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1. Missie en visie 
 
Missie 
Het doel van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB) is het realiseren en in stand houden 
van jongerenrechtbanken in Nederland. Jongerenrechtbanken betrekken jongeren bij het 
herstellen van de gevolgen van incidenten in de gemeenschappen waarin ze participeren. 
Hierdoor kunnen jongeren, vanuit verschillende rollen, verantwoordelijkheid nemen voor dat 
herstel. Bovendien leren de jongeren vaardigheden die hen nog hun hele leven van pas komen. 
Jongerenrechtbanken versterken democratisch burgerschap. Zoals een docent het verwoordde: 
‘ze worden er hyperverantwoordelijk van’.  
 
Visie 
Jongerenrechters leren de beginselen van het strafrecht en herstelrecht, hoe ons rechtssysteem 
werkt, communicatietechnieken en morele oordeelsvorming, Zo worden zij in staat gesteld zelf te 
bepalen hoe gevolgen van een incident hersteld kunnen worden. Zo worden conflicten binnen de 
gemeenschap opgelost, buiten het strafrecht om. Van straf naar herstel.   
 
Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan overtredingen met een zekere impact op hun 
directe omgeving, krijgen de kans zich – teneinde te voorkomen dat zij meteen in het 
strafrechtelijk circuit belanden – in eerste instantie ten opzichte van de gemeenschap te 
verantwoorden voor een door jongeren bemenste jongerenrechtbank. 
 
Op deze manier worden het perspectief van beschuldigde(n), benadeelde(n) en directe 
maatschappelijke omgeving bij elkaar gebracht én versterkt door de nadruk op 
verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid van de gemeenschap. Hierdoor wordt een 
betekenisvolle afhandeling van het voorval mogelijk. Tevens worden zodoende binnen de 
betrokken gemeenschap de vaardigheden vergroot met betrekking tot het zelf op een 
constructieve manier behandelen, oplossen en verwerken van conflicten. 
 
De jongerenrechters bepalen zelf hoe een zitting verloopt en doen een bindende uitspraak. Het 
zijn dus de jongeren zelf die eigenaar zijn van het proces en het resultaat.  
 
Kernwaarden 
JRB is een kennisplatform en uitvoeringsorganisatie die zich voortdurend ontwikkelt als de 
samenleving daarom vraagt. We werken daarom vanuit de volgende 5 kernwaarden: 
 

Kwaliteitsgericht JRB bewaakt het concept van de jongerenrechtbanken en zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van de opleiding en de integriteit van het 
zittingsproces gewaarborgd zijn. 

 
Reële participatie  Jongeren zijn zoveel mogelijk eigenaar van de jongerenrechtbank. 

Tijdens de zittingen zijn zij eindverantwoordelijk, in de opleiding 
en bij de doorontwikkeling van de jongerenrechtbanken geven wij 
hen altijd zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. 

 
Vraag gestuurd JRB helpt scholen en anderen om jongerenrechtbanken op te zetten 

en uit te voeren, waarbij we zoveel mogelijk faciliteren en zo min 
mogelijk uit handen nemen en ons concentreren op waar we het 
verschil kunnen maken. 
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Vernieuwend JRB biedt maatwerk aan alle samenwerkingspartners en zoekt 
voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing 
van het concept en de uitvoering van de jongerenrechtbanken.  

 
Autonoom Om deze kernwaarden te waarborgen werkt JRB samen met alle 

ketenpartners, maar blijft de organisatie onafhankelijk en neemt 
haar eigen beslissingen.   

 
Jongerenrechter aan het woord: 
“Wij begrijpen wat er bij leerlingen speelt en weten dan ook vaak beter dan volwassenen wat 
er nodig is om situaties te herstellen.” 
 
 

2. Achtergrond 
 
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland (JRB) is in 2015 gestart met drie jongerenrechtbanken 
in Amsterdam. In het buitenland bestaan jongerenrechtbanken al decennia, maar voor Nederland 
was dit een nieuw concept. Jongerenrechtbanken zijn gebaseerd op drie concepten: (1) het 
herstelrecht, (2) procedurele rechtvaardigheid en (3) positieve ‘peer pressure’. De kern is dat 
beschuldigden verantwoordelijkheid nemen voor hun daden, negatieve gevolgen zoveel mogelijk 
herstellen en dat zij door groepsdruk door gelijken dit eerder doen en meer leren van het proces. 
Zo kan recidive worden voorkomen. 
 
Na positieve evaluaties van de Universiteit Leiden en betrokken scholen, zijn met steun van de 
gemeente Amsterdam de afgelopen jaren op tien Amsterdamse scholen jongerenrechtbanken 
gestart. Buiten Amsterdam zijn er nu jongerenrechtbanken in Alkmaar, Amstelveen, Bergen, 
Hollands Kroon en Leeuwarden (op 2 scholen). 
   
Er is toenemende aandacht voor actief burgerschap op scholen. Daar past een jongerenrechtbank 
natuurlijk uitstekend bij. Door de jongerenrechtbanken krijgen ieder jaar minimaal 12 jongeren 
per school de kans nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen, wat een belangrijke 
bijdrage levert aan de burgerschapsvaardigheden van veel meer leerlingen en positief bijdraagt 
het schoolklimaat. 
 
De positieve evaluaties en het grote enthousiasme over de jongerenrechtbanken, geeft veel 
vertrouwen voor een verdere succesvolle ontwikkeling en uitbreiding van de 
jongerenrechtbanken in de komende jaren.  Tijdens een recent bezoek van de burgemeester van 
Amsterdam aan een van de jongerenrechtbanken was ook zij laaiend enthousiast. De steun voor 
de jongerenrechtbanken is breed. Zo adviseerde ook de Kinderombudsman Amsterdam om 
jongerenrechtbanken op alle scholen te starten. Ook verschillende maatschappelijke fondsen zien 
de potentie van dit initiatief en met hun financiële steun van fondsen is in 2020 een directeur 
aangetrokken, waardoor de organisatie zich verder kan ontwikkelen en professionaliseren. 
 

Jongerenrechter aan het woord: 
“Als lid van de jongerenrechtbank krijg je de kans om te beslissen wat er met een zaak moet 
gebeuren zonder dat een volwassene zich ermee bemoeit.” 
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3. Doelstellingen 
 
JRB onderscheid drie verschillende soorten doelen: voor jongeren, de maatschappij en de 
organisatie.  
 
Jongeren 
Elk jaar bereikt JRB nu al honderden jongerenrechters. Als het ons lukt uit te breiden naar 100 
jongerenrechtbanken in Nederland, zal dat aantal stijgen naar meer dan 2.000 jongeren en 
worden er jaarlijks meer dan 1.200 nieuwe jongerenrechters opgeleid. Zij: 

 ontwikkelen commitment ten aanzien van de gemeenschap waarin zij leven. Dit 
draagt bij aan sociale cohesie en gemeenschapszin (burgerschap). 

 leren op een actieve en positieve manier het rechtssysteem en zijn deelnemers 
kennen. 

 leren door hun deelname sociale vaardigheden, zoals organiseren, presenteren, 
motiveren en beslissen. De jongerenrechtbank laat hen leren en groeien.  

 leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen, en herstellen de 
gevolgen zoveel mogelijk zelf.  

 
Maatschappij 
Hoewel een jongerenrechtbank een goedkope en relatief eenvoudige interventie is, zijn de 
gevolgen in de praktijk verstrekkend: 
 
Jeugd en samenleving  De jongerenrechtbank hanteert een methodiek om een 

gemeenschap (in dit geval jongeren) conflicten en problemen eerst 
zelf op te laten lossen, zodat de overheid niet (meteen) hoeft op te 
treden. Dit ontlast ketenpartners. 
Aspecten: verantwoordelijkheid, participatie, kostenbesparing. 

 
Educatie van jongeren  De vijfdaagse training bestaat uit licht theoretisch onderwijs en het 

al doende leren over de werking van rechtsstaat, recht en 
redelijkheid. 
Aspecten: onderwijs/bewustwording, burgerschapsvorming. 

 
Recht  Door de inzet van de jongerenrechtbank wordt strafrechtelijke 

escalatie bij jongeren voorkomen. In samenwerking met de school 
en politie wordt door de inzet van de jongerenrechtbank 
strafrechtelijke escalatie bij jongeren voorkomen. Actief 
verantwoordelijkheid nemen en zelf herstellen dragen bij aan 
‘humanisering van het recht’. 
Aspecten: preventie, herstelrecht, efficiency. 

 
Herstel  De jongerenrechtbanken zijn gericht op herstel van recht(sgevoel) 

en sociale verhoudingen binnen de gemeenschappen. Onze 
ervaring is dat zaken die via jongerenrechtbanken afgedaan 
worden leiden tot lagere recidive en een positievere impact op 
beschuldigden, benadeelden en hun omgeving. 
Aspecten: conflictbeheersing, preventie, vermindering recidive 
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Organisatie 
Eind 2024 zijn er 100 jongerenrechtbanken in Nederland. Deze zijn te vinden op middelbare 
scholen, het MBO, in buurten en bij verenigingen. Om dit mogelijk te maken zal JRB zich focussen 
op de doorontwikkeling van het concept en borging van de kwaliteit van de opleiding en zittingen. 
Wij blijven jongerenrechters opleiden.  Ervaren jongerenrechters die hiervoor een extra training 
volgen kunnen de zittingsbegeleiding van onze trainers (deels) overnemen. Hierdoor kunnen veel 
meer zittingen, tegen veel lagere kosten worden georganiseerd. Waar nodig en mogelijk blijven 
onze trainers de zittingen begeleiden. Op een nieuwe school, met een onervaren groep, zal dit 
altijd nodig blijven. Ook zullen niet altijd leerlingen gevonden kunnen worden die deze taak 
aankunnen. 
 
Met 100 jongerenrechtbanken moeten jaarlijks 100 groepen jongeren worden opgeleid tot 
jongerenrechters (in totaal 1.200 jongeren per jaar). We hebben een flexibele poule van trainers 
opgeleid, die zal groeien van 14 trainers eind 2020 naar 25 trainers eind 2024. Hiertoe 
organiseren we een of twee keer per jaar een ‘train de trainer’ opleiding.  
 
Eind 2020 beginnen we met een pilot om Halt-zaken af te doen via de jongerenrechtbanken in 
Amsterdam. Deze samenwerking zullen we intensief laten onderzoeken en evalueren. We beogen 
nauw te gaan samenwerken met Halt. We verkennen ook de samenwerking met de 
buurtrechtspraak. Door de actieve deelname van jongeren aan de afhandeling van 
(strafrechtelijke) conflicten en incidenten en waar mogelijk het overnemen van deze afhandeling 
kunnen jongerenrechtbanken de strafrechtketen ontlasten. 
 
Onze voorgenomen groei in niet mogelijk zonder landelijke financiering die de kosten deels dekt. 
Onze financieringsbehoefte loopt op van 175.000 euro in 2021-2022 naar 620.000 euro in 2023-
2024 om 100 jongerenrechtbanken mogelijk te maken.    
 

Jongerenrechter aan het woord: 
“Ik voel me nu veel serieuzer genomen op school. Er wordt nu beter naar de leerlingen 
geluisterd.” 
 
 

4. Strategie 
 
Kwaliteit 
De jongerenrechtbank is de afgelopen jaren ontwikkeld binnen het voortgezet onderwijs. De 
komende jaren wordt het concept doorontwikkeld richting middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs, sportvereniging en buurten. De dragende organisatie is verantwoordelijk voor 
de uitvoering, voor de voorbereiding en de opvolging van een zitting. De JRB ziet toe op de 
kwaliteit door begeleiding van de scholen bij de oprichting en bij de uitvoering met professionele 
trainers van JRB. Zij trainen de jongerenrechters en begeleiden in ieder geval enkele zittingen per 
jaar.  
 
Om de kwaliteit te monitoren en borgen zullen alle jongerenrechtbanken gaan werken met TREX, 
waarin de procesgang wordt vastgelegd. Vanuit de stichting worden jaarlijks meerdere zittingen 
bezocht  om de jongerenrechters te helpen zich verder te ontwikkelen. Het komend jaar starten 
de werving van nieuwe jongerenrechts vanaf het tweede jaar op middelbare scholen (13 jaar). Op 
VMBO-scholen gebeurt dit al, op de HAVO en het VWO leidt dit tot jongerenrechters die 3 of zelfs 
4 jaar ervaring hebben. Hierdoor kunnen we meer continuïteit in de jongerenrechtbanken 
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brengen en hebben we een grote poule aan potentiële zittingsbegeleiders, omdat leerlingen meer 
ervaring hebben. 
 
Zittingen 
Het aantal zittingen per school kan verder stijgen. Tot nu toe konden we 5 tot 10 zittingen per 
schooljaar organiseren. Als jongeren zelf de zittingsbegeleiding gaan verzorgen is dit aantal niet 
meer gemaximeerd. Ook zal het makkelijker worden om een zitting te organiseren, omdat er met 
minder agenda’s rekening gehouden hoeft te worden. Sommige scholen moeten nu elke maand 
kiezen welk incident ze voorleggen aan de jongerenrechtbank. Vanaf 2021 kunnen de scholen veel 
vaker zittingen organiseren. 
 
Onderzoek 
Door een bijdrage van het Gieskes-Strijbis fonds kan er in 2020-2021 aanvullend onderzoek 
gedaan worden. Dit zal zich richten op de Halt-zaken, maar ook naar de jongerenrechtbanken in 
hun geheel. Dit onderzoek kan leiden tot veranderingen in opzet en werkwijze van de 
jongerenrechtbanken. Ook in de toekomst willen we middelen vrijmaken om de opzet en de 
impact van jongerenrechtbanken te onderzoeken en het concept verder te ontwikkelen. 
 
Formatie 
In 2020 is een directeur aangetrokken die de groei van de organisatie in goede banen kan leiden 
en de fondsenweving een impuls zal geven. Eind 2020 worden 9 nieuwe trainers opgeleid, zodat 
er nieuwe jongerenrechtbanken door het hele land gestart kunnen worden. Ook komt er dan een 
teamleider bij. Het totaal komt dan op 14 trainers, waarvan twee teamleiders. Met de groei van 
het aantal jongerenrechtbanken zullen we trainers in twee teams laten samenwerken. We 
organiseren twee keer per jaar een trainersdag voor alle JRB-trainers. Als een vaste (of 
meerjarige) subsidie verkregen wordt, kan er ook een ondersteuner in dienst worden genomen.  
 
Financiën  
Scholen kunnen een jongerenrechtbank bijna nooit zelf financieren. Van hen wordt al een forse 
personele inzet gevraagd. Door het nieuwe concept en door de uitbreiding van het aantal 
jongerenrechtbanken zullen de kosten per jongerenrechtbank wel dalen tot onder de tienduizend 
euro per jaar per jongerenrechtbank. Elke jongerenrechtbank moet zijn eigen sluitende begroting 
hebben. 
 
Om een snelle groei van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk te maken is (directe of 
indirecte) financiering van de landelijke overheid nodig. Deze aanvullende financiering zal 
uiterlijk in 2021 gevonden moeten worden. Als dat niet lukt, is verdere uitbreiding met het huidige 
model mogelijk, maar zullen gemeenten moeten blijven bijdragen aan de jongerenrechtbanken. 
Dit betekent per jongerenrechtbank een subsidietraject, wat voor een kleine organisatie een grote 
belasting is en leidt tot veel overhead.  Dat zal de groei van het aantal jongerenrechtbanken ernstig 
belemmeren. 
 

Jongerenrechter aan het woord: 
“Ik werd gepest. Als dat tot een vechtpartij leidde, kregen we allebei straf. Er werd niet naar 
mij geluisterd en niets opgelost. Daarom ben ik nu jongerenrechter.” 
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5. Jongerenrechters 
 
De jongerenrechters zijn betrokken bij hun school en geloven in de kracht van de 
jongerenrechtbank. Ze leren door de intensieve training van zeven dagdelen veel over het 
rechtssysteem, herstelrecht en communicatie en worden zodanig opgeleid dat zij een zaak kunnen 
behandelen vanuit de verschillende disciplines. 
 
Op meerdere scholen zijn de jongerenrechters op eigen initiatief zichtbaar en benaderbaar tijdens 
de pauzes. Op het schoolplein, in de aula of in een apart lokaal. De jongerenrechters bieden een 
luisterend oor en geven advies. 
 
Een van de scholen heeft een jongerenrechtbank-pizzalunch georganiseerd om oude en nieuwe 
leden kennis te laten maken met elkaar, omdat er onvoldoende groepsgevoel was. Na de lunch is 
de teamspirit gegroeid en de samenwerking verbeterd. 
 
Op een van de scholen is een leerling met een spraakgebrek lid geworden van de 
jongerenrechtbank. Ze praat hard en heeft heel veel tijd nodig om zinnen te formuleren. Ze heeft 
de opleiding met succes voltooid en dat geeft haar enorm veel zelfvertrouwen. Ze straalt van trots 
wanneer ze namens de jongerenrechtbank optreedt. Ze heeft hierbij het volledige vertrouwen en 
de goedkeuring van de andere leden van de jongerenrechtbank, de leerlingen en docenten. 
Deelname aan de jongerenrechtbank heeft haar zelfbeeld en haar leven op school positief 
beïnvloed. 
 
Tijdens een uit de hand lopende stoeipartij op het schoolplein greep een lid van de 
Jongerenrechtbank in. Er werd direct geluisterd en er werd gefluisterd “nu moet je kappen want 
zij is van de jongerenrechtbank”. De jongerenrechtbank leidt tot empowerment van de leden, ook 
buiten de zittingen. 
 
Twee oud-jongerenrechters zijn nu sprekers op events met ‘herstelrecht’ als thema. Ze vertellen 
daar welke impact de opleiding op hen heeft gehad. Problemen oplossen door te herstellen, 
effectief communiceren, beschuldigde en benadeelde bij elkaar brengen om het gesprek aan te 
gaan: het zijn vaardigheden die ze nu nog steeds gebruiken. 
 

Jongerenrechter aan het woord: 
“Je hebt je hele leven iets aan de opleiding, je leert er super veel van.” 

 
 
6. Zaken  
 
De beschuldigden en alle benadeelden hebben hun eigen verhaal. Die verhalen delen ze tijdens de 
zitting. Hieronder een selectie van de zaken die een goed beeld geven van het type overtreding en 
de manier waarop de jongerenrechters met zaken omgaan.  
 
Rambo mes in tas 
Een leerling neemt een ‘Rambo mes’ mee naar school. Tijdens het voorbereiden van de zaak 
schrikken de jongerenrechters van het wapen. Ze denken dat daar een pittige herstelmaatregel op 
zal moeten volgen. 
Door het creëren van een veilige setting, het stellen van de juiste vragen en vooral het doorvragen 
blijkt tijdens zitting dat er een reële dreiging ten grondslag lag aan het feit dat de beschuldigde dit 
wapen meenam naar school. Hij deed dit om zijn gevoel van veiligheid te vergroten. 
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De jongerenrechtbank spreekt na afloop duidelijk uit te zijn geschrokken van het feit dat de 
leerling met deze dreiging te maken heeft. De maatregel die ze opleggen is van andere aard dan 
zij vooraf hadden bedacht, gericht op de veiligheid in en rondom school. 
 
Dierenmishandeling 
Een leerling geeft op het schoolplein een duif een harde schop. Andere leerlingen schrikken ervan. 
De leerling betuigt spijt tijdens de zitting van de jongerenrechtbank. De jongerenrechters vinden 
deze dierenmishandeling heel kwalijk en komen tot een uitspraak waar ze samen goed over 
hebben nagedacht:  

“X schrijft een verslag over dierenleed van tenminste 750 woorden. Hierbij moeten drie 
bronnen met tekst worden gebruikt en 1 filmpje. […] Hiernaast moet er een aparte alinea 
worden geschreven over het verbeteren van impulsreacties, wegens het feit dat hij heeft 
gereageerd op een “challenge”, zonder erover na te denken. […] De getroffen leerlingen, die 
de mishandeling hebben gemeld bij de school, moeten de mogelijkheid krijgen om het verslag 
in te zien. De jongerenrechtbank hoopt dat X op deze manier leert over dierenleed en over 
het omgaan met impulsen.” 

 
Scooter vernield en ruzie 
Vier leerlingen vernielen een onbeheerde scooter bij een flat, naast hun school. Ze maken ook 
ruzie met een flatbewoner (die niet te vinden blijkt). Andere bewoners van de flat zien  de ruzie.  
De jongerenrechtbank besluit dat de vier leerlingen een excuusbrief moeten sturen aan alle 
flatbewoners. De vier leerlingen gaan, met een docent, ook het gesprek aan met de bewoners om 
te zien hoe de excuusbrief is ontvangen en persoonlijk toe te lichten. Zo is het vertrouwen van de 
buurtbewoners hersteld en de rust teruggekeerd. 
 
Wurggreep op het schoolplein 
Beschuldigde en benadeelde zijn benieuwd hoe lang benadeelde het zal volhouden om in een 
(wurg)greep van kickboksen te blijven. Benadeelde zegt niet tegen beschuldigde dat deze moet 
stoppen, waardoor benadeelde een paar minuten buiten bewustzijn raakt. Beiden hebben spijt 
van het initiëren dan wel uitvoeren van het incident.  
  
De jongerenrechtbank oordeelt dat ze samen een presentatie en een poster moeten maken over 
de gevaren van het uitoefenen van vechtsporten buiten de sportschool. Samen, omdat de 
benadeelde zelf heeft gevraagd om de greep van beschuldigde. 
  

“Deze maatregelen zijn opgelegd;   
- om kinderen in de school bewust te maken van de risico’s van het uitoefenen van 
vechtsporten op openbare locaties; 
- omdat het uitoefenen van vechtsporten op school de veiligheid van andere leerlingen op 
school in gevaar brengt; 
- en omdat andere leerlingen mogelijk dit gedrag gaan kopiëren en dat dient te worden 
voorkomen.” 

 
Stennis schoppen in Artis  
Jaarlijks gaan alle brugklassen van een school naar Artis. In kleine groepjes maken ze opdrachten. 
Drie groepjes misdragen zich: een groepje gooit met stoelen op het terras, een ander groepje stoeit 
bij de apen waardoor de apen van slag raken en het derde groepje schreeuwt zo hard dat ook 
andere dieren overstuur raken. Artis verwijderd direct alle leerlingen uit de dierentuin en laat de 
school weten dat ze niet meer welkom zijn. De school komt op hun zwarte lijst.  
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De betrokken leerlingen verantwoorden zich bij de jongerenrechtbank. Zij nemen hun 
verantwoordelijkheid en willen iets positiefs doen. Ze schrijven individueel een excuusbrief aan 
Artis en doen het aanbod om een aantal uur vrijwilligerswerk te doen in de dierentuin.  
 
Artis laat weten blij te zijn met het feit dat de school de kwestie serieus heeft opgepakt. De 
leerlingen kunnen niet in de dierentuin vrijwilligerswerk doen, maar ze waarderen het gebaar. De 
school is voortaan weer welkom in de dierentuin. De leerlingen doen hun klusjes op school.  
 

Jongerenrechter aan het woord: 
“Ik was vorig jaar beschuldigde tijdens een zitting over in een steekincident. Nu ben ik 
jongerenrechter.” 

 
 
7. Meerjarenbegroting 
 
JRB is de afgelopen jaren in staat geweest voldoende financiele ondersteuning te vinden voor de 
start en de ontwikkeling van het concept. De verworven subsidies van fondsen inde afgelopen 
jaren  zijn ingezet voor investeringen in professionalisering, uitbreiding, kwaliteitsverbetering en 
onderzoek in het lopende schooljaar. De komende jaren zal de stichting een structurele, 
oplopende subsidie moeten verwerven om de groei van het aantal jongerenrechtbanken te 
kunnen realiseren. 
 
De jongerenrechtbanken worden door veel externen, scholen en JRB in samenwerking mogelijk 
gemaakt. Rechters en andere rechtbankmedewerkers, officieren van justitie en advocaten 
verlenen gratis hun medewerking aan de trainingen, de beëdigingen en weekstages van 
jongerenrechters. De scholen investeren eigen tijd (uren) van de school coördinator, docenten, 
conciërges en directie. 
 
De komende jaren wil JRB groeien naar 100 jongerenrechtbanken door heel Nederland. Hiertoe 
is een meerjarenbegroting opgesteld (zie volgende pagina). 
 
Toelichting realisatie 2019-2020 
Door de sluiting van de scholen hebben we slechts zeven maanden trainingen en zittingen kunnen 
organiseren in 2019-2020. De realisatie wijkt dan ook erg af van de begroting en hierdoor lijkt de 
sprong naar het volgende jaar erg groot. 
 
De grootste verandering in 2019-2020 is het aantreden van onze directeur. De kosten hiervoor 
worden gedekt door bijdragen van fondsen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor TREX, 
maar die worden pas volgend schooljaar betaald. 
 
Toelichting meerjarenbegroting 2020-2024 
Dit schooljaar introduceren we een nieuwe functie: de zittingsbegeleider. Deze functie zal door 
jongeren zelf worden ingevuld, die 30 euro per zitting krijgen. Het is de bedoeling dat vanaf 
volgend jaar alle zittingen door jongeren worden begeleid. 
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Dit jaar is een ruim onderzoeksbudget beschikbaar door een bijdrage van een fonds. De komende 
jaren willen we budget houden voor onderzoek, om zo het concept effectief door te kunnen blijven 
ontwikkelen. 
 
Dit jaar leiden we voor het eerst een groep trainers in een keer op. Om de groei van het aantal 
jongerenrechtbanken mogelijk te maken zullen we dat steeds vaker doen. 
 

Omschrijving Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

KOSTEN

1. Trainingen & zittingen
Trainers 44.501€                96.800€        127.050€      279.510€      465.850€      
Zittingsbegeleiders -€                      900€              9.000€           18.000€        30.000€        
Teamleider 19.528€                21.175€        33.880€        45.375€        54.450€        
Trainingsmateriaal 2.753€                  3.500€           7.000€           14.000€        28.000€        
Reiskosten 42€                        2.500€           3.500€           6.000€           9.500€           

2. Onderzoek & kwaliteit
Onderzoekskosten 10.597€                70.000€        50.000€        50.000€        50.000€        

3. Strategie & groei
Directeur 28.314€                63.525€        63.525€        91.960€        91.960€        
Bestuurskosten 129€                     2.000€           2.000€           2.000€           2.000€           
Opleidingskosten trainers -€                      5.000€           10.000€        10.000€        10.000€        

4. ICT & Communicatie
TREX 423€                     18.000€        5.000€           10.000€        15.000€        
Communicatie 1.724€                  4.500€           5.500€           6.500€           8.000€           
Overige kosten 69€                        1.000€           1.500€           2.500€           4.500€           

5. Kantoor & administratie
Accountant & administratie 891€                     3.000€           4.000€           5.000€           6.000€           
Ondersteuning 8.111€                  -€               35.000€        50.000€        50.000€        
Overige kosten 482€                     1.000€           2.000€           3.000€           3.500€           

6. Onvoorzien
Onvoorziene kosten 14.645€        19.170€        31.155€        41.240€        

Totaal 117.564€            302.525€    378.125€    625.000€    870.000€    

DEKKING

Bijdragen gemeenten/scholen 105.683€             136.000€      165.000€      150.000€      250.000€      
Bijdragen fondsen 28.314€                166.525€      38.125€        -€               -€               
Financieringsbehoefte -€                      -€               175.000€      475.000€      620.000€      

Totaal 133.997€            302.525€    378.125€    625.000€    870.000€    

Saldo 16.433€              -€              -€              -€              -€              

Meerjarenbegroting Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
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Met de groei van het aantal jongerenrechtbanken zijn ook meer uren nodig van de teamleider en 
de directeur. We werken met freelancers. Hun vergoeding wordt in 2022 met vijf euro verhoogd. 
 
Volgend schooljaar willen we een ondersteuner aantrekken die de directeur, teamleider en 
trainers ondersteunt en ontlast. Dit kan een freelancer of een medewerker worden. 
 
De fondsen die ons tot nu toe steunen hebben aangegeven dat deze steun eindig is. Om het aantal 
jongerenrechtbanken te laten groeien is bij voorkeur een rijkssubsidie nodig. In ieder geval is er 
een grote financieringsbehoefte.    
 
Als we een toename van het aantal jongerenrechtbanken kunnen realiseren, gaan de 
overheadkosten per jongerenrechtbank scherp naar beneden. Daarnaast kunnen de kosten 
worden gedrukt door de zittingsbegeleiding door jongeren zelf tegen een bescheiden beloning te 
laten doen. Bovendien kunnen dan veel meer zittingen worden georganiseerd, tegen nauwelijks 
stijgende kosten. Op deze manier kunnen we toegroeien naar 100 jongerenrechtbanken voor 
gemiddeld € 8.700 per jongerenrechtbank. Een bescheiden investering met grote impact op 
jongeren, scholen en buurten.   


