Het doel van het 
ORJ/CRJ is te voorkomen dat first-offenders doorgroeien naar een criminele carrière doordat 
snel en efficiënt wordt opgetreden. Het ORJ/CRJ is een samenwerkingsverband tussen ver-
schillende partners, zoals het OM, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, afdeling 
leerplicht en Bureau Jeugdzorg. Het voorzitterschap van het ORJ/CRJ is roulerend, zodat elk 
half jaar een andere partner voorzitter is. Ook is er een coördinator die de dagelijkse gang 
van zaken coördineert.  



 

 34 

De politie verstuurt een lijst van risicojongeren aan alle partners die samenkomen in een peri-
odiek overleg. In het overleg wordt een samenhangend pakket van maatregelen voor de inge-
brachte jongeren besproken. Deze maatregelen kunnen op zowel strafrechtelijk als op hulp-
verleningsgebied liggen.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders of verzorgers worden betrokken indien dit nodig is voor de afhandeling van de 
maatregelen, maar niet in het overleg zelf.  
 
Samenwerking 
In het ORJ/CRJ wordt er samengewerkt tussen de politie, OM, Raad voor de Kinderbescher-
ming, afdeling leerplicht, Bureau Jeugdzorg en soms de gemeente. In Den Bosch bestaat het 
ORJ uit twee lagen. Een klein aantal partners houdt zich bezig met de selectie van jongeren. 
Daarnaast bestaat er een uitvoeringsteam. Desgewenst en afhankelijk van de soort jongeren 
kunnen daar andere partners bij aanschuiven.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Voorafgaand aan het overleg wordt er per jongere een checklist gemaakt waarop alle infor-
matie van de partners wordt vermeld en waarop de afspraken kunnen worden bijgehouden. 
De in het overleg gemaakte afspraken worden ingevoerd in een databestand. Het nakomen 
van de afspraken wordt bewaakt door de coördinatoren van het ORJ/CRJ. De voortgang 
wordt in het overleg besproken door middel van rappellijsten. 
 
Doorverwijzing 
Indien nodig worden jongeren doorverwezen naar de vrijwillige hulpverlening. Bureau 
Jeugdzorg kan als partner optreden in het ORJ/CRJ, opdat snel ingeschat kan worden of 
hulpverlening gewenst is en zodat ook snel actie ondernomen kan worden. 
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5.2.11 Pak je Kans 
 
Algemene beschrijving 
 
Pak je Kans wordt op drie locaties in Rotterdam uitgevoerd. Jongeren kunnen voor Pak je 
Kans in aanmerking komen als zij tussen de vijf en achttien jaar oud zijn en woonachtig zijn 
in de politiedistricten van de gemeente Rotterdam die aan het project deelnemen. Het gaat in 
dit project om zowel jongeren die nog geen politiecontacten hebben als om first-offenders 
(het gaat dus om zowel vroegsignalering als om signalering).  
 
Indien een politieagent signaalgedrag van een jongere waarneemt, gaat de agent op huisbe-
zoek, waar hij of zij een gesprek voert met de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers. 
De agent taxeert de sociale omgeving en indien nodig motiveert hij of zij de ouders of ver-
zorgers en de jongere voor hulpverlening. Indien de ouders of verzorgers instemmen, wordt 
de jongere aangemeld bij Pak je Kans door middel van een rapport. De hulpverlener, die van-
uit het politiebureau werkt, neemt vervolgens binnen 36 uur contact op met de jongere en 
eventueel zijn of haar ouders of verzorgers. Indien alle betrokkenen instemmen met een hulp-
verleningstraject kan de hulpverlener de interventie starten. Deze duurt maximaal drie maan-
den. De hulp wordt verleend vanuit het politiebureau. De hulpverleners zijn in dienst van 
Stichting Jeugdzorg of van het Jouw Project van Stichting Humanitas. Op iedere locatie wer-
ken twee hulpverleners. De doelstelling voor de meeste locaties is om veertig succesvolle in-
terventies per jaar te hebben.  
 
Randvoorwaarden 
 
Betrokkenheid ouders of verzorgers 
De ouders of verzorgers worden betrokken in het gesprek met de agent en in het gesprek en 
de hulpverlening met de hulpverlener.  
 
Samenwerking 
Pak je Kans is een samenwerkingsverband tussen GGD Rotterdam, regiopolitie Rotterdam-
Rijnmond, Stichting Jeugdzorg en Stichting Humanitas/Jouw Project.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Op de locatie waar Pak je Kans wordt uitgevoerd, hebben een aantal politieagenten een cur-
sus gevolgd om signaalgedrag bij jongeren te leren waarnemen. Daarnaast zijn ze getraind in 
de methodiek en mogen ze doorverwijzen naar het project. Van het gesprek wordt een rap-
port gemaakt. In Rotterdam-Oost wordt de gegevens over de jongere geregistreerd in GRIP, 
een cliëntvolgsysteem. In de andere regio’s wordt geen registratiesysteem gebruikt.  
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Doorverwijzing 
De jongeren worden door de politie doorverwezen naar de hulpverlener. Deze kan vervol-
gens een hulpverleningstraject starten. Als de ouders of verzorgers hiermee niet akkoord 
gaan of als de problematiek te zwaar is, worden adviserende gesprekken gevoerd en wordt 
eventueel doorverwezen naar zwaardere hulpverlening. De hulpverlener koppelt terug naar 
de verwijzende agent kort na de aanmelding en nogmaals na afloop van de interventie en het 
contact. Hij of zij doet dit mondeling of schriftelijk.   
 
5.2.12 Preventie risicojongeren 
 
Algemene beschrijving 
 
Preventie Risicojongeren is een samenwerking tussen politie Leiden-Voorschoten en Bureau 
Jeugdzorg Zuid-Holland. Het project is gericht op jongeren met en jongeren zonder politie-
contacten en het beslaat dus zowel vroegsignalering als signalering. Als de politie achterlig-
gende problematiek signaleert bij jongeren worden de jongere en diens ouders of verzorgers 
hierop aangesproken. Zij worden met enige drang geadviseerd gebruik te maken van hulpver-
lening van een preventief begeleidingstraject van Bureau Jeugdzorg.  
 
Als de ouders akkoord gaan met hulpverlening meldt de politie de jongere aan bij Bureau 
Jeugdzorg. Binnen een week neemt een preventiewerker contact op met de jongere en/of de 
ouders of verzorgers. Vervolgens gaat de preventiewerker, eventueel samen met de doorver-
wijzende politieagent, in gesprek met het gezin. Als hulpverlening nodig geacht wordt, gaat 
de jongere en/of zijn ouders of verzorgers een hulpverleningstraject in van drie maanden on-
der begeleiding van de preventiewerker.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Ouders worden direct op de hoogte gesteld door de politie wanneer achterliggende problema-
tiek wordt gesignaleerd. De ouders worden verder intensief betrokken in het hulpverlenings-
traject onder begeleiding van de preventiewerker. 



 

 37 

Samenwerking 
Preventie Risicojongeren is een samenwerking tussen politie en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast 
wordt nog samengewerkt met Halt en leerplicht. Voor de samenwerking tussen politie en Bu-
reau Jeugdzorg zijn convenanten gesloten.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Er worden door de preventiewerkers algemene vragenlijsten van Bureau Jeugdzorg gebruikt 
om de achtergrond van een jongere in kaart te brengen. De informatie die wordt verzameld 
tijdens het signaleren wordt geregistreerd.  
 
Doorverwijzing 
De politie signaleert achterliggende problematiek en verwijst door naar Bureau Jeugdzorg. 
De hulpverlening die vervolgens op gang kan komen, kan plaatsvinden binnen Bureau Jeugd-
zorg en wanneer dit niet mogelijk is, wordt doorverwezen naar andere hulpverleningsinstel-
lingen.  
 
5.2.13 Parachute 
 
Algemene beschrijving 
 
Project Parachute heeft als doelstelling het verder afglijden van een jongere te voorkomen. 
Het project is bedoeld voor jongeren die al wel en jongeren die nog niet met de politie in aan-
raking zijn gekomen. De politie is een van de belangrijkste verwijzers. Project Parachute be-
staat uit een werkgroep die zich bezighoudt met de uitvoering van het project.  
 
Na aanmelding van een jongere gaat een trajectmedewerker met een jongere aan de slag en 
worden gezamenlijk leerdoelen afgesproken. In de beginfase is motivering voor hulpverle-
ning belangrijk. In sommige gevallen is aanmelding bij een andere hulpverleningsinstelling 
noodzakelijk en vindt er doorverwijzing plaats.  
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders of verzorgers worden altijd bij de gesprekken met de jongere en de hulpverlening 
betrokken. Dit gaat op basis van vrijwilligheid en er wordt geen drang toegepast.  
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Samenwerking 
De werkgroep van Parachute bestaat uit Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Gemeente Hoorn, 
afdeling leerplicht en de politie. Verder wordt er bij iedere jongere overleg gevoerd met één 
of meerdere instanties, zoals school, politie, Bureau Halt, advocaten, werkgevers, leerplicht, 
Bureau Jeugdzorg, RIAGG, et cetera. Er is een convenant afgesloten voor de uitwisseling 
van gegevens.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Er worden bij het signaleren geen vragenlijsten of protocollen gebruikt. Ook is er geen regis-
tratiesysteem.  
 
Doorverwijzing 
Ongeveer tweevijfde van de jongeren wordt toegeleid naar Bureau Jeugdzorg, GGZ, Raad 
voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering. Medewerkers van Parachute hebben 
soms meerdere contacten met een jongere voor een juiste inschatting voor hulpverlening ge-
maakt kan worden. Terugkoppeling vindt alleen plaats vanuit de politie. Na een half jaar 
wordt gekeken of een jongere weer in aanraking is gekomen met de politie. Als dat niet het 
geval is, wordt het dossier afgesloten.  
 
5.2.14 Project Valscherm 
 
Algemene beschrijving 
 
Valscherm is een project op initiatief van de gemeente Alkmaar en wordt uitgevoerd door 
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Het doel van project Valscherm is het voorkomen van het 
afglijden van risicojongeren. De doelgroep van project Valscherm bestaat uit jongeren die 
problemen hebben op meerdere leefgebieden, zoals in het gezin, op het werk, met de gezond-
heid, met financiën en met vrijetijdsbesteding. Het project voert zowel vroegsignalering als 
signalering uit. In het geval van signalering gaat het om een politiecontact en wordt de jon-
gere door de politie naar Valscherm verwezen.  
 
Als een jongere wordt aangemeld wordt er in het netwerk van Bureau Jeugdzorg, politie en 
leerplichtambtenaar besproken wat er met de jongere moet gebeuren. De jongeren worden in 
het project opgenomen om in een periode van drie maanden hulpverlening te ontvangen.  
 



 

 39 

Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders of verzorgers worden altijd betrokken in het project Valscherm in de gesprekken 
met de jongere en de hulpverlening. Er wordt echter geen drang uitgeoefend.  
 
Samenwerking 
Er wordt samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, politie, Bureau Halt, sociaal cultureel werk 
Alkmaar, de afdeling leerplicht en voortgezet onderwijs. De regie van de samenwerking ligt 
bij de gemeente Alkmaar, die het project heeft opgestart. Voor de samenwerking zijn priva-
cyprotocollen opgesteld.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
De uitkomsten van de bespreking van de jongeren in het netwerk worden vastgelegd in notu-
len die voor alle deelnemers aan project Valscherm toegankelijk zijn.  
 
Doorverwijzing 
De jongeren worden indien noodzakelijk doorverwezen, vooral naar Bureau Jeugdzorg. Aan-
gezien het project Valscherm wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg verloopt de doorver-
wijzing soepel. Er vindt ook terugkoppeling plaats over de doorverwijzing, niet alleen vanuit 
Bureau Jeugdzorg, maar ook vanuit sociaal-cultureel werk.  
 
5.2.15 SISA-signaleringssysteem gemeente Rotterdam 
 
Algemene beschrijving 
 
SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak. Een van de manieren om een sluiten-
de aanpak voor risicojongeren te bewerkstelligen is het signaleringssysteem. Het doel van het 
SISA-signaleringssysteem is het verbeteren van een sluitende aanpak en samenwerking tus-
sen organisaties op deelgemeentelijk niveau. Deelnemers aan het SISA-signaleringssysteem 
zijn de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Werkstad, de Dienst SoZaWe, de politie, het 
OM, de Raad voor de Kinderbescherming en de deelgemeenten Feyenoord en Noord. Er 
wordt momenteel gesproken met Bureau Jeugdzorg over deelname aan het SISA-signale-
ringssysteem. 
 
Wekelijks ontvangt SISA van de deelnemers de bij de instelling of organisatie aangemelde 
jongeren. Melding vindt plaats op basis van de door organisaties zelf bepaalde criteria. Indien 
twee of meer organisaties tegelijkertijd dezelfde jongere in behandeling hebben, dan wijst 
SISA een verantwoordelijke regisseur aan die in samenwerking met de andere organisaties 
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de meest ideale hulp aan de jongere bepaalt. Door de samenstelling van de deelnemende 
organisaties houdt SISA zich niet alleen bezig met signalering naar aanleiding van 
politiecontacten, maar ook naar aanleiding van problemen op allerlei leefgebieden (en vindt 
er dus ook vroegsignalering plaats). 
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Indien een jongere in het signaleringssysteem terechtkomt worden de ouders of verzorgers 
geïnformeerd door middel van een brief. Eventuele drang naar de ouders of verzorgers volgt 
vanuit de organisaties die met de jongere aan de slag gaan.  
 
Samenwerking 
SISA is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Werk-
stad, de Dienst SoZaWe, Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming en de deelgemeen-
ten Feyenoord en Noord. Het signaleringssysteem werkt volgens het convenant SISA-signa-
leringssysteem ondertekend door alle samenwerkende partijen. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
De kern van het signaleringssysteem is een computersysteem dat bestanden van organisaties 
met elkaar koppelt. Er is een privacyreglement opgesteld. In het systeem wordt geen inhou-
delijke informatie over de jongere geregistreerd, maar wel het GBA-nummer (en binnenkort 
het SOFI-nummer), geboortedatum, naam, organisaties waar de jongere is aangemeld en de 
datum dat de jongere met deze organisaties in aanraking is gekomen. Verder wordt het pro-
ces van samenwerking geregistreerd en of er resultaat is bereikt (school, werk, hulpverle-
ning). 
 
Doorverwijzing 
De doorverwijzing wordt gedaan door de regisseurs van de instellingen zelf.   
 
5.2.16 Twaalf-min project Haaglanden 
 
Algemene beschrijving 
 
In Den Haag bestaat sinds 1999 het twaalf-min project, gericht op twaalf-minners met een 
politiecontact. Als een kind onder de twaalf wordt aangehouden door de politie worden de 
ouders van het kind uitgenodigd op het bureau. Er wordt vervolgens bekeken of het kind al 
eerder met de politie in aanraking is geweest en of er iets bekend is over eerdere politiecon-
tacten van de ouders en/of eventuele broers en zussen. In het gesprek met het kind en diens 
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ouders of verzorgers kan gekozen worden uit twee opties. Ten eerste kan een STOP-reactie 
voorgesteld worden. Deze STOP-reactie volstaat indien het om een eerste politiecontact gaat 
en er geen sprake is van achterliggende problematiek. Een tweede optie is een voorstel tot 
maatschappelijke hulp door Prejop. Prejop staat voor preventieproject voor jongeren met po-
litiecontacten en wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg. Prejop komt ter sprake wanneer 
er een strafbaar feit is begaan waarvoor een STOP-reactie niet volstaat of wanneer er achter-
liggende problematiek is.  
 
Als ouders akkoord gaan met hulpverlening dan wordt de zaak verzonden naar Prejop. Bin-
nen vijf dagen neemt een medewerker van Prejop contact op met het kind en diens ouders of 
verzorgers om op huisbezoek te gaan. In dat huisbezoek wordt bekeken welke hulpverlening 
het beste verleend kan worden.  
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Na het aanhouden van een kind onder de twaalf wegens het begaan van een strafbaar feit, 
worden de ouders of verzorgers op het bureau uitgenodigd. Indien ouders akkoord gaan met 
hulpverlening wordt het kind en diens ouders of verzorgers bezocht door een medewerker 
van Bureau Jeugdzorg om de soort hulpverlening vast te stellen. 
 
Samenwerking 
Er wordt samengewerkt met Halt, Prejop van Bureau Jeugdzorg, het AMK en de Raad voor 
de Kinderbescherming. In 1999 zijn voor deze samenwerking convenanten gesloten.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Iedere agent die op straat werkt, heeft een verwijskaartje ontvangen waarop criteria voor het 
twaalf-min project vermeld staan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een handboek jeugd-
zaken. De gegevens worden geregistreerd in het bedrijfsprocessensyteem van de politie 
(Genesys). 
 
Doorverwijzing 
Kinderen worden doorverwezen naar Prejop van Bureau Jeugdzorg. Indien ouders niet mee 
willen werken en indien er sprake is van ernstige problematiek wordt het AMK of de Raad 
voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Afhankelijk van de wensen van het kind en/of 
diens ouders of verzorgers kan ook doorverwezen worden naar hulpverlening anders dan die 
van Bureau Jeugdzorg.  
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5.2.17 Twaalf-min project Nijmegen 
 
Algemene beschrijving 
 
Het twaalf-min project in Nijmegen heeft tot doel jongeren onder de twaalf jaar die crimineel 
gedrag vertonen te signaleren. In het project wordt maandelijks overlegt tussen AMW, Bu-
reau Jeugdzorg, Tandem (welzijnsorganisatie), afdeling leerplicht en scholen. De coördinatie 
van de bijeenkomsten ligt bij de welzijnsorganisatie Tandem.  
 
De signaleringstaak ligt hoofdzakelijk bij de politie. Deze brengt dan ook jongeren in voor de 
bijeenkomst met de ketenpartners. In de bijeenkomst worden afspraken gemaakt over welke 
instelling met de jongere aan de slag gaat. Bureau Jeugdzorg heeft een casemanager die 
werkafspraken en protocollen maakt. 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
Ouders worden altijd direct benaderd wanneer een jongere in het twaalf-min project terecht-
komt. De ouders moeten toestemming geven voor het hulpverleningstraject wat de jongere 
ingaat.  
 
Samenwerking 
In het twaalf-min project komen de ketenpartners maandelijks bij elkaar. Hiervoor zijn proto-
collen gemaakt. 
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
De casemanager van Bureau Jeugdzorg maakt werkafspraken en protocollen. 
 
Doorverwijzing 
Jongeren worden doorverwezen naar de aan het project deelnemende organisaties, maar ook 
doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties is mogelijk.   
 
5.2.18 Veiligheidshuis 
 
Er is een Veiligheidshuis in Tilburg en in Arnhem. Het Veiligheidshuis is een samenwer-
kingsvorm van verschillende veiligheidspartners, zoals de politie, jeugdreclassering, Raad 
voor de Kinderbescherming, gemeente, Bureau Jeugdzorg, verslavingszorg, Bureau Slachtof-
ferhulp, OM, Bureau Halt en het Bureau voor Rechtshulp. Het Veiligheidshuis heeft vier 
doelstellingen, namelijk 1) het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit door 
veelplegers; 2) het verlenen van passende zorg aan het slachtoffer; 3) het functioneren als een 
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informatiesteunpunt voor de partners in veiligheid en 4) het versnellen van de afdoening van 
jeugdzaken.  
 
In het Veiligheidshuis worden ook signaleringsoverleggen gevoerd. Door de verschillende 
partners kunnen jongeren worden ingebracht die in het overleg worden besproken. In het 
overleg wordt besproken wat er met de jongere gaat gebeuren en wie daarmee aan de slag 
gaat. 
 
Randvoorwaarden 
 
Ouderlijke betrokkenheid 
De ouders worden niet betrokken in de overleggen die in het Veiligheidshuis worden ge-
voerd. 
 
Samenwerking 
In het Veiligheidshuis wordt door verschillende partners (zie hierboven) samengewerkt.  
 
Structurele en gesystematiseerde signalering 
Er wordt gewerkt met een checklist Veiligheidshuis. De informatie die tijdens het signaleren 
wordt verzameld, wordt geregistreerd.  
 
Doorverwijzen 
In het Veiligheidshuis wordt besproken wat er met de jongere gaat gebeuren. Er kan dan in-
tern worden doorverwezen naar een hulpverleningsinstantie die deelneemt in het Veiligheids-
huis of extern naar een hulpverleningsinstantie die daar niet in deelneemt.   
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