
 

 

  

Werkwijze 
 

Pak je Kans wordt uitgevoerd door jeugdhulpverleners van Enver. 

Door de nauwe samenwerking met de politie kunnen zij snel in 

actie komen en direct hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun 

ouders. Zo wordt voorkomen dat problemen groter worden en 

kinderen en jongeren afglijden in de criminaliteit.  

 

De hulpverleners zijn niet betrokken bij strafrechtelijk onderzoek 

en gaan niet over (de uitvoering van) een straf. Dat zijn taken 

van politie en justitie. 

 

Voorwaarden 

Pak je Kans is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om je goed te 

kunnen helpen, is het belangrijk dat je afspraken nakomt en jij je 

voor 100% inzet. De hulpverlener heeft (schriftelijke) 

toestemming nodig van jou/je ouders om informatie over jou/je 

gezin te delen. 

 

Je (gezin) mag Pak je Kans weigeren. Goed om te weten, is dat 

we dat doorgeven aan degene die jou heeft aangemeld. Bij 

ernstige zorgen over jou zal de hulpverlener ook contact opnemen 

met de jeugdbescherming en/of Veilig Thuis. Jouw veiligheid en 

de veiligheid van de mensen om jou heen staan bij ons altijd 

voorop! 

 

In het kennismakingsgesprek vertelt de hulpverlener je meer over 

de werkwijze en de rechten en plichten die voor jou van belang 

kunnen zijn.  
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 Hulp met een blauw randje 

Wanneer je problemen hebt of veroorzaakt, kun  

je in aanraking komen met de politie. 

Bijvoorbeeld omdat je op straat voor overlast 

zorgt of een strafbaar feit pleegt. Omdat je 

spijbelt of van huis bent weggelopen. Of, omdat 

je betrokken bent bij vervelend (groeps)gedrag, 

pesten of sexting.  

 

Het kan zijn dat er bij jou meer aan de hand is. 

Misschien zit je niet lekker in je vel, of zijn er 

problemen thuis, op school, met relaties of geld.  

De politie, Halt of leerplichtambtenaar kan jou dan 

aanmelden voor Pak je Kans. 

 

Binnen 48 uur na aanmelding bij Pak je Kans neemt 

een hulpverlener contact met jou/je ouders op om 

een afspraak te maken. 

 

We zijn er voor jou 

 

Het eerste gesprek met jou en je ouder(s) is meestal 

op het politiebureau. Jullie praten dan met elkaar 

over wat er aan de hand is en hoe voorkomen kan 

worden dat het nog eens gebeurt.  

 

 

Als er dingen zijn die je wilt veranderen, kan de 

hulpverlener je adviseren en ondersteunen.  

Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:  

 

� je hebt problemen op school 

� je voelt je alleen, wilt (andere) vrienden 

� er is thuis veel ruzie 

� je wilt leren om voor jezelf op te komen en 

‘nee’ te zeggen 

� je zoekt een bijbaantje of hobby 

 
 

Natuurlijk is het fijn als blijkt dat het goed met je 

gaat. Als je wel vragen of problemen hebt, zoekt de 

hulpverlener samen met jou en je ouders naar een 

goede oplossing. Hij/zij kan jou zelf gaan begeleiden 

of je (ouders) doorverwijzen naar een andere 

instantie.  
 

 

 

 

 

Pak je Kans duurt ongeveer 3 maanden. In die 

periode heb je regelmatig contact met de 

hulpverlener. Hij/zij helpt je om jouw sterke punten 

nog sterker te maken en steunt je bij de dingen die 

je moeilijk vindt. We vragen 

aan je ouders om dat ook  

te doen.  

 

Het doel is dat het beter  

met je gaat, dat je niet  

opnieuw in de problemen  

komt of de wet overtreedt. 

 

Wat we doen 


