
 

Beschrijving programma First Offenders 

Het uiteindelijke doel van First Offenders is: jongeren tussen de 8 en 18 jaar weerhouden van 
crimineel gedrag en te zorgen voor goede ontwikkel- en opgroeimogelijkheden. Het programma First 
Offenders richt zich op jongeren tussen de 8 en 18 jaar die (voor het eerst) in aanraking komen met 
politie en justitie voor strafbare feiten. Daarnaast richt dit programma zich op jongeren in dezelfde 
leeftijdscategorie die een groot risico lopen om af te glijden naar de criminaliteit. Kenmerkend aan 
een deel van deze jongeren is dat ze nieuw zijn in de criminele activiteiten en vooral ook betrokken 
zijn bij overlast.  

Binnen First Offenders wordt getracht het uiteindelijke gestelde doel te bereiken door verschillende 
hoofd- en tussendoelen voor verschillende leefgebieden op te stellen. De volgende doelen dienen 
binnen het 6 tot 12 maanden durende traject behaald te worden:  

Opvoeding - Na 12 maanden zijn de ouders pedagogisch vaardig. De ouders zijn op de hoogte van de 
activiteiten van de jongere (ouderlijke monitoring) en stellen grenzen aan het gedrag van de jongere. 

Onderwijs - Na 12 maanden hebben de jongeren vaardigheden aangeleerd waarmee ze hun kansen 
in de maatschappij kunnen vergroten, vooral door goed onderwijs.                     

Sociaal- emotionele groei – Na 12 maanden is de jongere versterkt in eigenwaarde, in staat tot 
inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen, in staat emoties te herkennen en er oplossingsgericht 
mee om te gaan, bekend met de eigen talenten en kwaliteiten. Er is een eigen toekomstbeeld 
ontstaan en een hogere zelfredzaamheidscore.               

Vrijetijdsbesteding / sociale netwerken – Na 12 maanden is de jongere bewust van zijn positieve en 
negatieve netwerk en is het positieve netwerk uitgebreid. Er is een stabiel netwerk gecreëerd voor 
jongere en ouders (inspiratiefiguren), de jongere sport en heeft een bijbaan. 

Na de intake wordt het plan van aanpak opgesteld, waarin de doelen staan waaraan gedurende het 
traject gewerkt zal worden. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin de situatie van de 
jongere in kaart is gebracht, zoals de risico- en beschermende factoren. Met de ouders en jongere 
wordt het plan besproken; welke crises kunnen opgelost worden , welke doelen kunnen behaald 
worden en welke basisvaardigheden kunnen aangeleerd worden. Met de jongere wordt daarna het 
persoonlijke toekomstplan voor hem/haar zelf besproken (nadere invulling totaalplan).  

Streetwise coachen Onder de jongeren leeft een jongerencultuur, met de daarbij behorende normen 
en waarden. Bij het programma First Offenders zijn de professionals zich ervan bewust dat deze 
cultuur onder de jongeren leeft: het gedrag van de jongere ontstaat niet alleen in de thuisomgeving, 
maar wordt ook aangeleerd door leeftijdgenoten. Door de professional worden de jongeren dan ook 
veelvuldig opgezocht  in die context waar het gedrag is aangeleerd: in de wijk in waar ze zijn 
opgegroeid. Tijdens deze bezoeken wordt veel inzicht gekregen in de houding van de jongere 
wanneer deze in de omgeving is van zijn vrienden en waarin wellicht het (ongewenste) gedrag 
plaatsvindt. De professional vraagt aan de jongere om zijn vrienden aan hem/haar voor te stellen, om 
zodoende ook hoogte te krijgen van de vriendenkring. Deze werkwijze past in het streetwise 
coachen, dat hoog in het vaandel staat binnen het programma.  

Cultuursensitiviteit binnen het team zijn er verschillende jongerencoaches die met een andere dan 
de Nederlandse cultuur van huis uit zijn opgegroeid. In de begeleiding kan de achtergrond van de 
jongerencoaches ondersteunend werken. Wanneer het gezin veel weerstand heeft geboden in het 
aanvaarden van hulpverlening, kan het helpen wanneer zij weten dat er een jongerencoach komt 
met dezelfde etnische achtergrond. 


