Jongerenrechtbanken Nederland
Pilotjaar 2 - schooljaar 2016/2017
14 prioritaire voorwaarden of mijlpalen, waaraan voldaan moet worden om het
tweede pilotjaar 2016-2017 als geslaagd te beoordelen, en Pilotjaar 3 in te
kunnen gaan
1. Training nieuwe leden Jongerenrechtbanken, incl. draaiboek zittingen, o.a.:
- Trainingen en trainingsmap worden indien nodig nog aangepast, getest en
geïmplementeerd;
- Kennisonderhoud/bijscholing en vervolgcoaching van de leden van de Jongerenrechtbanken
wordt verder uitgewerkt (bijv. driewekelijkse bijeenkomsten).
2. Betrokkenheid van huidige samenwerkingspartners (scholen, politie, OM, Rechtbank,
advocatuur) wordt onverminderd gecontinueerd.
3. Convenant m.b.t. samenwerking met en registratie door de politie wordt geëvalueerd en
bijgesteld op basis van bevindingen (juni 2016).
4. Er worden in schooljaar 2016/2017 minimaal 10 zittingen per deelnemende school
behandeld door de Jongerenrechtbanken. Bij gebrek aan voldoende aangemelde zaken
worden deze aangevuld met oefenzaken. Dat laatste is ook ingegeven om de ervaring van de
leden van de Jongerenrechtbanken op peil te houden.
5. Er worden per school minimaal 6 en bij voorkeur 9 nieuwe leden geworven en getraind
voor de Jongerenrechtbanken. Deze voorwaarde houdt mede verband met het bewaken van
de continuïteit.
6. De nieuwe website is live en wordt in schooljaar 2016-2017 verder bijgewerkt. Deze
werkzame digitale omgeving wordt actief gebruikt door leden en andere betrokkenen van de
Jongerenrechtbanken enerzijds, en extern geïnteresseerden anderzijds.
7. Het onderzoek van de Universiteit Leiden levert de eerste tussenrapportage op van de
programma- en procesevaluatie (herfst 2016). Die tussenrapportage wordt met het oog op
implementatie van verbeteringen van de pilot besproken in bestuur, stuurgroep, projectgroep
en met de Raad van Advies.
De onderzoekswerkzaamheden gedurende het tweede jaar worden uitgevoerd, t.w. juridische
analyse en aanvang beschrijving effectdeel.
8. Het onderzoek Motivaction levert een eerste tussenmeting op (herfst 2016) en de 1ste esafari wordt ingezet (mei 2017). Voor de tweede tussenmeting (september 2017) worden in
het voorjaar van 2017 opnieuw vragenlijsten digitaal uitgezet.
9. Ambities en strategie t.a.v. mogelijke uitbreiding van de Jongerenrechtbanken in Nederland
worden nader uitgewerkt.
- Voor de Amsterdamse pilot wordt gestreefd naar het invoegen van een vierde school, het
Comenius Lyceum (Amsterdam Nieuw West);

- Voor andere mogelijke locaties van Jongerenrechtbanken wordt overleg gevoerd met de
gemeente Hollands Kroon en de gemeente Zoetermeer. Aan het eind van het schooljaar is
duidelijk of deze nieuwe locaties zullen gaan starten en zo ja, onder welke voorwaarden.
10. In het voorjaar van 2017 zal een expert-seminar over de Jongerenrechtbanken worden
georganiseerd, waarbij de Raad van Advies nauw zal worden betrokken
11. De organisatie wordt doorontwikkeld
- De algemene projectleiding wordt verder uitgewerkt met het oog op mogelijke groei; daarbij
worden de noodzaak en mogelijkheden voor een assistent-projectleider verkend;
- Deelnemende gemeenschappen (scholen) krijgen een grotere uitvoerende
verantwoordelijkheid (ook financieel); dat geldt zeker voor de nieuwe
Jongerenrechtbanklocaties;
- Bij de juridische en sociale begeleiding en de afhandeling van zittingen wordt beproefd, in
hoeverre oud- leerlingen/oud-leden van de Jongerenrechtbank of student-stagiaires ingezet
kunnen worden. Daartoe wordt een adequate scholing en begeleiding uitgewerkt;
- Er wordt gewerkt aan de werving en scholing van externe trekkers voor nieuwe
deelnemende gemeenschappen.
12. Marketing-communicatie
- De interne PR en zending op/in betrokken gemeenschappen/scholen wordt verbeterd;
- De externe PR t.b.v. landelijke bekendheid wordt geïntensiveerd;
- Het gebruik van social media wordt verhoogd, onder meer ter bevordering van bezoek en
gebruik van de website in- en extern;
- Kennisuitwisseling (inter)nationaal en bevordering institutionele bekenheid/waardering wordt
verder bevorderd, met name door het expert-seminar (voorjaar 2017).
13. Er wordt een businessmodel incl. organisatieopzet en begroting/dekkingsplan ontwikkeld
voor een meer ‘self-supporting’ opzet van Jongerenrechtbanken in verschillende typen
gemeenschappen in Nederland.
14. Begroting en dekking/fondsenwerving voor Pilotjaar 3 is rond, zodat het bestuur eind
augustus 2017 een ‘go’ kan geven aan het derde en laatste jaar van de pilot.
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