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William Schrikker Groep



LVB en criminaliteit



Jeugdreclassering



Veld van de jeugdreclassering



Jeugdreclassering William Schrikker Groep



Jongeren met delinquent gedrag…
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Drie kolommen Jeugdreclassering

 

 Er is een jeugdreclasseringsmaatregel voor:     
 Jeugdzorgwerker:     
 Datum:     
 

 

 

 

 

 
 Zorgelijk gedrag en gevolgen ervan  Sterke punten  Toekomstig succes 
      
      
 Grootste zorgen  Bestaand succes  Volgende stappen 
      

      

 Wat maakt het moeilijk?     

      

      

 Successchaal     

 Beoordeel de situatie op een schaal van 0 – 10, waarbij 10 betekent: 

(naam jongere) heeft zijn / haar leven prima op orde, en heeft het leven 
dat hij / zij wil. (naam jongere) gaat een geweldige toekomst tegemoet. En 
0 betekent: Het leven van (naam jongere) is een puinhoop. (naam jongere) 
krijgt niet de toekomst die hij / zij wil. 

 

 

    

 Werkrelatieschaal     

 Beoordeel de situatie op een schaal van 0 – 10, waarbij 10 betekent: 
(naam jongere) en de belangrijke mensen om hem / haar heen kunnen 

goed samenwerken met de JR-werker. (naam jongere) voelt zich 
gerespecteerd door de JR-werker en heeft er vertrouwen in dat de JR-
werker hem / haar steunt.  En 0 betekent: (naam jongere) en de 
belangrijke mensen om hem heen hebben geen vertrouwen in de JR-
werker en er is geen goede samenwerking. 

 

 

  

      

 Justitie schaal   

 Beoordeel de situatie op een schaal van 0 – 10, waarbij 10 betekent: 
(naam jongere) komt niet meer in aanraking met politie en justitie. De kans 
dat hij / zij in de toekomst beschuldigd wordt van een strafbaar feit is heel 
klein. En 0 betekent: We weten zeker dat (naam jongere) in de toekomst in 
aanraking komt met politie en justitie en beschuldigd wordt van een 

strafbaar feit.   

 

 

 

Waar maken wij ons zorgen over? Wat gaat er goed? 
 

Wat moet er gebeuren? 
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Damian

Hier genogram invoegen



Grootste zorgen

Marieke van de WSG, vader, Bart (mentor groep), Rene (mentor 

school) en Damian maken zich zorgen over Damian. Damian heeft 

vaker ruzie en daarbij zijn anderen gewond geraakt. Hij heeft ook 

ruzies met bijv. zijn zus gehad, waarbij zijn zus zegt dat hij haar 

gedreigd heeft om te vermoorden. Mede hierdoor is hij uit huis 

geplaatst en ervaart hij veel onzekerheden voor zijn toekomst wat 

betreft wonen en opleiding.

Damian zegt dat hij, als hij heel erg boos is, niet zelf kan stoppen 

en dat als er niemand hem stopt, hij net zo lang door kan gaan tot 

iemand ernstig gewond of zelfs dood is.  

Daarom is iedereen bezorgd dat dit echt zal gebeuren. Als dit 

gebeurt, zal waarschijnlijk de politie hem oppakken, zal zijn leven 

en dat van het slachtoffer helemaal op zijn kop staan en hij zal 

daardoor geen stage / werk kunnen vinden als lasser.



Succes doelen

Marieke van de WSG wil graag zeker weten dat Damian wanneer 

hij boos wordt, met hulp van anderen, op tijd kan stoppen en er 

niemand gewond raakt. Damian heeft hierbij mensen om zich heen 

die hem steunen en helpen om de juiste beslissingen te nemen. En 

die regie nemen wanneer het niet goed gaat. 

Hij gaat dan een geweldige toekomst tegemoet als lasser zonder 

politie en justitie contacten.



Oplossingsgericht werken met Damian



Marieke aan het werk met Damian



En…..hoe gaat het nu met Damian?





Wat hebben we geleerd?

“Eindelijk iemand die 
hardop zegt waar 

iedereen bang voor is”.

(Moeder over de grootste zorgen) 

Wij betrekken het 
netwerk niet – ze zijn 
er al. Wij kunnen hén 

niet betrekken; zij 
betrekken óns. Want 

wij zijn passanten
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It’s a journey…

wvlith@wsg.nu

mhabing@wsg.nu
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