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Vanaf april 2020 heeft Via Jeugd in Cadier en Keer een
Kleinschalige Voorziening (KV). Een KV biedt verblijf
en begeleiding in een besloten setting aan maximaal 8
jongeren vanaf 12 jaar die door de rechter in het kader
van het jeugdstrafrecht in voorlopige hechtenis zijn
geplaatst. Daarnaast kunnen jeugdigen worden geplaatst
die in de laatste fase van hun behandeling binnen een
strafrechtelijk kader baat hebben bij een setting met een
lager beveiligingsniveau en meer vrijheden.

De werkwijze
Op de KV-locatie is 24 uur per dag toezicht en professionele
begeleiding aanwezig van pedagogisch medewerkers en
beveiliging. Het KV-team heeft veel kennis van de forensische
doelgroep en het neerzetten van een orthopedagogisch
leerklimaat. Het team stelt zich ondersteunend op ten aanzien
van het (professionele) systeem rondom de jongere en werkt
trajectgericht. Het verblijf in de KV is erop gericht om de periode
van kort verblijf te benutten voor het geven van een krachtige,
positieve wending aan het leven van de jeugdige. Het verblijf
kent vooral het karakter van een
extra kans binnen de
maatschappij.
Jongeren werken samen
met professionals en hun
persoonlijke netwerk aan
hun toekomst om recidive
te voorkomen. Vanuit de
KV volgt de jeugdige
zijn eigen individueel
dagprogramma.
Dit zal doorgaans
bestaan uit
(externe)
scholing,

Aandacht voor
een extra kans
binnen de
maatschappij

werk en/of stage maar ook uit het continueren of opzetten
van (externe) behandelingen en begeleiding, contact
met ouders, netwerk en andere vormen van positieve
dagbesteding.
De inzet is bestaande dagbesteding in de eigen sociale
context. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.
De vrijheden worden afgestemd op het benodigde
beveiligingsniveau van elke individuele jongere. Wanneer blijkt
dat de mate van vrijheid en zelfstandigheid van een jongere niet
passend is en de jongere zich onvoldoende begeleidbaar opstelt,
kan een jongere worden doorgeplaatst naar een JJI.
De KV is ingebed in het lokale justitiële en jeugdhulpdomein.
Er is een samenwerkingsverband met gemeenten en (justitiële)
partnerorganisaties om gezamenlijk de jeugdigen in de KV zorg
op maat te kunnen bieden. De KV werkt volgens de visie
Onze size fits one.

Doelgroep
- Jongens en meisjes vanaf 12 jaar
- Preventief gehechten
- Uitstroom vanuit JJI
- Adolescenten via adolescentenstrafrecht
- Reistijd tot school of werk is circa één uur.
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