Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern
Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern is een verplichte en intensieve begeleiding, bedoeld voor
jongeren die meerdere ernstige strafbare feiten hebben gepleegd en vaker met justitie te maken hebben
gehad. De Harde Kern aanpak is de laatste kans voor een jongere om uit detentie te blijven. Het kan
door de rechter bij een vonnis worden opgelegd of bij een schorsing van de voorlopige hechtenis.
Intensieve trajectbegeleiding Harde Kern: Wat betekent dat voor jou?
Dit betekent dat je verplicht intensieve begeleiding krijgt van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De
bedoeling van deze begeleiding is dat je niet meer in aanraking komt met de politie of met justitie. Je
moet je houden aan een verplicht weekprogramma. In dat weekprogramma staat precies vermeld waar
je je op welk tijdstip dient te bevinden. Wanneer er niets ingevuld staat moet je thuis zijn.
Wat kun je verwachten?
Je krijgt een vaste begeleider waarmee je minimaal één keer per week contact hebt. Hij maakt met jou
afspraken over werk, (bij)scholing, wat je in je vrije tijd doet, hoe je met geld omgaat maar bijvoorbeeld
ook hoe je met je ouders omgaat. Je begeleider zal ook kijken naar je gedrag en hoe je met andere
mensen omgaat.
Wat wordt er van jou en je ouders verwacht?
Het moet duidelijk zijn dat je volledig meewerkt aan deze intensieve vorm van begeleiding. Daarom
moet je een zogeheten ‘bereidverklaring’ ondertekenen. Om de begeleiding tot een succes te maken, is
het heel belangrijk dat je de afspraken nakomt. Doe je dit niet, dan wordt dat gezien als ‘niet
meewerken’ en moet je begeleider dit melden aan de rechter. Ook zal de begeleider je
ouders/verzorgers vragen om maximaal mee te werken en je te ondersteunen, te sturen of controleren.
Waar mogelijk zal de begeleider dit ook vragen aan betrokkenen uit jouw omgeving, zoals politie, school
en werkgever.
Wat betekent de begeleiding voor je (eventuele) straf?
Je krijgt zo een kans om ervoor te zorgen dat je niet in voorlopige hechtenis wordt genomen of naar een
justitiële jeugdinrichting wordt gestuurd. Als jij je niet aan de afspraken houdt, dan kan de rechter
besluiten de schorsing van de voorwaardelijke hechtenis op te heffen of je voorwaardelijke straf toch ten
uitvoer te leggen.
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