
Jeugdzorg achter hoge muren
Een van de grootste jeugdinrichtingen van Nederland 
staat in Spijkenisse; De Hartelborgt. Deze Rijks 
Justitiële Jeugdinrichting heeft plek voor 115 jongens 
tussen de 12 en 24 jaar. Jongeren worden hier door 
een (kinder)rechter geplaatst als zij een strafbaar feit 
hebben gepleegd, of hiervan worden verdacht. De 
missie van De Hartelborgt is het (her)opvoeden en 
behandelen van deze jongeren, zodat zij straks een 
grotere kans hebben om een succesvol leven op te 
bouwen en geen delicten meer plegen.

Jongeren heropvoeden en behandelen? Hoe dan?! 
Vrijheid is voor iedereen erg belangrijk, maar pas als 
de vrijheid wordt weggenomen besef je hoe belangrijk 
het is. Vanaf het moment dat een jongere in De 
Hartelborgt binnenkomt, is zijn vrijheid verdwenen 
en wordt de focus gelegd op het goed terugkeren 
in de maatschappij. De medewerkers van de Rijks 
Justitiële Jeugdinrichting zijn opgeleid om de jongeren 
zo goed mogelijk te begeleiden in het herpakken van 
de regie over hun eigen leven. Dit doen zij volgens 
de YOUTURN-methodiek, waarbij alles draait om 
‘zelf doen’. De jongeren leren door de methodiek 

diverse vaardigheden die ze kunnen toepassen in het 
dagelijks leven. Zo leren ze bijvoorbeeld om te gaan 
met leeftijdsgenoten, conflicten en spanningen. Ook 
leren ze samenwerken, communiceren en geschreven 
en ongeschreven regels van de maatschappij, 
oftewel normen en waarden. De jongeren staan er 
dus niet alleen voor. Gedurende hun verblijf worden 
jongeren intensief begeleid door hun mentor en 
gedragswetenschapper. De begeleiding is volledig 
afgestemd op de jongere, want iedere jongere heeft 
andere leerpunten en behoeften. Naast deze intensieve 
begeleiding, worden verschillende therapieën 
aangeboden. Het is belangrijk dat een jongere hierdoor 
zijn eigen schadelijke gedrag leert herkennen, zodat hij 
het op een positieve manier kan veranderen. Jongeren 
staan veel in contact met onze medewerkers. Daardoor 
ontstaat er een vertrouwensband, wat erg belangrijk 
is voor de sfeer en veiligheid op de leefgroepen en 
helpt om weer vertrouwen te krijgen in de toekomst. 
Uiteindelijk wordt daarmee ook de samenleving 
veiliger.

Dagprogramma  
Het dagprogramma is elke dag goed gevuld. Onderwijs 
of werken zijn belangrijk voor het dagelijkse leven 
dat de jongeren buiten de inrichting tegemoet gaan. 
Daarom gaan de jongeren elke werkdag naar school 
of arbeid. Binnen de inrichting verzorgt het Kompas 
College het onderwijs voor de jongeren, afgestemd op 
hun eigen niveau. Jongeren die geen onderwijs meer 
nodig hebben of willen, worden voorbereid op werken. 
In het arbeidstrainingscentrum, een samenwerking 
tussen De Hartelborgt en het Kompas College, leren 
jongeren werken van vakdocenten en trainen zij hun 
werknemersvaardigheden. Zo knappen ze bijvoorbeeld 
fietsen op die wij krijgen van de Reinis stadswerf en 

deze worden vervolgens voor een eerlijke prijs verkocht 
aan het sociaal-maatschappelijk leerbedrijf Voorne-
Putten Werkt. Doordat jongeren ervaring kunnen 
opdoen in een vakgebied, hebben zij meer kansen op 
de arbeidsmarkt als zij terugkeren in de maatschappij.

Werken in een jeugdgevangenis: het is niet 
makkelijk, maar jij kunt het verschil maken!
 De medewerkers in De Hartelborgt zetten zich 
dagelijks met veel passie in voor de jongeren, omdat 
zij geloven in tweede kansen. Zij hebben hart voor de 
jongeren en willen het verschil maken. Werken in een 
jeugdinrichting is niet altijd makkelijk, maar je krijgt er 
veel voldoening voor terug als een jongere succesvol 
terugkeert in de maatschappij. Bovendien werk je in 
een bijzondere en professionele organisatie, waar je de 
kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.

Ben jij ook zo benieuwd wat er achter de muren 
afspeelt of zie je een carrière bij de Rijks Justitiële 
Jeugdinrichting De Hartelborgt wel zitten? Kijk dan 
op Instagram @rijks_jeugdinrichting of LinkedIn @
Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). We hebben vele 
vacatures, zoals pedagogisch medewerker, vakdocent, 
medewerker beveiliging en gedragswetenschappers.

Meer informatie?  
Kijk voor meer informatie op www.dji.nl/locaties/justitiele-jeugdinrichtingen, www.werkenbijdji.nl, www.kompascollege.nl of www.werkenbijaloysius.nl, 
of neem contact op met De Hartelborgt via met mailadres infoRJJI@dji.minjus.nl.


