
 

Innovatieproject:  Sociale Netwerk Controle (SNC) 

 

Gedetineerd raken of geplaatst worden in een instelling voor (gesloten) jeugdzorg is een 

zware en ingrijpende gebeurtenis in het leven van de jongere en zijn ouders. Maar heeft 

zeker ook impact op het sociale netwerk van de jongere. Bij deze gebeurtenissen neemt de 

hulpverlening nog te vaak de regie, waardoor de jongere, zijn ouders en zijn sociale netwerk 

teveel aan de zijlijn participeren. Bij deze jongeren is efficiënte ondersteuning met duurzame 

dieptewerking van groot belang om de kans op herhaling te verminderen. Hiertoe heeft 

Topaze samen met Sonestra SNC ontwikkeld.  

SNC in het kort 

Sociale Netwerkcontrole is een innovatieproject waarbij de werkwijze Sonestra gekoppeld is 

aan de inzet van E-health. Door het gebruik van een elektronisch polshorloge met GPS voor 

de jongere en het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën, maakt de jongere samen met 

zijn ouders en zijn sociale netwerk een plan ter bevordering van zijn resocialisatie. Gebruik 

maken van de eigen kracht en het voeren van eigen regie staat centraal.  

Doelgroep: 

 Jeugdige delinquenten in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar die geschorst kunnen worden 

uit voorlopige hechtenis, om met de inzet van SNC hun detentieperiode te verkorten. 

 Jeugdige in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die door de Kinderrechter uit huis zijn 

geplaatst en voor wie de inzet van SNC kan leiden tot verkorting van de residentiële 

plaatsing.  

  Jeugdige in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar voor wie een gesloten plaatsing dreigt, 

maar voor wie de inzet van SNC kan leiden tot voorkoming van deze uithuisplaatsing. 

 

Hoe: 

De jongere krijgt tijdens aanvang van het project een polshorloge bevestigd. Het polshorloge 

heeft ingebouwde apparatuur waarmee de drager te volgen is. Dit horloge bestaat uit een 

bepaald materiaal wat niet door te branden of kapot geknipt kan worden. Door het horloge 

is het mogelijk om tijdens het traject de jongere te volgen en als het nodig is contact met 

hem te maken.  Als de jongere zich niet aan deze afspraken houdt, krijgt de afgesproken 

persoon een signaal. De jongere maakt samen met zijn sociale netwerk een plan voor de 

toekomst met daarin afspraken wie wat gaat doen.  Zij bedenken hoe zij dat gaan 

aanpakken, wat er moet gebeuren, wat de jongere zelf doet, wat zijn gezin, familie en sociaal 

netwerk doet en welke hulpverlening  zij van professionals nodig hebben om van hun 

actieplan een succes te maken. Een professional faciliteert dit proces. De hulpverlening richt 



zich vooral op gedragsbeïnvloeding van de jongere en hoe de familie en het sociaal netwerk 

om kan gaan met zijn gedrag.  Zij leren door training en coaching on the job 

handelingsalternatieven om de jongere te helpen tot gewenst gedrag te komen.    

Meerwaarde van deze innovatie 

Het uiteindelijke doel is dat de jongere, samen met zijn gezin, familie en sociaal netwerk, 

vanuit eigen kracht weer regie krijgt over zijn eigen leven. Doordat zij helpen de koers te 

bepalen en meedenken in het actieplan, zijn zij eigenaar van het plan. Eigenaarschap 

stimuleert een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid om zich aan gemaakte 

afspraken te houden. Een positieve consequentie is dat kwetsbare jeugd op deze manier 

beter in zicht blijft en effectiever wordt opgevolgd. Bovendien nemen door deelname aan 

SNC de kosten van dure justitiële plaatsingen (civiel en strafrechtelijk) af, omdat de duur van 

deze maatregelen door de inzet van SNC wordt verkort.  

  


