Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM
Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit In relatie tot Etnische Minderheden) is hulp en
begeleiding bedoeld voor allochtone jongeren die op verschillende gebieden vastlopen vanwege
integratieproblemen. Het gezinsleven en de samenleving sluiten niet goed op elkaar aan. Het is
preventieve begeleiding die gericht is op zorg ter voorkoming van verdere problemen.
Wat betekent dit voor jou?
De officier van justitie heeft deze begeleiding opgelegd omdat je – voor het eerst of vaker – iets
strafbaars hebt gedaan. De bedoeling van deze begeleiding is dat je begrijpt hoe jij je gedraagt en op
andere mensen overkomt om er zo voor te zorgen dat je niet meer in aanraking komt met politie of
justitie.
Wat kun je verwachten?
Je krijgt een vaste begeleider waarmee je minimaal één keer per week contact hebt. Hij/zij maakt
afspraken met jou over werk, (bij)scholing, wat je overdag en in je vrije tijd doet, hoe je met geld
omgaat maar bijvoorbeeld ook hoe je met je ouders omgaat.
Daarnaast heeft je begeleider ook veel contact met je ouders en andere mensen in je omgeving die
belangrijk zijn voor jou. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe iedereen jou het beste kan helpen om alle
dingen in je leven – zoals wonen, werk, vrije tijd en vrienden – zo goed mogelijk in te vullen. De
afspraken die worden gemaakt met jou en je ouders worden vastgelegd in een plan.
Hoe lang duurt het?
Een Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM duurt drie maanden en kan verlengd worden met nog eens
drie maanden. Aan het eind van die periode wordt er gekeken of de hulp voldoende was voor jou en je
ouders en wordt er een eindrapport gemaakt voor de Raad voor de Kinderbescherming.
Wat wordt er van jouw verwacht?
Om de begeleiding tot een succes te maken, is het belangrijk dat je goed meewerkt en dat je je aan de
afspraken houdt die je met je begeleider hebt gemaakt. Doe je dit niet dan wordt dit aan de Raad voor de
Kinderbescherming, de officier van justitie of de rechter gemeld.
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