
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JONGEREN GEZOCHT 
Ben jij vóór je 18e als verdachte of als slachtoffer in aanraking gekomen met het 
strafrecht? Wil je met jouw ervaringen bijdragen aan een positieve verandering? Wil 
je meedenken, jouw ideeën delen en omzetten in actie? Dan is dit het moment!  
 
Defence for Children neemt deel aan het Europees project ‘FOCUS on my  needs. 
Working together for children in criminal proceedings’ met vier andere landen: 
Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië. Het doel van dit project is om met 
behulp van jongeren de belangen van minderjarige verdachten en slachtoffers 
centraal te stellen in de strafrechtprocedure. Daar kunnen we jouw hulp dus goed bij 
gebruiken! 
 

WIE BEN JIJ?  
Het Jongeren Advies Team is voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die tijdens hun 
minderjarigheid verdachte of slachtoffer zijn geweest. Als deelnemer heb je actief 
invloed op het beschermen van de belangen van minderjarigen. Je denkt mee over 
wat er voor jongeren nodig is en draagt bij aan het verbeteren van het 
(jeugd)strafrecht. 
 

WAAROM?   
Als je wel eens te maken hebt gehad met de politie of justitie, is het belangrijk dat er 
rekening wordt gehouden met jouw leeftijd en persoonlijke omstandigheden. 
Daarom willen we graag weten hoe hier rekening mee gehouden kan worden in het 
strafrecht. Jouw stem is dus van groot belang!  
 

HOE?   
Samen met andere jongeren uit Nederland vorm je het Jongeren Advies Team. 
Tijdens meerdere bijeenkomsten in 2020 en 2021 gaan jullie aan de slag. Onder 
begeleiding van professionals werken jullie toe naar het maken van adviezen, 
bijvoorbeeld over de manier van verhoren van kinderen of jongeren. Je komt 
hierdoor meer te weten over wat jouw rechten zijn, over het strafrecht én je komt op 
voor de positie van kinderen en jongeren in Nederland en Europa. Wij nemen jullie 
adviezen vervolgens mee in de verdere uitvoering van dit project.  

FOCUS on my needs  
 
Dit project wordt mogelijk gemaakt door 

het Rights Equality, Citizinship 

Programme van de Europese Unie.  

 

 

Meer informatie 
 

Jij hebt de kans om de positie van alle 

minderjarige verdachten en slachtoffers 

in Europa te verbeteren! 

 

Ben je enthousiast geworden en wil je 

deelnemen aan het Jongeren Advies 

Team of wil je meer informatie?  

 

Stuur dan een mail aan Sanne Verwasch, 

via s.verwasch@defenceforchildren.nl 

 

Bellen mag ook. We zijn op kantoortijden 

te bereiken op 071 5160 980. Je kunt 

vragen naar Maartje Berger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren Advies Team 

 

Gezocht jongeren voor het  

FOCUS on my needs 
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