
In de raadkamer van de rechtbank wordt achter gesloten deuren 
besloten of een jongere in voorarrest wordt gehouden of dat hij 
zijn vonnis in vrijheid mag afwachten. DJI en de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) werken hierin met andere partners uit 
de jeugdstrafrechtketen nauw samen. 

Wat houdt deze samenwerking in? 
Bianca Bruntink: ‘Wij komen elkaar onder andere tegen in het 
zogeheten netwerkberaad. Dit is een overleg waarin we gezamen
lijk zitten met ook de (Jeugd)Reclassering. Zodra een jongere in 
verzekering wordt gesteld gaat hij naar de jeugdinrichting. Als 
Raad voor de Kinderbescherming geven wij de raadkamer advies 
of het verblijf van de jongere in de jeugdinrichting moet worden 
verlengd. In het netwerkberaad bespreken wij met DJI het gedrag 
van een jongere tijdens die eerste paar dagen of weken van zijn 
verblijf.’ 

Ton Theunisse: ‘Bij iedere plaatsing in onze jeugdinrichting zit 
de Raad ook aan tafel. De Raad is casusregisseur, maar wij als DJI 
mogen met gepaste ‘brutaliteit’ onze bevindingen over de jongere 
in het netwerkberaad delen. We komen elkaar wekelijks tegen. 
Dan bespreken we met elkaar de jongeren die hier aan de “voor
deur” komen. Maar ook als een jongere met onbegeleid verlof gaat 
of terugkeert in de samenleving bespreken wij dit met de Raad. 

Welke resultaten boeken jullie samen?
Ton: ‘Waar enige jaren geleden nog enige terughoudendheid 
bestond, hebben we met ons netwerkberaad iets moois en effec
tiefs met elkaar weten op te bouwen. Het afstandelijke, telefo
nische overleg met elkaar was onvoldoende en gaf ook een 
onvolledig beeld van de jongeren. Door warme contacten te 
onderhouden met elkaar en het efficiënt uitwisselen van infor
matie houden we overzicht in de regio.’
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De Raad voor de Kinderbescherming is één van de schakels binnen de strafrecht
keten. Met wie werkt de Raad eigenlijk samen? En hoe verloopt die samen
werking? In rubriek De Raad en de Keten vragen we het aan twee partijen die 
elkaar regelmatig tegenkomen. Deze keer: Ton Theunisse unitmanager bij Rijks 
Justitiële Jeugdinrichting locatie De Hunnerberg en Bianca Bruntink teamleider 
Adviesteam Gelderland bij de Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad en de Keten

Ton Theunisse 
   en Bianca Bruntink: 
     ‘We geven elkaar 
         de ruimte om op 
             elkaars speelveld 
                  te lopen’
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Bianca: ‘Samen gaan we voor het beste strafadvies voor jongeren. 
We zoeken een passend plan van aanpak en denken na over de 
resocialisatie van de jongere. Het is mooi dat we deze zaken in het 
netwerkberaad open op tafel kunnen leggen.’
Ton: ‘Een mooi resultaat is het format dat we gaan gebruiken 
in alle inrichtingen. Hierin staat informatie over het gedrag, de 
gezondheid, contact met leeftijdsgenoten en medewerking van 
een jongere. Dit format kan de raadsonderzoeker gebruiken bij zijn 
advies aan de Raadkamer.’

Wat waardeer je in de aanpak van jouw ketenpartner?
Bianca: ‘Ik waardeer de betrokkenheid van Ton in ons netwerk
beraad. Daardoor is de bereidheid van de betrokken medewerkers 
groot om er samen voor te zorgen dat we werken aan een effectieve 
jeugdstrafrechtketen. Ondanks de fluctuaties in de keten is DJI er 
altijd om mee te werken en weten we elkaar goed te vinden.’
Ton: ‘Bianca is er altijd voor in om samen te denken over hoe we 
onze carebevoegdheid en verantwoordelijkheid samen verder 
kunnen vormgeven. We geven elkaar de ruimte om op elkaars 
speelveld te lopen.’

Hoe kan jullie samenwerking nog beter?
Bianca: ‘Het zou voor de jeugdstrafrechtketen effectiever zijn, als 
wij naast onze eigen organisatiedoelen, nog meer het belang van 
de jongeren voorop kunnen stellen. Dit betekent dat we nog meer 
bij elkaar in de “keuken” zouden moeten kijken, los van onze eigen 
procedures, als dit voor een jongere het beste is.’
Ton: ‘Het blijft altijd spannend hoe wij de verschillende werkstijlen 
met elkaar kunnen matchen. Je moet soms toch ook over de 
grenzen van elkaars werkvelden heen. Het gevaar zit hem in een te 
ambtelijke invulling. Daar ben ik allergisch voor. We moeten altijd 
op zoek blijven naar hoe we de inhoudelijk de dialoog kunnen 
blijven voeren. Dat is in het belang van de beste zorg voor iedere 
jeugdige. Vanuit mijn perspectief zou ik graag meer de handen aan 
het bed zien. Mijn wens is om de Raad in de toekomst nog eens 
in te huizen bij ons in het pand. Dan zijn de lijnen nog korter. De 
muren moeten naar beneden.’ 

‘Het blijft altijd spannend hoe wij de 
verschillende werkstijlen met elkaar 
kunnen matchen ... Het gevaar zit 
hem in een te ambtelijke invulling’


