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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van het onderzoek
`Capaciteitsproblemen binnen de residentiële jeugdhulpverlening'. Doel van
dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de problemen die zich voor-
doen bij het plaatsen in een inrichting van jeugdigen met een kinderbescher-
mingsmaatregel. Een interimrapport met daarin een eerste inventarisatie
van de omvang van de problematiek is in 1990 verschenen.' In het onder-
havige rapport worden de resultaten weergegeven van de tweede en tevens
laatste fase van het onderzoek. In deze fase hebben specifieke problemen
rond de inrichtingsplaatsing van zogenoemde `moeilijk plaatsbare' OTS-pu-
pillen centraal gestaan.

Een woord van dank aan een groot aantal mensen, die elk op hun eigen
wijze medewerking hebben verleend aan het onderzoek, is op zijn plaats.
Dit betreft allereerst de kinderrechters van de betrokken arrondissementen,
de medewerkers van de verschillende Bureaus Kinderrechter en alle geïn-
terviewde gezinsvoogden. En verder Anneke Cok, Jeannine Geurts, Nelly
Paanakker, Manon van Rijsbergen en Caro Vermeulen, die een groot deel
van de gegevensverzameling (dossieronderzoek en interviews) voor hun re-
kening hebben genomen. Cor Cozijn gaf waardevolle adviezen in de fase
van analyse. Paul Linckens van de Directie Delinquentenzorg en Jeugd-
inrichtingen becommentarieerde uitvoerig eerdere versies van dit rapport.
Dit dankwoord geldt ook de leden van de speciaal voor dit onderzoek inge-
stelde begeleidingscommissie (zie bijlage 1 voor de samenstelling) en niet
te vergeten Marita Kok en Marianne Sampiemon, die zorg droegen voor de
uiteindelijke vormgeving van dit rapport.

P.H. van der Laan, Wel geplaatst, maar ...; een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de re-
sidentiële hulpverlening. Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1990 (K8).
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Samenvatting

Aanleiding en opzet van het onderzoek

Door de kinderrechters is de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op het
verschijnsel `moeilijk plaatsbare jongeren' en de daarmee samenhangende
capaciteitsproblemen in de residentiële jeugdhulpverlening. In 1989 startte
het WODC, op verzoek van de afdeling Familie- en jeugdrechtspraak van
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, een onderzoek om de gesig-
naleerde problemen nader in kaart te brengen. De centrale doelstelling van
het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief)
in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing, in het kader van een
kinderbeschermingsmaatregel, van jeugdigen in een inrichting en de behoef-
te bij kinderrechters aan specifieke, al dan niet gesloten, residentiële voor-
zieningen.

Gekozen is voor een gefaseerde aanpak van het onderzoek. De eerste fa-
se omvatte een peiling, door middel van een schriftelijke enquête, van de
omvang van de problematiek. Van deze onderzoeksfase is verslag gedaan in
het rapport `Wel geplaatst, maar ...; een eerste verkenning van het ver-
schijnsel moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capa-
citeitsproblemen in de residentiële hulpverlening'. In de tweede fase is ge-
richt gekeken naar specifieke problemen en knelpunten rond plaatsingen en
plaatsingspogingen van als `moeilijk plaatsbaar' aangemerkte jongeren. Aan
de kinderrechters in een zestal arrondissementen is gevraagd aan te geven
welke OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar huns inziens als
`moeilijk plaatsbaar' moeten worden beschouwd (peildatum 1 januari 1990).
Vervolgens is door middel van dossieronderzoek de plaatsingsgeschiedenis
van deze jongeren in kaart gebracht. In interviews met hun gezinsvoogden
zijn deze plaatsingsgeschiedenissen vervolledigd en is tevens gevraagd naar
de specifieke psychosociale problemen van deze jongeren.

Enkele gegevens over de jongeren

In de arrondissementen Amsterdam, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht
en Zwolle werden op 1 januari 1990 359 12- tot en met 17-jarige jongeren
door de kinderrechters als `moeilijk plaatsbaar' beschouwd. Van de totale
populatie OTS-pupillen in genoemde zes arrondissementen op dat moment
was dat bijna 14% en van de totale groep uit huis geplaatste OTS-pupillen
bijna 24%.

Selectie geschiedde op grond van drie categorieën criteria. De eerste be-
treft de beschikbaarheid van residentiële voorzieningen. Het gaat om facto-
ren die gerelateerd zijn aan het door de inrichtingen gevoerde beleid en de
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in het verlengde daarvan voorkomende capaciteitsproblemen. Te denken
valt aan afwijzingen wegens plaatsgebrek, wachttijd voor plaatsing, aantal
overplaatsingen in korte tijd en het ontbreken van adequate opvangmogelijk-
heden. Soms spelen ook factoren als leeftijd (te oud, te jong) en geslacht
een complicerende rol. De tweede categorie betreft gedrag dat zich manifes-
teert rond de plaatsing: wegloopgedrag en ongemotiveerdheid. De derde ca-
tegorie betreft (de ernst van) het gedrag dat aanleiding was voor de plaat-
sing, de zogenoemde psychosociale problematiek. Bij `moeilijk plaatsbare
jongeren' is sprake van ten minste een van de categorieën. Dat impliceert
onder meer dat niet alle `moeilijk plaatsbare jongeren' een groot aantal
plaatsingen achter de rug heeft; soms gaat het maar om één enkele plaat-
sing. Het betekent ook dat niet altijd sprake hoeft te zijn van een buitenge-
woon ernstige psychosociale problematiek, maar dat er om wat voor rede-
nen ook wel veel plaatsingen en plaatsingspogingen kunnen worden geteld.

De onderzoeksgroep bestaat uit 65% jongens en 35% meisjes. Ten op-
zichte van de totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupillen (53 % jongens
en 47% meisjes) betekent dat een relatieve oververtegenwoordiging van
jongens en ondervertegenwoordiging van meisjes. `Moeilijk plaatsbare jon-
geren' zijn vooral te vinden onder de 16- en 17-jarigen (bijna 60%). In de
totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupillen is dat bijna 50%. Het aan-
deel van allochtone jongeren, voornamelijk jonge Surinamers en Marokka-
nen, bedraagt zo'n 40%. Dat is duidelijk meer dan de 20% tot 25% waar-
van in andere onderzoeken melding wordt gemaakt. Deze oververtegen-
woordiging van allochtonen zou overigens te maken kunnen hebben met de
keuze van arrondissementen.

De jongeren stonden, op 1 januari 1990, gemiddeld 10 maanden onder
toezicht. Dat is aanmerkelijk korter dan het gemiddelde van ruim 31 maan-
den bij de totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupillen in die leeftijds-
categorie.

Psychosociale problematiek

De jongeren worden gekenmerkt door een reeks van psychosociale proble-
men, die volgens de gezinsvoogden in sterke of zelfs zeer sterke mate van
toepassing zijn. De 'moeilijk plaatsbaren' onderscheiden zich daarin van de
totale groep uit huis geplaatste OTS-pupillen (statistisch significant verschil
bij p<0,01; zie tabel 1).

Bij de 'moeilijk plaatsbare jongeren' zijn binnen de grote reeks psycho-
sociale problemen (zie tabel 1 en paragraaf 2.3) met behulp van factorana-
lyse zes probleemcategorieën te onderscheiden:
1. schoolproblemen: problemen die gerelateerd zijn aan school, zoals ge-

dragsproblemen op school, leerproblemen, spijbelen en problemen tussen
jongere en leerkrachten;

2. problemen thuis: problemen die betrekking hebben op de thuissituatie en
meer in het bijzonder op de relatie tussen ouders en kind, zoals gedrags-
problemen van het kind thuis en verder pedagogische onmacht, gezags-
problemen en omgangsproblemen tussen ouders en kind;
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Tabel 1: Psychosociale problematiek van 'moeilijk plaatsbaren' en algemene populatie uit
huis geplaatste OTS-pupillen (in %)

probleem 'moeilijk plaatsbare uit huis geplaatste
jongeren' OTS-jongeren
(n=359) (n=807)

pedagogische onmacht ouders 83,0 38,8
problemen in omgang met ouders 82,2 32,1
gedragsproblemen thuis 73,7 49,2
gedragsproblemen op school 58,0 21,1
leerproblemen 43,7 11,2
weglopen/zwerven 43,1 27,4
licht delictgedrag 39,0 21,7
verwaarlozing door ouders 30,0 7,9
psychiatrische problemen 23,7 8,8
verslavingsproblematiek 17,2 6,3
ernstig delictgedrag 16,3 4,6
fysieke mishandeling door ouders 13,7 3,0
seksuele mishandeling door ouders 11,8 7,6

3. psychiatrische problematiek: (rand)psychiatrische problemen, psychoso-
matische problemen en suïcidepogingen;

4. probleemgedrag ouders: problemen die in de eerste plaats moeten wor-
den toegeschreven aan de ouders en waarvan de kinderen in meer of min-
dere mate het slachtoffer zijn, zoals verwaarlozing, fysieke en psychi-
sche mishandeling en ook verslavingsproblematiek en delictgedrag bij de
ouders;

5. probleemgedrag jongere: weglopen en zwerven, verslavingsproblemen,
licht en ernstig delictgedrag;

6. seksuele problematiek: incestervaringen, seksuele mishandeling en pros-
titutie.

Er zijn geen jongeren die gekenmerkt worden door slechts één probleemca-
tegorie. Er is altijd sprake van een combinatie van verschillende problemen.
Wel kunnen drie subgroepen onderscheiden worden: 1. jongeren met een
sterke psychiatrische problematiek, 2. jongeren bij wie de problemen moe-
ten worden toegeschreven aan het gedrag van de ouders (en niet aan de jon-
geren zelf) en 3. jongeren met seksuele problemen (als slachtoffer). De eer-
ste en derde subgroep bestaan voornamelijk uit meisjes. Bij deze jongeren
spelen ook andersoortige problemen, maar genoemde problemen zijn min
of meer gezichtsbepalend.

Plaatsingsgeschiedenis

De 359 'moeilijk plaatsbare jongeren' zijn, gedurende de periode dat zij
onder toezicht stonden, met z'n allen goed geweest voor 1.614 plaatsingen
in tehuizen (en pleeggezinnen) en 1.429 pogingen tot plaatsing. Dat komt
neer op gemiddeld bijna vijf plaatsingen en ook bijna vijf pogingen. Dat is
voor zowel het aantal plaatsingen als het aantal pogingen (bijna) twee keer
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zo veel als de totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupillen. Afgezet te-
gen de duur van hun OTS zijn de jongeren iedere zeven maanden in een
(ander) tehuis geplaatst. Ook dat is twee keer zo snel als de totale populatie
OTS-pupillen; die worden gemiddeld eens in de veertien maanden geplaatst
in een (ander) tehuis. Andere, meer algemene, onderzoeken binnen de resi-
dentiële jeugdhulpverlening maken eveneens melding van een geringer aan-
tal plaatsingen.

Meisjes blijken gemiddeld iets vaker te zijn geplaatst dan jongens (res-
pectievelijk 5,19 en 4,32) en 16-jarigen en ouder vaker dan 12- en 13-jari-
gen (respectievelijk 5,05 en 3,06). Tussen allochtone en autochtone jonge-
ren kon geen verschil worden vastgesteld.

Plaatsingen en plaatsingspogingen hebben plaatsgevonden in de volgende
typen inrichtingen (tenzij anders vermeld gaat het om open inrichtingen):

1. particuliere tehuizen voor zeer intensieve behandeling (incl. Alexandra;
gesloten);

2. particuliere inrichtingen voor opvang (gesloten; excl. Alexandra);
3. rijksinrichtingen voor behandeling (deels open, deels gesloten);
4. rijksinrichtingen voor opvang (gesloten);
5. psychiatrische inrichtingen;
6. behandelingstehuizen;
7. vakinternaten/BJ-internaten;
8. tehuizen voor zwakbegaafde jongeren;
9. (crisis)opvanghuizen;

10. tehuizen voor normaal begaafde jongeren;
11. pleeggezinnen.

De categorieën 1 t/m 4 vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het
Ministerie van Justitie.

Bijna 40% van de plaatsingen is gerealiseerd in (deels gesloten) opvang-
inrichtingen (categorieën 2, 4 en 9). Een kwart van alle plaatsingen ge-
schiedde in behandelinrichtingen (categorieën 1 en 6). Bij de pogingen is
het beeld anders. Bijna de helft had betrekking op behandelinrichtingen.
Het aantal pogingen tot plaatsing in opvanginrichtingen was met 10% daar-
entegen veel kleiner. Tabel 2 geeft een overzicht van plaatsingen en pogin-
gen tot plaatsing.

In zijn algemeenheid is er, gezien de percentages pogingen, veel vraag
naar plaatsen in particuliere tehuizen voor zeer intensieve behandeling
(ZIB's) en behandelingstehuizen. Het aantal pogingen tot plaatsing overtreft
ruimschoots het aantal plaatsingen. In mindere mate geldt dat ook voor vak-
en BI-internaten (vooral voor jongens) en psychiatrische voorzieningen.

Meisjes zijn zowel vaker geplaatst als vaker aangemeld in ZIB's dan
jongens. Dat hangt voor een belangrijk deel samen met Alexandra, een
overwegend gesloten inrichting voor opvang en behandeling van meisjes,
waarvoor van de zijde van de plaatsers zeer grote belangstelling bestaat.

Surinaamse en Marokkaanse jongeren maken veel minder kans op plaat-
sing in een ZIB dan Nederlandse jongeren.

De gemiddelde duur van een plaatsing bedroeg bijna vijf maanden. Ook
dat is aanzienlijk korter dan de 16 à 17 maanden die uit andere onderzoeken
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Tabel 2: Plaatsingen en pogingen naar type voorziening (in %)

voorziening Plaatsingen pogingen
(n =1614) (n =1429)

ZIB/Alexandra 7,1 17,8
particuliere opvang 8,9 4,2
rijksbehandeling 3,0 3,9
rijksopvang 10,3 3,4
psychiatrie 1,9 5,9
behandeling 13,9 25,1
vak-/BJ-internaat 5,3 11,7
zwakbegaafd 4,4 8,3
(crisis)opvang 18,8 4,3
normaal 16,9 14,3
pleeggezin 9,4 0,1

naar de (algemene) residentiële hulpverlening naar voren komt. De gemid-
delde verblijfsduur van `moeilijk plaatsbaren' varieert van ruim zeven
maanden in ZIB's, behandelinrichtingen, vak- en BJ-internaten en inrichtin-
gen voor zwakbegaafden tot minder dan drie maanden in opvanginrichtin-
gen. De gemiddelde verblijfsduur van Marokkaanse jongeren is de helft van
die van andere jongeren.

Beëindigde plaatsingen

Bijna de helft van alle tehuisplaatsingen werd om negatieve redenen beëin-
digd: de jongere liep weg of werd weggestuurd omdat hij vanwege zijn ge-
drag niet langer meer was te handhaven. Ongeveer evenveel plaatsingen
werden beëindigd om neutrale of externe redenen: de plaatsing diende bij-
voorbeeld slechts ter overbrugging totdat elders plaats zou zijn, het ging
om een tijdelijke strafrechtelijke plaatsing, interne problemen in het tehuis
noopten tot beëindiging van de plaatsing, of het hulpaanbod van het tehuis
bleek niet aan te sluiten bij de problematiek van de jongeren. Slechts 7%
van de plaatsingen werd om positieve redenen beëindigd (positieve ontwik-
keling bij de jongere).

De helft van alle plaatsingen in voorzieningen voor (crisis)opvang werd
beëindigd om reden van overbrugging; de plaatsingen waren slechts van tij-
delijke aard. Ook in de particuliere inrichtingen voor opvang was dit een
veel voorkomende reden voor beëindiging van de plaatsing (32%), evenals
in psychiatrische voorzieningen (28%) en tehuizen voor normale jeugd
(25%). Weglopen was vooral reden voor beëindiging van plaatsingen in
vak- en BJ-internaten (56% van alle beëindigde plaatsingen) en rijksinrich-
tingen voor behandeling (50%) en verder in ZIB's (30%), pleeggezinnen
(28%) en behandelingstehuizen (26%). Wegsturen kwam verhoudingsgewijs
vaak voor in inrichtingen voor zwakbegaafden (reden voor 46% van alle
beëindigde plaatsingen), vak- en BJ-internaten (37%), behandelingstehuizen
(29%) en pleeggezinnen (27%).
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Mislukte plaatsingspogingen

Bijna 40% van alle plaatsingspogingen mislukte vanwege plaatsgebrek in de
aangezochte inrichting. In twee derde van die gevallen werd de jongere ove-
rigens wel op de wachtlijst geplaatst. Een kwart van alle pogingen misluk-
te, omdat het hulpaanbod van de gekozen inrichting niet aansloot bij de pro-
blematiek van de jongere; gesteld kan worden dat het om een verkeerde
keuze ging. In 10% van de gevallen mislukte de plaatsingspoging, omdat
de jongere (en zijn ouders) onvoldoende gemotiveerd waren voor plaatsing/
behandeling.

Plaatsgebrek speelde een zeer belangrijke rol in de justitiële jeugdinrich-
tingen: ZIB's (bij de meisjes met name Alexandra), particuliere en rijksin-
richtingen voor opvang en rijksinrichtingen voor behandeling. In deze voor-
zieningen mislukte tussen de 40% en 70% van alle plaatsingspogingen om
deze reden.

Het verschijnsel `moeilijk plaatsbare jongeren'

Aan het fenomeen `moeilijk plaatsbare jongeren' kunnen drie aspecten (ni-
veaus) worden onderscheiden:
1. de psychosociale problematiek van de jongeren;
2. het beschikbare pakket van voorzieningen in de residentiële jeugdhulp-

verlening;
3. de plaatsingsgeschiedenis van een jongere en de daarmee samenhangende

redenen voor mislukking van een plaatsing of plaatsingspoging.

Het gaat zonder meer om een problematische groep jongeren. Zij onder-
scheiden zich in diverse opzichten van andere uit huis geplaatste OTS-pupil-
len. Onder de 'moeilijk plaatsbaren' bevinden zich meer ouderen (16 en 17
jaar), meer jongens en meer allochtone jongeren. Zij staan korter onder
toezicht, hebben meer plaatsingen en mislukte plaatsingspogingen achter de
rug. Voorts is er bij hen sprake van meer en ernstiger psychosociale pro-
blemen. Dat betreft niet alleen problemen thuis (gedragsproblemen, mis-
handeling en verwaarlozing, relatieproblemen), maar ook op school (leer-
problemen, gedragsproblemen) en elders (delictgedrag, weglopen/zwerven,
verslaving).

De grote verscheidenheid aan psychosociale problemen vraagt om een
gedifferentieerd hulpverleningsaanbod en daarmee om een breed scala van
voorzieningen. Op dat punt bestaat echter een aantal manco's. Er is een
groot tekort aan plaatsen in ZIB's en in mindere mate ook aan plaatsen in
rijksinrichtingen voor behandeling, vak- en BJ-internaten, behandelingste-
huizen en psychiatrische voorzieningen. Het tekort aan plaatsen in ZIB's,
en meer in het bijzonder in een gesloten voorziening als Alexandra, èn het
grotendeels ontbreken van verschillende typen voorzieningen (waaronder
'semi-intensieve') geldt in het bijzonder voor meisjes. Let wel: het plaats-
en voorzieningentekort heeft niet alleen betrekking op de justitiële jeugdin-
richtingen, maar ook op de regionale en landelijke voorzieningen. De voor-
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rangsregeling voor justitiepupillen lijkt op de problemen rond plaatsingen
geen noemenswaardige invloed te hebben. Waar geen plaats is, helpt ook
een voorrangsregeling niet.

Het probleem van de `moeilijk plaatsbaren' hangt ook samen met het plaat-
singsbeleid van de plaatsende instanties en het opnamebeleid van de tehui-
zen. Niet alle jongeren komen in de juiste inrichting terecht. Soms is dat
het gevolg van plaatsgebrek elders en soms van een verkeerde tehuiskeuze
of een verkeerde opnamebeslissing. Plaatsers zijn niet altijd voldoende be-
kend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van tehuisvoorzieningen,
of geven een onjuist of onvolledig beeld van (de problematiek van) de jon-
geren. Het eerste resulteert mogelijk in een verkeerde tehuiskeuze, het
tweede in een onjuiste opnamebeslissing. Een verkeerde tehuiskeuze kan
ook samenhangen met terughoudendheid van de kant van de opnemende te-
huizen om al hun opnamecriteria (tevoren) bekend te maken; plaatsende in-
stanties kunnen dan niet weten dat zij een verkeerde keuze maken. Bijko-
mend probleem is dat veel tehuizen een zekere gemotiveerdheid bij de jon-
geren als voorwaarde voor opname stellen. Veel `moeilijk plaatsbare jonge-
ren' ontbreekt het daaraan, waardoor plaatsing in het in principe voor hen
geschikte tehuis niet altijd mogelijk is.

Veel plaatsingen en plaatsingspogingen mislukken, omdat jongeren weglo-
pen of niet verschijnen op de dag van opname. De jongeren zijn onvoldoen-
de gemotiveerd voor behandeling. Weglopen is niet gebonden aan een be-
paald type tehuis, alhoewel het vaker voorkomt in vak- en BJ-internaten,
rijksinrichtingen voor behandeling en ZIB's. Volgens veel gezinsvoogden
en kinderrechters kan het wegloopprobleem worden aangepakt door vaker
gesloten te plaatsen, omdat dan in ieder geval een begin kan worden ge-
maakt met het motiveren van de jongeren. Door het Ministerie van Justitie
is daartoe reeds een aanzet gegeven door de gesloten behandelcapaciteit de
komende jaren uit te breiden.

Hierbij zijn enkele kanttekeningen op hun plaats. Het percentage weg-
loopgevallen uit gesloten inrichtingen geeft aan dat geslotenheid niet garan-
deert dat niet wordt weggelopen; soms is er sprake van uitstel en niet van
afstel. Bij sommige jongeren werkt opsluiten eerder als prikkel om weg te
komen dan dat het bijdraagt, als randvoorwaarde, aan het tot stand brengen
van (een begin van) motivatie. Intensieve(re) persoonlijke begeleiding in re-
sidentieel of ambulant verband biedt mogelijk (meer) perspectief. In de Ver-
enigde Staten zijn met speciale intensieve begeleidingsprojecten goede resul-
taten behaald bij zeer moeilijke jongeren. Intensieve begeleiding kan er ook
toe bijdragen dat jongeren werkelijk verschijnen op kennismakingsdagen of
op de dag van opname. Voorts mag niet vergeten worden dat de aanzet voor
het wegloopprobleem vaak al op een eerder moment in de hulpverlenings-
geschiedenis van de jongeren te vinden is. Negatieve ervaringen en uitblij-
ven van succes in de eerste fase van de hulpverlening doen een eventueel
aanwezige motivatie voor het aanvaarden van hulp en/of behandeling afne-
men. En gebrek aan motivatie gaat later niet zelden gepaard met weglopen.



8 Samenvatting

Meervoudige aanpak

Het verschijnsel `moeilijk plaatsbare jongeren' dient op verschillende ma-
nieren te worden aangepakt. Deze manieren van aanpak hebben betrekking
op verschillende aspecten van het verschijnsel. In samenhang met elkaar
hebben zij de meeste kans van slagen. Bovendien is voor de oplossing van
het probleem medewerking van het Ministerie van WVC, de twaalf provin-
cies en de vier grote steden onontbeerlijk. De volgende wijzen van aanpak
van het probleem worden aanbevolen:
1. Het scala van beschikbare residentiële voorzieningen dient verbreed te

worden (meer differentiatie). Dat is in het bijzonder van belang voor de
meisjes (opvulling van het gat tussen weinig en zeer intensieve behandel-
voorzieningen).

2. De capaciteit van bepaalde voorzieningen dient vergroot te worden. In
het bijzonder geldt dat voor de ZIB's (inclusief Alexandra) en voor psy-
chiatrische voorzieningen. Capaciteitsuitbreiding van gesloten voorzienin-
gen kan wellicht verlichting brengen in het wegloopprobleem. Voorwaar-
de is dat de periode van (gesloten) verblijf wordt gebruikt om de jonge-
ren te motiveren voor verdere behandeling. Alleen dan zal de kans op
weglopen in de nabije toekomst kunnen afnemen. Onderzoek zal moeten
aantonen of door een dergelijke gecombineerde aanpak van gesloten
plaatsen en motiverend handelen de omvang van het weglopen kan wor-
den teruggedrongen. Een aantal jongeren zal in geslotenheid niet te moti-
veren zijn voor behandeling.

3. Jongeren met een wegloopreputatie verdienen speciale aandacht. In
plaats van of naast gesloten plaatsen (zie aanbeveling 2) is het het over-
wegen waard om, in experimentele vorm, intensieve (persoonlijke) bege-
leidingsprojecten (ambulant en residentieel) voor `moeilijk plaatsbare
jongeren' te introduceren. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn te
vinden in de Verenigde Staten.

4. Er dient op een meer zorgvuldige wijze te worden geplaatst, teneinde
keuzes voor `verkeerde' tehuizen te voorkomen. In samenhang daarmee
is meer kennis van aanbod en mogelijkheden gewenst alsmede grotere
duidelijkheid in de omschrijving van de problematiek.

5. Opname dient zorgvuldiger te geschieden, teneinde onjuiste opnames te
voorkomen. In samenhang daarmee dient er enerzijds meer duidelijkheid
te zijn omtrent opnamecriteria en de mogelijkheden die een tehuis biedt
en anderzijds dient door plaatsende instanties volledige opening van za-
ken te worden gegeven over de (probleem)situatie van de jongeren.

6. Jongeren dienen door de plaatsende instantie altijd persoonlijk begeleid
te worden bij kennismakingsbezoeken en/of op de dag van opname.

7. Men zou minder moeten hechten aan motivatie voor plaatsing/behande-
ling. In een veld als de jeugdbescherming, waar plaatsingen veelal ge-
dwongen plaatsvinden en zeker ook als zodanig door de betrokkenen
worden gepercipieerd, is het weinig realistisch om motivatie voor behan-
deling te verlangen. Die motivatie op gang brengen zou men als een van
de primaire doelstellingen moeten zien.



1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Door kinderrechters is in de loop der jaren bij herhaling aandacht gevraagd
voor het fenomeen `moeilijk plaatsbare jongeren' en vooral ook de daarmee
verband houdende capaciteitsproblemen binnen bepaalde categorieën parti-
culiere en rijksinrichtingen. Al geruime tijd maken zij zich zorgen over het
gebrek aan of zelfs afname van plaatsingsmogelijkheden voor de gedragsma-
tig moeilijkste jongeren met een justitiële maatregel. In 1987 werd daarom
het Centraal Meldpunt Particulier opgericht, dat tot doel had de omvang van
de groep moeilijk plaatsbare jongeren op wie een kinderbeschermingsmaat-
regel van toepassing was, in kaart te brengen. Daarnaast zou het Centraal
Meldpunt Particulier duidelijk kunnen maken in welke voorzieningen plaats-
gebrek bestaat. Toen het Centraal Meldpunt Particulier echter onvoldoende
bleek te functioneren en de problemen bleven bestaan, ondernamen de kin-
derrechters nieuwe stappen. Eind 1988 verzocht de afdeling Familie- en
jeugdrecht van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak het WODC de
problemen door middel van onderzoek in kaart te brengen.

1.2 Doelstelling van het onderzoek

Begin 1989 is door het WODC het onderzoek naar `moeilijk plaatsbare jon-
geren' gestart. De centrale doelstelling van het onderzoek luidt: Het verkrij-
gen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen die zich voor-
doen bij de plaatsing, in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel,
van jeugdigen in een inrichting en de behoefte bij kinderrechters aan speci-
fieke, al dan niet gesloten, residentiële voorzieningen.

Vervolgens is de volgende vraagstelling geformuleerd: Welke problemen
doen zich voor bij de plaatsing van justitiepupillen in inrichtingen? Daarbij
is een aantal nadere toespitsingen aangebracht:
- Kunnen jeugdigen terecht in de inrichtingen die voor hen het meest ge-

schikt worden geacht?
- Worden er alternatieven overwogen?
- In welke mate worden de plaatsers geconfronteerd met door inrichtingen

gehanteerde wachtlijsten?
- Hoe lang duurt het alvorens een jeugdige daadwerkelijk in de gekozen

inrichting terechtkomt?
- Waar komt de jeugdige terecht als er geen plaats blijkt te zijn in de aan-

vankelijk uitgekozen inrichting?
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In samenhang met het voorgaande is ook de volgende vraag gesteld: In hoe-
verre spelen de aldus vastgestelde problemen in het bijzonder voor een be-
paalde categorie jeugdigen (specifieke leeftijdscategorie, specifieke psycho-
sociale problematiek, plaatsingsredenen, enz.) en/of bepaalde typen inrich-
ting (bijvoorbeeld inrichtingen voor zeer intensieve behandeling (ZIB's),
behandelingstehuizen, psychiatrische voorzieningen, vakinternaten, enz.)?

1.3 Aanpak van het onderzoek

Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor een gefaseerde aanpak, be-
staande uit twee delen. De eerste fase van het onderzoek was gericht op
een voorlopige peiling van de omvang van de problematiek. Zodoende zou
een eerste indruk kunnen worden verkregen van het verschijnsel `moeilijk
plaatsbare jongeren' en de daarmee verband houdende capaciteitsproblemen.
In de tweede fase is meer gericht gekeken naar specifieke problemen en
knelpunten die zich voordoen rond plaatsingen en pogingen tot plaatsing
van `moeilijk plaatsbare jongeren'. De keuze voor een gefaseerde aanpak
werd ingegeven door de behoefte eerst enig idee te krijgen van de omvang
van de problematiek, teneinde het maken van keuzes voor de tweede fase
van het onderzoek te vergemakkelijken.

1.4 Eerste fase

De eerste fase van het onderzoek is in 1989 uitgevoerd en was retrospectief
van aard. Om tot een eerste, voorlopige peiling van de omvang van de pro-
blemen te komen is een schriftelijke enquête gehouden onder kinderrech-
ters, (gezins)voogdij-instellingen en Raden voor de kinderbescherming. De
enquête had betrekking op alle inrichtingsplaatsingen in de periode juli tot
december 1988 van justitie-pupillen' in de leeftijd van 12 tot en met 17
jaar. Voor elke inrichtingsplaatsing in die periode is een vragenlijst ge-
stuurd naar de desbetreffende plaatsende instantie (kinderrechters, voogdij-
instellingen en Raden voor de kinderbescherming). Voor jongeren die in
die periode van zes maanden meermalen in een inrichting zijn geplaatst,
zijn evenzoveel vragenlijsten verstuurd. In de vragenlijst is onder meer ge-
vraagd of de inrichting van plaatsing overeenkwam met de inrichting van
eerste voorkeur, waarom dat eventueel niet zo was, of er alternatieven over-
wogen zijn en wat de belangrijkste plaatsingsredenen waren.

1 Jeugdigen op wie een ondertoezichtstelling (OTS) of een voogdij-maatregel van toepassing
is, of bij wie sprake is van een voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de kinderbe-
scherming. Het gaat primair om civielrechtelijke plaatsingen, maar in sommige gevallen
gaat daar een strafrechtelijke plaatsing direct aan vooraf (voorlopige hechtenis). Er is dan
sprake van verandering van plaatsingstitel zonder dat de feitelijke verblijfplaats verandert.



Inleiding 11

1.4.1 Resultaten eerste fase

Op basis van de gegevens die verkregen zijn uit de enquête, ontstond een
eerste indruk van het fenomeen `moeilijk plaatsbaar'. Voor een uitgebreide
beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar het interimrapport `Wel
geplaatst, maar ...... Voor de goede orde zullen de belangrijkste uitkomsten
hier in het kort worden weergegeven. De informatie heeft betrekking op
808 plaatsingen van 717 jongeren.'

Ruim de helft van alle plaatsingen had betrekking op jongens (58%); het
aandeel van de meisjes bedroeg 42%. Met ruim de helft (51%) van het to-
taal waren de 15- en 16-jarigen het sterkst vertegenwoordigd. De verdeling
van de plaatsingen over de verschillende typen inrichtings was als volgt:
- justitie-inrichtingen: 23 %;
- landelijke voorzieningen: 20%;
- regionale voorzieningen: 57%.

In een grote meerderheid (81 %) van de plaatsingen komt de inrichting waar
geplaatst is, overeen met de inrichting die de voorkeur had van de plaatsen-
de instantie; verreweg de meeste jongeren konden derhalve terecht in de ge-
kozen inrichting. Wel doen zich in dit opzicht tussen de typen inrichting
kleine verschillen voor: in de justitie-inrichtingen kwam 78% van de plaat-
singen overeen met de voorkeur van de plaatsers, in de landelijke voorzie-
ningen was dit bijna 86% en in de regionale voorzieningen 81%.

Gezien het hoge percentage plaatsingen overeenkomstig de voorkeur van
de plaatsende instantie, lijken de problemen rond de plaatsingen mee te val-
len. Toch dienen hierbij enkele kanttekeningen te worden geplaatst. De
meeste jongeren worden weliswaar geplaatst in de oorspronkelijk gekozen
inrichting, maar dikwijls gaat daar veel tijd overheen. Van alle plaatsingen
overeenkomstig de voorkeur kon ruim 28% niet binnen een redelijke ter-
mijn (in de ogen van de plaatsers) gerealiseerd worden. Bij plaatsingen in
de justitie-inrichtingen en in de landelijke voorzieningen was dat zelfs 38%.
Wordt bij de justitie-inrichtingen onderscheid gemaakt naar de verschillen-
de typen inrichting binnen deze categorie, dan zijn er grote verschillen. De
inrichtingen waar de problemen het sterkst spelen, zijn de ZIB's, de rijksin-

2 P.H. van der Laan, Wel geplaatst, maar ...; een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de re-
sidentiële hulpverlening. Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1990 (K8).

In totaal werden in de periode juli tot december 1989 1256 inrichtingsplaatsingen uitge-
voerd. Informatie (ingevulde vragenlijsten) werd ontvangen over 890 plaatsingen. Daarvan
waren er 808 voor verwerking geschikt; een respons van 64,3%.

In de periode juli tot december 1988 werden 639 jongeren eenmaal in een inrichting ge-
plaatst, 66 jongeren tweemaal, 11 jongeren driemaal en één jongere vier keer.

Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen inrichting, te weten justitie-inrichtingen
(rijksinrichtingen voor opvang en behandeling, particuliere inrichtingen voor opvang,
ZIB's); landelijke voorzieningen (de onder het Ministerie van WVC ressorterende inrich-
tingen, die als zodanig zijn bedoeld in het protocol van overdracht van inrichtingen op het
terrein van de kinderbescherming van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van
WVC) en inrichtingen met een regionale bestemming.

3

4
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richtingen voor behandeling en Alexandra6, waar respectievelijk 64%, 61 %
en 52% van de plaatsingen niet binnen een redelijke termijn kon worden ge-
realiseerd. In de opvanginrichtingen, in het bijzonder de particuliere, kun-
nen plaatsingen wel op betrekkelijk korte termijn worden bewerkstelligd.
Tussen het moment dat besloten wordt tot plaatsing en de eigenlijke plaat-
sing zaten gemiddeld 75 dagen (2'/z maand). Plaatsingen in rijksinrichtingen
voor behandeling en ZIB's kwamen echter pas na langere tijd tot stand:
respectievelijk 95 (ruim 3 maanden) en 114 dagen (bijna 4 maanden). De
capaciteitsproblemen bij bepaalde inrichtingen worden daarom beter uitge-
drukt door de vaak lange periodes tussen besluit tot plaatsing en daadwerke-
lijke plaatsing dan uitsluitend door het aantal jongeren dat elders wordt ge-
plaatst.

Daarnaast kan op grond van de enquête worden vastgesteld dat een
(klein) deel van de capaciteitsproblemen samenhangt met het terechtkomen
van jongeren in 'verkeerde' inrichtingen. Wanneer de drie categorieën in-
richtingen beschreven worden in termen van 'zwaarder' en 'lichter', waar-
bij de justitie-inrichtingen als de zwaarste en de regionale inrichtingen als
de lichtste worden beschouwd, dan blijkt dat enerzijds 28 jongeren zijn te-
rechtgekomen in 'lichtere' inrichtingen dan oorspronkelijk de bedoeling
was, maar anderzijds ten minste 33 jongeren in 'zwaardere' inrichtingen
dan bedoeld door de plaatsers (in totaal 7% van alle plaatsingen). Welis-
waar betreft het in sommige gevallen slechts tijdelijke plaatsingen, in af-
wachting van definitieve plaatsing in het tehuis van eerste voorkeur, maar
desalniettemin bezetten deze jongeren als het ware elkaars plaatsen en hou-
den daarmee (een deel van) de plaatsings- en capaciteitsproblemen in stand.

Globaal gezien bestaat het begrip 'moeilijk plaatsbaar' uit twee compo-
nenten', die elkaar in meer of mindere mate kunnen overlappen: een jonge-
re kan moeilijk plaatsbaar zijn als gevolg van enerzijds bovengenoemde ca-
paciteitsproblemen en anderzijds zijn psychosociale problematiek die de
aanleiding vormt voor de plaatsing in een inrichting. Uit de enquête is naar
voren gekomen dat bij jongeren die in een andere inrichting worden ge-
plaatst dan die welke de voorkeur had van de plaatsende instantie, bepaalde
problemen naar verhouding vaker als plaatsingsreden worden genoemd. In
het bijzonder geldt dit voor weglopen en zwerven en voor verwaarlozing
door ouders.

6 Hoewel Alexandra vaak in een adem wordt genoemd met de vier ZIB-inrichtingen, is dit
formeel niet het geval. Alexandra is een particuliere behandelinrichting (gesloten) voor
meisjes, die tevens over tien opvangplaatsen (eveneens voor meisjes) beschikt. Om deze
reden wordt deze inrichting hier apart vermeld.

Verderop in dit rapport zullen we zien dat het wellicht beter is te spreken van drie com-
ponenten.

7
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1.4.2 Beperkingen eerste fase

Hoewel de gegevens uit deze eerste onderzoeksfase een redelijk beeld ople-
veren van het fenomeen `moeilijk plaatsbaar', is het beeld nog niet com-
pleet. De gehanteerde retrospectieve methode, het verzamelen van gegevens
door middel van een schriftelijke vragenlijst, kent nu eenmaal beperkingen.
Zo had de enquête slechts betrekking op daadwerkelijk gerealiseerde plaat-
singen. Voorgenomen plaatsingen, die om welke reden dan ook niet tot
stand zijn gekomen, bleven in deze onderzoeksfase buiten beschouwing. Dit
heeft bovendien tot gevolg dat geen gegevens bekend zijn over jongeren die
ondanks allerlei pogingen uiteindelijk helemaal niet zijn geplaatst. Derhalve
konden in dit stadium van onderzoek geen uitspraken gedaan worden over
de omvang van deze groep en de aard van de problemen die hierbij spelen.'
Bovendien brengt het retrospectieve karakter van de eerste fase met zich
mee dat bepaalde informatie niet meer te achterhalen is of niet gerelateerd
kan worden aan de actuele situatie. De tweede fase van het onderzoek zou
zo mogelijk in deze leemte kunnen voorzien.

1.5 Tweede fase

In januari 1990 is de in dit rapport te presenteren tweede fase van het
onderzoek van start gegaan. Doel is meer duidelijkheid te verschaffen over
jongeren bij wie plaatsingen in inrichtingen niet, dan wel slechts na zeer
veel moeite gerealiseerd worden. In tegenstelling tot het eerste deel van het
onderzoek, dat een globale inventarisatie van de problemen tot doel had, is
er in de tweede fase voor gekozen de aandacht specifiek te richten op deze
zogenoemde `moeilijk plaatsbare jongeren'. Om een zo volledig mogelijk
inzicht in de gehele plaatsingsproblematiek te verkrijgen is de plaatsings-
geschiedenis van deze jongeren stap voor stap nagegaan, waarbij zowel alle
pogingen tot plaatsing alsook alle daadwerkelijk gerealiseerde plaatsingen
betrokken zijn.

1.5.1 Werkwijze

Voor het tweede deel van het onderzoek is gekozen voor een aanpak waar-
bij plaatsingsgegevens verzameld zijn van `moeilijk plaatsbare jongeren'.
De dataverzameling vond plaats door middel van dossieronderzoek op de
Bureaus Kinderrechter en interviews met de gezinsvoogden van de jonge-
ren.

Besloten is de dataverzameling te beperken tot zes arrondissementen, te
weten Amsterdam, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Deze

Overigens is de omvang van deze groep zeer beperkt. Zoals in hoofdstuk 3 zal blijken,
gaat het om ongeveer 3% van alle als 'moeilijk plaatsbaar' aangemerkte jongeren. Lande-
lijk zou het gaan om niet meer dan ongeveer 15 jongeren.
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arrondissementen vormen qua grootte en geografische ligging een goede af-
spiegeling van de landelijke situatie.'

Alvorens de gegevensverzameling van start ging, is een selectie gemaakt
van 'moeilijk plaatsbare' jongeren. Deze selectie is uitgevoerd door de kin-
derrechters in de betrokken arrondissementen. Aan hen is gevraagd aan te
geven welke pupillen van 12 jaar en ouder als 'moeilijk plaatsbaar' moeten
worden aangemerkt.` Als peildatum voor de selectie is 1 januari 1990 aan-
gehouden. Deze aanpak leverde in twee arrondissementen problemen op. In
Zwolle was een van beide kinderrechters naar eigen zeggen nog niet lang
genoeg in functie om een verantwoorde selectie te kunnen maken. Op basis
van de aanwezige dossiers is toen door het WODC zelf een eerste selectie
gemaakt, waarna deze ter beoordeling is voorgelegd aan de betrokken kin-
derrechter. In Rotterdam bleken twee kinderrechters wegens tijdgebrek geen
selectie te hebben gemaakt. Ook hier zijn de moeilijk plaatsbare pupillen
door het WODC zelf geselecteerd.

Bij de selectie door het WODC is gebruikgemaakt van een aantal criteria
die zijn opgesteld naar aanleiding van gesprekken met kinderrechters uit de
zes betrokken arrondissementen. Grofweg zijn drie categorieën van criteria
te onderscheiden op grond waarvan kinderrechters een jongere 'moeilijk
plaatsbaar' noemen. De eerste categorie houdt direct verband met de be-
schikbaarheid van residentiële voorzieningen. Het gaat om factoren die ge-
relateerd zijn aan het door de inrichtingen gevoerde beleid en de in het ver-
lengde daarvan voorkomende capaciteitsproblemen. Afwijzingen wegens
plaatsgebrek, wachttijd voor plaatsing, aantal overplaatsingen in korte tod
en het ontbreken van adequate opvangmogelijkheden zijn hier voorbeelden
van. In bepaalde gevallen spelen naast bovengenoemde factoren ook leeftijd
(te oud, te jong) en geslacht een speciale (complicerende) rol. De tweede
categorie bestaat uit gedrag dat direct verband houdt met de plaatsing zelf
en zich dientengevolge vooral rond deze plaatsing manifesteert, te weten
wegloopgedrag en ongemotiveerdheid, het laatste zowel van de kant van de
jongere als de ouders. De derde categorie betreft het gedrag dat aanleiding
was voor de plaatsing, de zogenoemde psychosociale problematiek. Als
'moeilijk plaatsbaar' worden die jongeren beschouwd op wie ten minste één
van bovengenoemde factoren van toepassing was. Een en ander betekent dat
niet alle 'moeilijk plaatsbare jongeren' een groot aantal plaatsingen achter
de rug heeft; soms gaat het maar om één plaatsing.

Overigens, grensgevallen waarbij slechts lichte aanwijzingen waren voor
'moeilijk plaatsbaarheid', zijn eveneens aan de selectie toegevoegd. In de

0 In deze arrondissementen stonden op 1 januari 1990 2611 jongeren van 12 jaar en ouder
onder toezicht. Van hen werd 13,7% door de kinderrechters als 'moeilijk plaatsbaar' be-
schouwd (zie hoofdstuk 2, tabel 3). In het gehele land stonden op 1 januari 1990 6291
jongeren van 12 jaar en ouder onder toezicht. Gaan we voor het gehele land uit van
13,7% 'moeilijk plaatsbaren', dan zou dat neerkomen op 868 jongeren. Dat zou betekenen
dat in het onderhavige onderzoek ruim 41 % van alle 'moeilijk plaatsbaren' is onderzocht.

Deze aanpak impliceert dat het alleen gaat om OTS-pupillen; voogdijpupillen en voorlo-
pige toevertrouwingen worden in deze tweede fase buiten beschouwing gelaten.
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gevallen waarbij discrepantie bestond tussen het oordeel van de kinderrech-
ters en dat van het WODC ten aanzien van het wel dan niet `moeilijk plaats-
baar' zijn van een jongere, is altijd uitgegaan van het oordeel van de betrok-
ken kinderrechter. Dit geldt ook voor de gevallen waarin geselecteerde pu-
pillen door de betrokken gezinsvoogd niet als `moeilijk plaatsbaar' werden
gekwalificeerd (met dien verstande dat hun mening wel nadrukkelijk in het
onderzoek is meegenomen).

1.5.2 Dossieronderzoek

In maart 1990 is gestart met de eigenlijke dataverzameling. Door de kinder-
rechters van de zes arrondissementen zijn in totaal 365 moeilijk plaatsbare
pupillen geselecteerd, van wie er zes om een aantal redenen (te jong, geen
voornemen om in een tehuis te plaatsen, gezinsvoogd niet bereikt) in de
loop van het onderzoek zijn afgevallen. De uiteindelijke onderzoekspopula-
tie bestaat derhalve uit 359 jongeren.

Op de Bureaus Kinderrechter van de arrondissementen Amsterdam, Bre-
da, Groningen, Rotterdam, Zwolle en Utrecht zijn de dossiers van de gese-
lecteerde pupillen doorgenomen met het doel de plaatsingsgeschiedenis tot
op het moment van dossieronderzoek (voorjaar 1990) en de aard van de
problematiek in kaart te brengen. Hiertoe is gebruikgemaakt van een voor-
gestructureerde vragenlijst, die onder meer ingaat op gegevens betreffende
de persoon van de jongere (leeftijd, geslacht, etniciteit), ondertoezichtstel-
ling (redenen, duur, reden eventuele beëindiging), voortgezette hulpverle-
ning en, uiteraard, de plaatsingsgeschiedenis. (De vragenlijst is opgenomen
in bijlage 2.)

1.5.3 Interviews

Ter aanvulling van de uit het dossieronderzoek verkregen gegevens zijn in
de maanden mei tot en met september 1990 de gezinsvoogden van alle ge-
selecteerde jongeren geïnterviewd. Gezinsvoogden zijn onmisbaar voor een
goed inzicht in de plaatsingsproblematiek, omdat zij het meest direct met
de problematiek van `moeilijk plaatsbare jongeren' worden geconfronteerd.
Bovendien beschikken zij soms over informatie die niet in de dossiers is te-
rug te vinden; dit is bijvoorbeeld het geval bij telefonische plaatsingspogin-
gen die achteraf niet schriftelijk zijn vastgelegd.

Voor de interviews is eveneens gebruikgemaakt van een gestructureerde
vragenlijst (zie bijlage 2). Naast het completeren van het uit het dossieron-
derzoek verkregen plaatsingsoverzicht lag de nadruk in de interviews op de
psychosociale problematiek van de jongeren en de behoefte aan specifieke
residentiële voorzieningen voor de jongeren in kwestie. Tevens is de gezins-
voogden gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de kwalificatie van hun
pupil als `moeilijk plaatsbaar', zoals gegeven door de kinderrechter.
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In totaal zijn 203 gezinsvoogden geinterviewd. Dat het aantal gezinsvoogden
niet overeenstemt met het aantal `moeilijk plaatsbare' pupillen, kan worden
verklaard uit het feit dat een deel van de pupillen dezelfde gezinsvoogd toe-
gewezen heeft gekregen.

1.6 Indeling rapport

In hoofdstuk 2 wordt een eerste beschrijving gegeven van de groep 'moei-
lijk plaatsbaren'. Er worden enkele feitelijke gegevens gepresenteerd met
betrekking tot de door de kinderrechters in de zes arrondissementen als
`moeilijk plaatsbaar' beschouwde jongeren. Deze gegevens worden, waar
mogelijk, afgezet tegen die van de OTS-populatie als geheel. Ook wordt de
psychosociale problematiek, zoals beoordeeld door de gezinsvoogden, aan-
gegeven.

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de plaatsingsgeschie-
denis van de jongeren. Daarbij blijft het overigens niet beperkt tot de daad-
werkelijke plaatsingen; ook de pogingen tot plaatsing worden aan de orde
gesteld. Ingegaan wordt onder meer op het aantal plaatsingen, de duur van
de plaatsingen, de redenen voor beëindiging van plaatsingen en de redenen
waarom pogingen tot plaatsing niet succesvol bleken.

Zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 3 zullen de gegevens, indien mo-
gelijk, worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en etnische achtergrond.

In hoofdstuk 4 worden de gegevens uit de twee voorgaande hoofdstukken
met elkaar in verband gebracht. Bekeken wordt of gesproken kan worden
van specifieke kenmerken: Zijn `moeilijk plaatsbaren' op een bepaalde ma-
nier te typeren? Gaat het om een homogene groep of is de groep heterogeen
samengesteld? In dit hoofdstuk wordt ook aangegeven door welke factoren,
naar het oordeel van de gezinsvoogden, `moeilijk plaatsbaarheid' wordt be-
paald. Vervolgens worden de implicaties van alle bevindingen besproken.
Daarbij wordt onder meer ingegaan op de door de gezinsvoogden gewenste
oplossingen voor hun `moeilijk plaatsbare pupillen'. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een aantal aanbevelingen.
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De onderzoeksgroep bestaat uit 359 `moeilijk plaatsbare jongeren' van 12
tot en met 17 jaar. Dat is ruim een achtste van alle OTS-pupillen in deze
leeftijdscategorie in de zes betrokken arrondissementen.

De verdeling over de arrondissementen is weergegeven in tabel 3. In de
derde kolom van deze tabel is het totale aantal OTS-pupillen van 12 jaar en
ouder op 1 januari 1990 aangegeven. In de vierde kolom is te zien welk
aandeel de `moeilijk plaatsbaren' hebben in de totale groep OTS-pupillen in
het desbetreffende arrondissement.

Opmerkelijk is het grote aandeel van `moeilijk plaatsbaren' in Breda en
het verhoudingsgewijs geringe aandeel dat zij hebben in Groningen. Een
duidelijke verklaring voor het geringe aantal `moeilijk plaatsbaren' in Gro-
ningen ontbreekt. Wellicht dat het brede hulpverleningsnetwerk aldaar
-een alweer jarenlange samenwerking van justitiële en niet justitiële jeugd-
hulpverleningsinstellingen (denk onder meer aan RBS) - in dit opzicht een
preventieve rol speelt. Wat betreft Breda is het vermeldenswaard dat in ver-
gelijking met de andere arrondissementen veel minder gezinsvoogden het
eens zijn met de kwalificatie `moeilijk plaatsbaar' door de kinderrechters.
In de vijf andere arrondissementen is een zeer hoog percentage (rond de
90%) van de geïnterviewde gezinsvoogden het eens met de selectie door de
kinderrechters; in Breda is dat iets meer dan 60%. We vermoeden dat de
kinderrechters in Breda ruimere normen hebben gehanteerd bij de selectie
van `moeilijk plaatsbaren' dan de kinderrechters in de andere arrondisse-
menten en dan de gezinsvoogden zouden hebben gedaan.

De discrepantie tussen het oordeel van de kinderrechters en dat van de
gezinsvoogden zou kunnen samenhangen met een bepaald tijdsaspect. Im-
mers, de gezinsvoogden zullen bij hun oordeel over de jongere uitgaan van

Tabel 3: `Moeilijk plaatsbare jongeren' (12 t/m 17 jaar) naar arrondissement

arrondissement `moeilijk
plaatsbaren'

totale OTS-
populatie

aandeel 'moeilijk plaatsb.'
in OTS-populatie

n n %

Amsterdam 90 658 13,7
Breda 96 493 19,5
Groningen 21 235 8,9
Rotterdam 68 577 11,8
Utrecht 55 428 12,8
Zwolle 29 220 13,2

totaal 359 2611 13,7
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Tabel 4: Aandeel 'moeilijk plaatsbaren' in totale groep uit huis geplaatste OTS-pupillen (12
t/m 17 jaar) naar arrondissement

arrondissement aantal uit huis geplaatste
OTS-pupillen

aandeel 'moeilijk
plaatsbaren'

n %

Amsterdam 362 24,9
Breda 276 34,8
Groningen 135 15,5
Rotterdam 400 17,0
Utrecht 210 26,2
Zwolle 133 21,8

totaal 1516 23,7

de meest recente situatie, terwijl het oordeel van de kinderrechters reeds in
een eerder stadium is gegeven (in sommige gevallen bedroeg de tijd tussen
selectie van 'moeilijk plaatsbaren' door de kinderrechter en het interview
met de gezinsvoogd zo'n zes maanden) en mogelijk is gebaseerd op de situ-
atie ten tijde van het uitspreken van de OTS. Een en ander neemt niet weg
dat de discrepantie tussen het oordeel van kinderrechters en gezinsvoogden
in Breda in vergelijking met de andere arrondissementen opmerkelijk is.
Het illustreert dat de kwalificatie 'moeilijk plaatsbaar' een relatief karakter
draagt. Er zijn geen 'harde' criteria die door iedereen op dezelfde wijze
worden gehanteerd.

Gerelateerd aan het aantal uit huis geplaatste OTS-pupillen komen de
percentages 'moeilijk plaatsbaren' (uiteraard) hoger uit. Van de 2611 OTS-
pupillen waren er op 1 januari 1990 1516 (58,1%) uit huis geplaatst. Bijna
een kwart (23,7%) van hen wordt beschouwd als 'moeilijk plaatsbaar'. Dat
percentage varieert echter van 15,6% in Groningen tot 34,8% in Breda. In
tabel 4 is het percentage 'moeilijk plaatsbare' OTS-pupillen afgezet tegen
het totaal aantal uit huis geplaatste OTS-pupillen.

2.1 Geslacht, leeftijd en etnische achtergrond

De groep 'moeilijk plaatsbaren' bestaat voor 35,9% uit meisjes en 64,1%
uit jongens. Niet in alle arrondissementen komt het aandeel van de meisjes
uit op ruim een derde. Tabel 5 maakt dat duidelijk.

Opvallend is het hoge percentage meisjes dat als 'moeilijk plaatsbaar'
wordt gekwalificeerd in de arrondissementen Zwolle en Utrecht. Hun aan-
deel bedraagt daar ongeveer de helft van het totaal. Deze percentages wij-
ken overigens niet al te zeer af van de percentages meisjes in de totale po-
pulatie OTS-pupillen in deze arrondissementen. In vergelijking met de totale
OTS-populatie op 1 januari 1990 in de zes arrondissementen is het percenta-
ge meisjes laag; hun aandeel in de totale populatie (uit huis geplaatst) be-
draagt 47,2%. In de arrondissementen Breda, Groningen en Rotterdam en
in ook in Amsterdam blijft het percentage meisjes onder de 'moeilijk plaats-
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Tabel 5: 'Moeilijk plaatsbaren' naar arrondissement en geslacht
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arrondissement jongens meisjes totaal
n % n % n %

Amsterdam 58 64,4 32 35,6 90 100
Breda 65 67,7 31 32,3 96 100
Groningen 15 71,4 6 28,6 21 100
Rotterdam 50 73,5 18 26,5 68 100
Utrecht 27 49,1 28 50,9 55 100
Zwolle 15 51,7 14 48,3 29 100

totaal 230 64,1 129 35,9 359 100

baren' wel flink achter bij dat van de meisjes in de totale populatie uit huis
geplaatst OTS-pupillen. Bij de jongens is in deze arrondissementen het om-
gekeerde het geval: verhoudingsgewijs veel jongens (zie bijlage 3, tabel 1
voor de verdeling jongens - meisjes in de totale uit huis geplaatste OTS-po-
pulatie). Waaraan deze verschillen moeten worden toegeschreven, is niet
duidelijk.

Op basis van de cijfers in tabel 3 kunnen we vaststellen dat 13,7% van
de OTS-pupillen als 'moeilijk plaatsbaar' wordt aangemerkt. Bij de jongens
is dat wat meer (15,8%), bij de meisjes wat minder (11,2%). Kijken we uit-
sluitend naar de uit huis geplaatste OTS-pupillen, dan is het aandeel van de
'moeilijk plaatsbaren' 23,7%. Ook hierbij is het aandeel bij de jongens gro-
ter (28,7%) dan bij de meisjes (18,0%).

Bij aanvang van het onderzoek (maart 1990) is ruim drie kwart (78,2%)
van de jongeren 15, 16 of 17 jaar. Dat geldt zowel voor de jongens als
voor de meisjes. Ten opzichte van de totale populatie uit huis geplaatste
OTS-pupillen, blijken 'moeilijk plaatsbaren' vooral te vinden te zijn bij de
16- en 17-jarigen (zie tabel 6).

Tabel 6: Leeftijd

leeftijd 'moeilijk plaatsbaren' aandeel 'moeilijk plaatsbaren'in
uit huis geplaatste OTS-populatie

n %

12 jaar 13 3,6 11,6
13 jaar 21 5,8 15,7
14 jaar 38 10,6 17,8
15 jaar 68 18,9 21,9
16 jaar 108 30,1 29,7
17 jaar 105 29,2 27,5
18 jaar 6 1,7 -

totaal 359 100 23,7



20

Tabel 7: Etnische achtergrond naar geslacht

Hoofdstuk 2

etniciteit jongens meisjes totaal
n % n % n %

Nederlands 126 54,8 86 66,7 212 59,1
Surinaams 33 14,3 15 11,6 48 13,4
Marokkaans 39 17,0 8 6,2 47 13,1
Antilliaans 10 4,3 7 5,4 17 4,7
Turks 5 2,2 2 1,6 7 1,9
Kaapverdiaans 3 1,3 1 0,8 4 1,1
anders 14 6,1 10 7,8 24 6,7

totaal 230 100 129 100 359 100

Bijna 60% van de `moeilijk plaatsbare jongeren' heeft een Nederlandse ach-
tergrond, ruim 13% een Surinaamse en ruim 13% een Marokkaanse. De
verschillen tussen jongens en meisjes zijn groot: het aandeel van de Neder-
landse meisjes (66,7%) is veel groter dan dat van de Nederlandse jongens
(54,8%); de groep Marokkaanse jongens (17%) is verhoudingsgewijs aan-
zienlijk groter dan de groep Marokkaanse meisjes (6,2%). In tabel 7 is een
overzicht opgenomen.

Hoe het aandeel van de jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond
in de groep `moeilijk plaatsbaren' zich verhoudt tot hun aandeel in de OTS-
populatie als geheel, is niet na te gaan, omdat gegevens met betrekking tot
de etnische achtergrond bij de totale OTS-populatie ontbreken. We hebben
echter de indruk dat het aandeel van allochtone jongeren relatief groot is.
In een onderzoek naar de residentiële carrière van jongeren in de kinderbe-
scherming, dat plaatsvond in de periode 1986-1988 wordt melding gemaakt
van 24% allochtone jongeren." In een in 1987 uitgevoerd populatie-onder-
zoek in een aantal tehuistypen, waarbij zowel justitiële als niet justitiële
plaatsingen waren betrokken, wordt melding gemaakt van ruim 20% alloch-
tone jongeren.` In hoeverre echter het relatief grote aandeel allochtone jon-
geren in de groep `moeilijk plaatsbaren' direct gerelateerd is aan het feno-
meen `moeilijk plaatsbaar', is echter niet duidelijk. Het zou ook samen
kunnen hangen met de keuze van de zes arrondissementen. Deze arrondis-
sementen omvatten drie van de vier grote steden, alwaar verhoudingsgewijs
veel allochtonen wonen. De jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond
in de onderzoeksgroep zijn voornamelijk afkomstig uit de arrondissementen
met de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. (De Surinaam-
se jongeren komen vooral uit Amsterdam en Rotterdam, de Marokkaanse
jongeren uit Amsterdam en Utrecht.) Landelijk zou het percentage allochto-
ne jongeren onder de `moeilijk plaatsbaren' wel eens lager kunnen uitvallen.

Vgl. J. Vissers, De residentiéle carrière van jongeren in de kinderbescherming. Den
Haag, CWOK, 1989 (J&J 12).

12 J.D. van der Ploeg en E.M. Scholte, Tehuizen in beeld. Leiden, COJ, 1988.
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Tabel 8: Leeftijd bij uitspreken (laatste/huidige) OTS*

leeftijd n %

2- 5 jaar 7 1,9
6- 9 jaar 19 5,3

10-11 jaar 29 8,1
12-13 jaar 90 25,1
14-15 jaar 161 45,0
16-17 jaar 52 14,5

totaal 358 100

* n=358; bij één jongere was sprake van een voorlopige OTS

2.2 OTS-gegevens

Ten tijde van het onderzoek stond bijna twee derde (60,1 %) van de 'moei-
lijk plaatsbare jongeren' minder dan één jaar onder toezicht. Bij ruim een
vijfde (21,8%) was de OTS langer dan twee jaar van kracht. Voor de groep
`moeilijk plaatsbaren' als geheel bedroeg de gemiddelde duur van de OTS
tot op het moment van dataverzameling (voorjaar 1990) bijna één jaar (10,3
maanden). Dat is aanmerkelijk korter dan bij de totale uit huis geplaatste
populatie OTS-pupillen van 12 tot en met 17 jaar. De gemiddelde duur voor
de totale populatie komt in de richting van drie jaar (31,5 maanden). Alhoe-
wel dit verschil zich niet eenvoudig laat verklaren, kan wel worden gesteld
dat de `moeilijk plaatsbaarheid' zich kennelijk snel, dat wil zeggen kort na
het uitspreken van de OTS, openbaart. Overigens, in de meeste gevallen
was v66r het uitspreken van de OTS reeds sprake van (jarenlange) vrijwilli-
ge hulpverlening.

Bijna de helft (45%) van de jongeren is op 14- of 15-jarige leeftijd onder
toezicht gesteld." Vijf jongeren (1,4%) hadden reeds de leeftijd van 17
jaar bereikt toen de OTS werd uitgesproken; in één geval gebeurde dit op
tweejarige leeftijd. Zie tabel 8 voor een overzicht.

Bij 48 jongeren (13,4%) is de OTS kort voor of tijdens het onderzoek
beëindigd. Dit betrof naar verhouding meer jongens (16,5%) dan meisjes
(7,8%). In de redenen voor beëindiging zijn geen verschillen aan te wijzen
tussen jongens en meisjes. In vijftien gevallen is als reden opgegeven dat
de mogelijkheden voor hulpverlening waren uitgeput; in drie gevallen was
de ontwikkeling van het gedrag zodanig positief dat de OTS kon worden
opgeheven en slechts bij één jongere was er sprake van een positieve ont-
wikkeling in de thuissituatie. In 25 gevallen was de reden voor beëindiging
van de OTS het bereiken van de meerderjarigheid. Bij zestien van hen was
sprake van zogeheten voortgezette hulpverlening. Ook dit was in gelijke
mate het geval bij jongens en meisjes.

13 In gevallen waar sprake was van een eerdere, weer beëindigde OTS, is bij de bepaling
van de leeftijd uitgegaan van de laatst uitgesproken, huidige OTS.
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2.3 Psychosociale problematiek

Aan de gezinsvoogden is onder meer de vraag voorgelegd de problematiek
met betrekking tot hun pupil te omschrijven. Hierbij is een drietal probleem-
gebieden onderscheiden, te weten `problemen bij het kind', `problemen in
de ouder-kindrelatie' en `problemen bij de ouders'. Elke categorie omvat
een reeks van mogelijke problemen. Deze lijst van mogelijke problemen is
aan de gezinsvoogden voorgelegd, waarbij zij bovendien in de gelegenheid
werden gesteld aan te geven in welke mate er van eventuele problemen
sprake was. Zij konden dit aangeven op een zogeheten vijf-puntsschaal, op-
lopend van 1 (niet van toepassing) tot 5 (zeer sterk van toepassing). Tevens
was er de mogelijkheid nog andere, niet in de lijst opgenomen problemen
te noemen.

Er doen zich verschillen voor tussen jongens en meisjes. In tabel 9 is
aangegeven voor hoeveel jongeren bepaalde problemen zijn genoemd. Het
gaat hierbij uitsluitend om die problemen die volgens de gezinsvoogden in
sterke of zeer sterke mate van toepassing zijn. In tabel 2 van bijlage 3 is
voor dezelfde problemen aangegeven of zij wel of niet van toepassing wor-
den geacht, waarbij geen onderscheid is gemaakt naar de mate van toepas-
sing; dus ook de problemen die slechts in geringe mate van toepassing wor-
den geacht, zijn meegeteld.

Vooral problemen in (het verlengde van) de ouder-kindrelatie worden
veelvuldig genoemd. Verder blijken jongens zich (significant) te onder-
scheiden van meisjes door verhoudingsgewijs meer problemen die op de
een of andere wijze zijn gerelateerd aan school, door verslavingsproblemen
en door delictgedrag. Bij de meisjes zien we daarentegen (significant) meer
psychosomatische klachten, incestervaringen en seksuele mishandeling. Ook
problemen in de omgang met de ouders en weglopen/zwerven komen meer
voor bij meisjes.

Voorts blijkt uit het onderzoeksmateriaal dat Nederlandse jongeren zich
op een tweetal punten onderscheiden van jongeren uit minderheidsgroepen.
Problemen met broers en zussen worden bij hen vaker genoemd, evenals
incestervaringen. Spijbelen en wegblijven van school wordt naar verhouding
vaak genoemd bij Marokkaanse jongeren. Spijbelen is overigens een pro-
bleem dat in alle groepen veel voorkomt. Een soortgelijk beeld is te zien
bij weglopen/zwerven en ook bij licht delictgedrag. Deze problemen komen
in alle groepen veel voor, maar ten aanzien van Marokkaanse jongeren
worden zij nog vaker genoemd.

Worden de psychosociale problemen, zoals naar voren gebracht door de
gezinsvoogden, gerelateerd aan verschillende leeftijdsgroepen, dan blijken
zich weinig verschillen voor te doen. Een uitzondering daarop wordt ge-
vormd door verslavingsproblemen, die voornamelijk spelen bij 16-jarigen
en ouder.

Nog afgezien van gevonden verschillen tussen jongens en meisjes, en in
mindere mate tussen autochtone en allochtone jongeren en jongeren uit ver-
schillende leeftijdscategorieën, behoeft het weinig toelichting dat de lange
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Tabel 9: Psychosociale problematiek die door de gezinsvoogden in sterke en zeer sterke mate
van toepassing wordt geacht, naar geslacht (in %)

probleem

pedagogische onmacht ouders
problemen in omgang met ouders
gezagsproblemen
gedragsproblemen thuis

gedragsproblemen op school`
gedragsproblemen elders'
spijbelen
problemen in omgang met volwassenen
leerproblemen++
weglopen/zwerven
licht delictgedragx +

verwaarlozing door ouders
problemen met broers en zussen
opvangproblemen t.g.v. cultuurverschillen
psychiatrische problematiek
psychische mishandeling door ouders
psychosomatischeklachten+
psychiatrische problemen ouders
verslavingsproblematiek+
verslavingsproblemen ouders
ernstig delictgedrag** +
fysieke mishandeling door ouders
incestervaringen+
seksuele mishandeling door ouders+
delictgedrag ouders
suicidaal gedrag
prostitutie++

jongens meisjes totaal
(n=230) (n=129) (n=359)

84,5 80,3 83,0
79,2 87,4 82,2
80,4 77,2 79,3
74,6 72,0 73,7

63,8 47,2 58,0
63,1 43,8 56,1
54,8 47,6 52,3
46,5 47,3 46,8
47,6 36,5 43,7
39,9 48,8 43,1
53,3 14,0 39,0

30,2 29,7 30,0
26,8 30,6 28,2
28,9 22,0 26,4
21,6 27,3 23,7
22,1 26,2 23,6
14,3 35,7 22,2
18,4 23,4 20,2
21,1 10,2 17,2
16,0 18,3 16,8
24,2 2,3 16,3
11,1 18,4 13,7
5,4 23,6 11,8
5,0 19,7 10,2
8,0 9,5 8,6
6,8 9,4 7,7
3,6 10,2 6,0

+ significant verschil bij p<0,01
++ significant verschil bij p<0,05

* licht delictgedrag: vandalisme, eenvoudige diefstal
" ernstig delictgedrag: geweld, zware vermogensdelicten

lijst van psychosociale problemen en het frequent voorkomen van deze pro-
blemen duiden op een problematische groep jeugdigen. Het gaat immers
om problemen die door de gezinsvoogden in sterke of zeer sterke mate van
toepassing worden geacht op hun pupillen.

Een vergelijking tussen de psychosociale problemen van de groep `moei-
lijk plaatsbare jongeren' met die welke in de eerste fase van het onderzoek
naar voren zijn gekomen als plaatsingsredenen bij alle plaatsingen van
OTS-pupillen, bevestigt dit beeld. Tabel 10 wijst op grote verschillen."

14 Het gaat hier overigens om een beperktere reeks problemen. Naar aanleiding van de eerste
fase van het onderzoek is de lijst t.b.v. de tweede fase enigszins uitgebreid en bovendien
hebben gezinsvoogden tijdens de interviews de lijst nog aangevuld.
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Tabel 10: Psychosociale problematiek van 'moeilijk plaatsbaren' en algemene populatie uit
huis geplaatste OTS-pupillen (in %)

probleem 'moeilijk plaatsbare uit huis geplaatste
jongeren' OTS-jongeren
(n=359) (n=807)

pedagogische onmacht ouders 83,0 38,8
problemen in omgang met ouders 82,2 32,1
gedragsproblemen thuis 73,7 49,2
gedragsproblemen op school 58,0 21,1
leerproblemen 43,7 11,2
weglopen/zwerven 43,1 27,4
licht delictgedrag 39,0 21,7
verwaarlozing door ouders 30,0 7,9
psychiatrische problematiek 23,7 8,8
verslavingsproblematiek 17,2 6,3
ernstig delictgedrag 16,3 4,6
fysieke mishandeling door ouders 13,7 3,0
seksuele mishandeling door ouders 11,8 7,6

Ten aanzien van alle genoemde problemen is sprake van een statistisch sig-
nificant verschil bij p<0,01. Deze psychosociale problemen komen bij de
groep 'moeilijk plaatsbaren' aanzienlijk vaker voor. Tevens mogen we aan-
nemen dat de problemen ernstiger zijn, aangezien we ons hier voor wat be-
treft de 'moeilijk plaatsbare jongeren' beperkt hebben tot die problemen die
zich volgens de gezinsvoogden in sterke of zeer sterke mate voordoen. Bij
de groep uit huis geplaatste OTS-pupillen als geheel is dat onderscheid niet
gemaakt; dus ook die problemen die in geringe mate van toepassing worden
geacht, zijn erbij betrokken.

2.4 Verdere toespitsing psychosociale problematiek

Sommige van de in tabel 9 genoemde problemen bieden ruimte voor inter-
pretatieverschillen, danwel sluiten overlap niet uit (te denken valt aan bij-
voorbeeld pedagogische onmacht van de ouders en gezagsproblemen). Dit
en het feit dat tussen bepaalde afzonderlijke problemen een sterke samen-
hang bestaat, maakt het mogelijk van specifieke probleemcategorieën te
spreken. Datareductie met behulp van factoranalyse leidt tot de volgende
zes probleemcategorieën:
1. schoolproblemen: problemen die gerelateerd zijn aan school, zoals ge-

dragsproblemen op school, leerproblemen, spijbelen en problemen tus-
sen jongere en leerkrachten;

2. problemen thuis: problemen die betrekking hebben op de thuissituatie en
meer in het bijzonder op de relatie tussen ouders en kind, zoals gedrags-
problemen thuis van het kind en verder pedagogische onmacht, gezags-
problemen en omgangsproblemen tussen ouders en kind;

3. psychiatrische problematiek: (rand)psychiatrische problemen, psychoso-
matische problemen en suicidepogingen;
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Tabel 11: Score op probleemcategorieën (in %)

categorie score
hoog gemiddeld laag

schoolproblemen
problemen thuis
psychiatrische problematiek
probleemgedrag ouders
probleemgedrag kind
seksuele problematiek

31,5 48,5 20,1
63,2 32,3 4,5
11,7 40,9 47,4
3,6 34,3 62,1

15,9 59,9 24,2
3,6 15,0 81,3

4. probleemgedrag ouders: problemen die in de eerste plaats moeten wor-
den toegeschreven aan de ouders en waarvan de kinderen in meer of
mindere mate het slachtoffer zijn, zoals verwaarlozing, fysieke en psy-
chische mishandeling en ook verslavingsproblematiek en delictgedrag bij
de ouders;

5. probleemgedrag jongere: weglopen en zwerven, verslavingsproblemen,
licht en ernstig delictgedrag;

6. seksuele problematiek: incestervaringen, seksuele mishandeling en pros-
titutie.

De jongeren `scoren' niet allemaal in dezelfde mate op deze zes probleem-
categorieën. Dat wil zeggen dat problemen niet steeds in dezelfde sterke
mate bij alle jongeren voorkomen. Onderscheid is mogelijk naar jongeren
die hoog, gemiddeld of laag scoren op een probleemcategorie. In tabel 11
is voor elk van de zes probleemcategorieën de verdeling weergegeven.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de groep `moeilijk plaatsbare jon-
geren' op basis van deze probleemcategorieën onderverdeeld kan worden in
een aantal subgroepen die gekenmerkt worden door één specifieke pro-
bleemcategorie. Het is dus niet zo dat jongeren die hoog scoren op bijvoor-
beeld de categorie psychiatrische problematiek, allemaal laag zouden scoren
op een categorie als schoolproblemen. Met andere woorden: er komen veel
verschillende combinaties van scores op probleemcategorieën voor. Eén ca-
tegorie komt bovendien algemeen voor: problemen thuis. Vrij veel jonge-
ren scoren daar hoog op en vrijwel niemand laag. De scores van de jonge-
ren op de andere categorieën spelen daarbij geen rol. Toch is het zo dat be-
paalde probleemcategorieën bij sommige jongeren de overhand lijken te
hebben. Er is dan weliswaar sprake van scores op diverse probleemcatego-
rieën, maar één categorie is gezichtsbepalend, omdat op die categorie hoog
gescoord wordt en op de andere categorieën overwegend 'gemiddeld'. De
op deze wijze te onderscheiden, overigens kleine subgroepen zijn:
1. jongeren met een sterke psychiatrische problematiek;
2. jongeren bij wie de problemen in eerste instantie moeten worden toege-

schreven aan (het gedrag van) de ouders;
3. jongeren met seksuele problemen.

Bij de eerste en laatste subgroep gaat het dan voornamelijk om meisjes.
Maar nogmaals, bij deze subgroepen is geen sprake van een geïsoleerde
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problematiek; combinaties met andere probleemcategorieën zijn nadrukke-
lijk aanwezig.

2.5 Samenvatting

Tot slot worden de belangrijkste kenmerken van de groep `moeilijk plaats-
bare jongeren' samengevat.

Van alle uit huis geplaatste OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot en met
17 jaar wordt bijna een kwart als `moeilijk plaatsbaar' aangemerkt. De
groep bestaat voor twee derde uit jongens. Het zwaartepunt ligt bij 16- en
17-jarigen. Gemiddeld genomen staan de jongeren bijna één jaar onder toe-
zicht. De jongeren kenmerken zich door een reeks van psychosociale pro-
blemen, die volgens de gezinsvoogden in veel gevallen in sterke of zeer
sterke mate van toepassing zijn. Het gaat om de volgende probleemcatego-
rieën: schoolproblemen, problemen thuis, probleemgedrag bij de jongere,
psychiatrische problemen, probleemgedrag bij de ouders en seksuele pro-
blemen. De laatste drie categorieën komen verhoudingsgewijs minder vaak
voor, maar markeren tevens een drietal subgroepen binnen de groep 'moei-
lijk plaatsbaren' als geheel.

Ten opzichte van uit huis geplaatste OTS-pupillen in hun algemeenheid
zijn `moeilijk plaatsbare jongeren' wat ouder, gaat het verhoudingsgewijs
vaker om jongens, maken mogelijkerwijs meer allochtone jongeren deel uit
van de groep, staan zij naar verhouding korter onder toezicht en is er spra-
ke van meer en ernstiger psychosociale problemen.



3 Plaatsingsgeschiedenis

Teneinde inzicht te krijgen in de plaatsingsgeschiedenissen van de jongeren,
zijn voor elke jongere afzonderlijk alle gerealiseerde plaatsingen enlof
plaatsingspogingen genoteerd vanaf de datum van (huidige) ondertoezicht-
stelling. De gegevens zijn afkomstig uit de dossiers van de Bureaus Kinder-
rechter, aangevuld met informatie die is verstrekt door de gezinsvoogden
van de jongeren. Wanneer we de plaatsingsgeschiedenis van de jongeren
nader bekijken, maken we onderscheid tussen daadwerkelijk gerealiseerde
plaatsingen (kortweg plaatsingen genoemd) en pogingen tot plaatsing, wel-
ke niet hebben geresulteerd in een daadwerkelijke plaatsing. Deze laatste
categorie wordt voor het gemak aangeduid met de term pogingen.

Bij het verzamelen van de gegevens is allereerst gekeken naar het type'
tehuis` waar geplaatst danwel gepoogd is te plaatsen. Er is onderscheid
gemaakt naar elf categorieën inrichtingen, te weten:

1. ZIB's (particuliere inrichtingen) (incl. Alexandra);
2. particuliere inrichtingen voor opvang (excl. Alexandra);
3. rijksinrichtingen voor behandeling;
4. rijksinrichtingen voor opvang;
5. psychiatrische inrichtingen;
6. behandelingstehuizen;
7. vak-/BJ-interraten;
8. tehuizen voor zwakbegaafde jongeren;
9. (crisis)opvanghuizen;

10. tehuizen voor normaal begaafde jongeren;
11. pleeggezinnen.

Bij particuliere en rijksinrichtingen voor opvang (categorieën 2 en 4) gaat
het, anders dan bij (crisis)opvang (categorie 9), om gesloten opvangvoor-
zieningen.

Alle plaatsingen en plaatsingspogingen zijn in een van bovenstaande cate-
gorieën ondergebracht. Vervolgens is voor iedere (poging tot) plaatsing ge-
keken naar de eventuele datum van aanmelding, de datum van opname en
de datum van beëindiging. Van iedere beëindigde plaatsing is de reden voor
deze beëindiging nagegaan en van iedere mislukte poging tot plaatsing de

is Eigenlijk zou gesproken moeten worden van plaatsingen in voorzieningen. Het ging om
uithuisplaatsingen, waarbij niet alleen is gekeken naar plaatsingen in tehuizen, maar ook
naar plaatsingen in pleeggezinnen. Gezien het feit dat het in 90% van de gevallen om
plaatsingen in residentiële voorzieningen gaat, spreken we in dit rapport voor het gemak
van plaatsingen in tehuizen of inrichtingen.
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reden voor afwijzing. Per jongere is zodoende een chronologisch plaatsings-
c.q. pogingenoverzicht verkregen.`

In dit hoofdstuk zullen allereerst enkele algemene plaatsingsgegevens aan
de orde komen en vervolgens meer specifieke gegevens.

3.1 Aantallen plaatsingen en pogingen

In totaal zijn de 359 `moeilijk plaatsbare jongeren' met z'n allen goed ge-
weest voor 1614 plaatsingen en 1429 pogingen. Bij 11 jongeren is het alleen
bij pogingen gebleven; hun plaatsingsgeschiedenis toont geen enkele gerea-
liseerde plaatsing. Het tegenovergestelde is het geval bij 58 jongeren; zij
hebben slechts plaatsingen op hun naam en geen enkele poging. Met andere
woorden: elke poging tot plaatsing heeft bij deze jongeren onmiddellijk ge-
resulteerd in een plaatsing.

In 231 gevallen liep de laatst gerealiseerde plaatsing op het moment van
onderzoek nog, in de overige gevallen was deze ofwel beëindigd, ofwel
was nog steeds geen plaatsing voor de jongere gerealiseerd.

Het gemiddeld aantal plaatsingen per jongere bedraagt 4,64.17 Het gemid-
deld aantal pogingen 4,75. 18 Dit lijkt aan de hoge kant. Ter vergelijking:
voor de groep uit huis geplaatste OTS-pupillen in zijn geheel bedraagt het
gemiddeld aantal plaatsingen 2,8 en het gemiddeld aantal pogingen 2,4.
`Moeilijk plaatsbare jongeren' hebben dus (bijna) twee keer zoveel plaat-
singen en pogingen tot plaatsing op hun conto. Vissers (1989; zie noot p.
20) maakt melding van gemiddeld 3,8 wisselingen van verblijfplaats (niet
alleen plaatsingen in tehuizen, maar ook (terug)plaatsingen naar huis). Van
der Ploeg en Scholte (1988; zie noot p. 20) vermelden gemiddeld 1,3 tehuis-
plaatsingen. In een onderzoek naar problematiek en behandeling van jon-
gens in ZIB's, uitgevoerd eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, wordt
melding gemaakt van gemiddeld 2,5 plaatsingen in inrichtingen voorafgaand
aan de plaatsing in de ZIB en gemiddeld 3,6 verblijfplaatsen (inclusief ou-

16 Hoewel op deze wijze een grote hoeveelheid informatie is verkregen, moet erop worden
gewezen dat deze informatie niet in alle gevallen volledig zal zijn, vooral niet wat de po-
gingen tot plaatsing betreft. Pogingen die tot een onmiddellijke afwijzing leiden, worden
niet altijd even nauwkeurig geregistreerd. Daarnaast kunnen bepaalde overwegingen ten
aanzien van de plaatsingsprocedure voor een vertekend beeld zorgen. Zo kan een ge-
zinsvoogd besluiten de jongere niet bij een voor hem geschikte inrichting aan te melden,
omdat hij weet dat in deze inrichting geen plaats is en een poging tot plaatsing derhalve
op niets zou uitlopen. Een dergelijke overweging zou in feite als een (mislukte) poging tot
plaatsing moeten worden opgevat, maar zal in de meeste gevallen vanwege het verborgen
karakter ervan buiten beschouwing blijven. Om dezelfde reden kan een gezinsvoogd ertoe
besluiten tegelijkertijd bij vijf inrichtingen aan te melden in de veronderstelling of in de
hoop dat er dan altijd wel kans is op plaatsing in een van die inrichtingen. Of alle pogin-
gen dan even serieus genomen moeten worden, is niet altijd duidelijk.

Heeft betrekking op 348 jongeren die daadwerkelijk één of meer keren zijn geplaatst.

Heeft betrekking op 301 jongeren voor wie één of meer pogingen tot plaatsing zijn ge-
daan.

17

16
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derlijk huis) in het jaar volgend op het vertrek uit de ZIB.19 Over pogingen
tot plaatsing wordt geen informatie verstrekt.

Grofweg staat tegenover elke gerealiseerde plaatsing een poging tot plaat-
sing. Natuurlijk zijn de plaatsingen en pogingen in de meeste gevallen niet
op zo'n gelijkmatige wijze over de verschillende jongeren verdeeld. Wat
het aantal plaatsingen betreft, is 9,2% (32 van de 348 jongeren) slechts één
maal geplaatst, heeft 48,6% twee tot vier plaatsingen op zijn naam en
34,2% vijf tot negen plaatsingen. Een kleine groep (8%) is tien of meer ke-
ren (tot een maximum van zeventien keer) geplaatst.

Bezien we de groep van 301 jongeren, waarvoor ten minste één poging
tot plaatsing is gedaan, dan zien we dat het bij 17,9% van de jongeren ge-
bleven is bij één poging. Bij 38,5% zijn twee tot vier pogingen tot plaatsing
gedaan en bij 32,9% vijf tot negen pogingen. Bij 10,6% van de jongeren
zijn tien of meer pogingen ondernomen. Natuurlijk is er ook vaak sprake
van een reeks van plaatsingen en een reeks van pogingen tot plaatsing. Zo
werden bijvoorbeeld bij één jongere 21 pogingen tot plaatsing ondernomen
en vier plaatsingen daadwerkelijk gerealiseerd en bij een ander 17 plaatsin-
gen en zeven pogingen.

Wordt gekeken naar de verdeling van plaatsingen en pogingen over bei-
de geslachten, dan blijkt dat meisjes verhoudingsgewijs vaker geplaatst
worden dan jongens (gemiddeld 5,19 tegenover 4,32 plaatsingen), terwijl er
ten aanzien van pogingen geen noemenswaardig verschil bestaat (gemiddeld
4,86 pogingen bij de meisjes tegenover 4,69 bij de jongens).

In tegenstelling tot wat wellicht verondersteld wordt, blijken autochtone
jongeren niet vaker of minder vaak te worden geplaatst dan allochtone jon-
geren. Hetzelfde geldt voor pogingen tot plaatsing.

Tussen jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën is wel een verschil
waar te nemen. Zo blijken 12- en 13-jarigen minder vaak geplaatst te zijn
(gemiddeld aantal 3,06) dan 14- en 15-jarigen (4,28). En deze jongeren op
hun beurt minder vaak dan 16-jarigen en ouder (5,05). Dit zou kunnen be-
tekenen dat plaatsingen van jongeren uit de jongste leeftijdscategorie beter
verlopen, maar ook dat deze jongeren als het ware nog aan het begin van
hun tehuiscarrière staan, waarbij nog vele plaatsingen zullen/kunnen vol-
gen. Bij de pogingen tot plaatsing zijn er overigens geen verschillen aange-
troffen. Dit zou erop kunnen duiden dat zich voor alle leeftijdscategorieën
capaciteitsproblemen in de vorm van plaatsgebrek of tekort aan specifieke
voorzieningen voordoen.

Tussen de zes arrondissementen doen zich enkele verschillen voor in het ge-
middeld aantal plaatsingen. In Utrecht is dat gemiddelde het hoogst (6,05),
in Breda het laagst (3,42). Ook het gemiddelde aantal pogingen loopt uit-
een: van 3,47 in Rotterdam tot 5,60 in Breda (zie tabel 12).

De verschillen tussen de arrondissementen hangen mogelijkerwijs samen
met de criteria die door de kinderrechters zijn gehanteerd bij de bepaling

19 K. Mesman Schultz, Het driehuizenproject, adolescente jongens en tehuizen voor zeer in-
tensieve behandeling. Den Haag, CWOK, 1985.
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Tabel 12: Gemiddeld aantal plaatsingen en pogingen naar arrondissement

arrondissement

Amsterdam
Breda
Groningen
Rotterdam
Utrecht
Zwolle

totaal

plaatsingen pogingen

5,16 4,40
3,42 5,60
4,38 5,05
4,50 3,47
6,05 5,28
4,83 4,58

4,64 4,75

Tabel 13: Plaatsingen en pogingen naar categorie inrichting

type tehuis plaatsingen pogingen
n % n %

ZIB/Alexandra 115 7,1 255 17,8
particuliere opvang 145 9,0 60 4,2
rijksbehandeling 48 3,0 56 3,9
rijksopvang 167 10,3 49 3,4
psychiatrie 30 1,9 85 5,9
behandeling 224 13,9 359 25,1
vak-/BJ-internaat 85 5,3 167 11,7
zwakbegaafd 71 4,4 119 8,3
(crisis)opvang 303 18,8 61 4,3
normaal 274 17,0 205 14,3
pleeggezin 152 9,4 13 0,9

totaal 1614 100 1429 100

van `moeilijk plaatsbaarheid'. Gesteld zou kunnen worden dat in Breda (zie
ook hoofdstuk 2) ruimere criteria zijn gehanteerd, waardoor naar verhou-
ding wel meer jongeren als `moeilijk plaatsbaar' worden beschouwd, maar
tegelijkertijd het gemiddeld aantal plaatsingen per jongere daalt. Daar staat
echter tegenover dat het gemiddeld aantal pogingen per jongere in Breda
hoger is dan in de andere arrondissementen, hetgeen zou kunnen wijzen op
andere, in plaats van ruimere criteria. Waarom in Utrecht zowel het gemid-
deld aantal plaatsingen als het gemiddeld aantal pogingen zo hoog uitvalt,
is niet duidelijk.

In tabel 13 is de verdeling van plaatsingen en pogingen over de verschillen-
de categorieën tehuizen gegeven. De meeste plaatsingen (bijna 40%) wor-
den gerealiseerd in (deels gesloten) opvanginrichtingen (crisis-, rijks- en
particuliere opvang). Dit duidt op spoed wanneer eenmaal besloten is tot
plaatsing. Bijna een kwart van alle plaatsingen geschiedt in behandelinrich-
tingen (ZIB's, rijksinrichtingen voor behandeling en `gewone' behandelings-
tehuizen). Bij de pogingen is het beeld anders. Bijna de helft van alle pogin-
gen heeft betrekking op behandelinrichtingen. Het aantal pogingen tot plaat-
sing in opvanginrichtingen is daarentegen veel kleiner (ruim 10%).
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Tabel 14: Plaatsingen en pogingen naar categorie inrichting en naar geslacht
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type tehuis plaatsingen pogingen
jongens

n %
meisjes

n %
jongens

n %
meisjes

n %

ZIB/Alexandra 42 4,4 73 11,1 138 14,6 117 24,1
particuliere opvang 145 15,2 - - 58 6,2 2 0,4
rijksbehandeling 48 5,0 - - 56 5,9 - -
rijksopvang 134 14,0 33 5,0 24 2,5 25 5,1
psychiatrie 14 1,5 16 2,4 53 5,6 32 6,6
behandeling 145 15,2 79 12,0 247 26,2 112 23,0
vak-1W-interraat 73 7,6 12 1,8 156 16,5 11 2,3
zwakbegaafd 44 4,6 27 4,1 77 8,2 42 8,6
(crisis)opvang 115 12,0 188 28,5 36 3,8 25 5,1
normaal 127 13,3 147 22,3 95 10,1 110 22,6
pleeggezin 68 7,1 84 12,7 3 0,3 10 2,1

totaal 955 100 659 100 943 100 486 100

Tussen jongens en meisjes doen zich bepaalde verschillen voor (zie tabel
14). Meisjes blijken zowel vaker aangemeld als vaker daadwerkelijk ge-
plaatst te worden in ZIB's dan jongens. Deze scheve verhouding wordt
voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de plaatsingen en plaatsingspo-
gingen in Alexandra. Van de 73 plaatsingen (van meisjes) in ZIB's ging het
in 37 gevallen (50,7%) om plaatsingen in Alexandra. Van de 117 pogingen
tot plaatsing in een ZIB hadden er 56 (47,9%) betrekking op Alexandra.
Alexandra beschikt over zowel opvangplaatsen (10) als behandelplaatsen
(32). Een deel - niet duidelijk is hoe groot - van de hiervoor genoemde
plaatsingen en pogingen dient eigenlijk gerangschikt te worden onder de ca-
tegorie particuliere opvanginrichtingen. Voorts bestaat er voor meisjes bui-
ten Alexandra geen intensieve gesloten behandeling in particuliere inrichtin-
gen en zijn er in het geheel geen gesloten behandelplaatsen in rijksinrichtin-
gen. Er zijn wel plaatsen voor meisjes in ZIB's, maar de voorkeur gaat vaak
uit naar Alexandra. Naar we aannemen hangt dit samen met het gesloten
karakter van de inrichting. De situatie voor jongens op dit punt is anders,
hetgeen zich weerspiegelt in de grotere spreiding over de verschillende ty-
pen `zware' inrichtingen.

Wordt het percentage pogingen bij ZIB's vergeleken met het percentage
gerealiseerde plaatsingen aldaar, dan blijkt dat zowel bij meisjes als bij jon-
gens het aantal plaatsingen ruimschoots overtroffen wordt door het aantal
pogingen. Dit gegeven vormt een bevestiging van het reeds in de eerste on-
derzoeksfase geconstateerde plaatsgebrek bij deze inrichtingen. Het alge-
meen bekend zijn van plaatsgebrek in ZIB's leidt er bovendien toe dat dik-
wijls bij meer ZIB's tegelijk wordt aangemeld, teneinde de plaatsingskans
te verhogen. Deze gang van zaken zien we weerspiegeld in het hoge
percentage pogingen.

Opvallend is het hoge percentage meisjes dat in een voorziening voor
(crisis)opvang terechtkomt. Een verklaring hiervoor zou kunnen worden
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gezocht in het verhoudingsgewijs hoge percentage meisjes dat wegloopt (zie
tabel 9) en dringend (tijdelijk) onderdak nodig heeft. Het verhoudingsgewijs
hoge percentage plaatsingen van jongens in rijks- en particuliere inrichtin-
gen voor (gesloten) opvang hangt mogelijkerwijs samen met het delictge-
drag, waarvan bij jongens vaker sprake is. Dergelijke plaatsingen zullen
daarom vaak een strafrechtelijke achtergrond (voorlopige hechtenis) heb-
ben.20 Meisjes blijken voorts vaker in tehuizen voor normale jeugd en in
pleeggezinnen geplaatst te worden. Op het eerste gezicht zou dit kunnen
wijzen op minder ernstige problemen bij meisjes; problemen die een minder
ingrijpende aanpak zouden vragen. Voor meisjes is echter een minder breed
scala van voorzieningen beschikbaar, waardoor men vaak wel is aangewe-
zen op een minder intensieve aanpak. Voor jongens zijn niet alleen meer
plaatsen beschikbaar in de inrichtingen met een intensievere aanpak, er is
ook een veelsoortiger aanbod voorhanden. Dat zien we onder meer terug in
de relatieve oververtegenwoordiging van jongens in de vak- en de BJ-inter-
naten. Een aantal van deze internaten biedt uitsluitend plaats aan jongens.

Bezien we de verschillende etnische groepen (Nederlands, Surinaams en
Marokkaans), dan valt op dat Surinaamse en Marokkaanse jongeren veel
vaker dan Nederlandse jongeren in (gesloten) particuliere en rijksinrichtin-
gen voor opvang geplaatst worden (bij Surinaamse jongeren ruim 27% van
alle plaatsingen, bij Marokkaanse jongeren ruim 30% en bij de Nederlandse
jongeren niet meer dan zo'n 15% van alle plaatsingen; zie tabel 15). Daar-
naast zien we ook nog eens relatief veel plaatsingen van Marokkaanse jon-
geren in voorzieningen voor (crisis)opvang en in rijksinrichtingen voor be-
handeling en relatief weinig in tehuizen voor normale jeugd en in ZIB's
(ondanks veel pogingen tot plaatsing in een ZIB). Voor Nederlandse en Su-
rinaamse jongeren ligt het percentage ZIB-plaatsingen ongeveer gelijk, on-
danks het feit dat Surinaamse jongeren een veel hoger percentage pogingen
laten zien. Alleen in de ZIB's lijken Surinaamse en Marokkaanse jongeren
veel minder kans te maken op plaatsing dan Nederlandse jongeren. In geen
enkel ander type inrichting zien we, in vergelijking met de Nederlandse jon-
geren, bij de Surinaamse en Marokkaanse jongeren zo'n verschil tussen het
aantal plaatsingen en het aantal pogingen tot plaatsing.

Kijken we naar de verschillende leeftijdsgroepen, dan blijken jongere
pupillen vaker in een ZIB geplaatst te worden. Hetzelfde geldt voor behan-
delingstehuizen; daar is sprake van een aflopend aantal plaatsingen naarma-
te de leeftijd toeneemt. Op het punt van pogingen bestaan er geen verschil-
len. Wellicht houdt dit verschijnsel verband met de inschatting dat, naarma-
te pupillen dichter bij de meerderjarigheidsgrens komen, zij minder 'behan-
delbaar' zijn; de tijd voor behandeling is te kort. De groep jongeren van 16

20 Twee varianten zijn mogelijk. In het eerste geval wordt een jongere, die (al) onder toe-
zicht staat, vanwege het plegen van een delict in voorlopige hechtenis genomen. In het
tweede geval wordt een jongere in voorlopige hechtenis genomen en wordt vervolgens
nog tijdens de voorlopige hechtenis een OTS uitgesproken, waarna ook de plaatsingstitel
zich wijzigt.
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Tabel 15: Plaatsingen en pogingen naar categorie inrichting en naar etniciteit (in %)
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Ned.
plaatsingen

Sur. Mar. Ned.
pogingen

Sur. Mar.

ZIB/Alexandra 7,8 7,1 3,5 17,2 25,2 15,8
particuliere opvang 7,0 14,1 14,0 3,1 5,3 8,9
rijksbehandeling 2,8 2,5 4,8 3,2 4,0 8,4
rijksopvang 8,7 13,1 16,7 3,4 2,0 3,4
psychiatrie 1,9 0,5 2,6 7,0 0,7 3,0
behandeling 14,3 13,1 12,3 26,5 23,2 20,2
vak-/BJ-internaat 5,1 5,6 5,3 9,4 12,6 19,7
zwakbegaafd 4,7 4,5 1,8 8,8 6,6 3,9
(crisis)opvang 18,8 16,2 23,2 5,2 0,7 3,4
normaal 17,1 19,7 9,2 14,9 19,2 12,3
pleeggezin 11,9 3,5 6,6 1,2 0,7 1,0

totaal 100 100 100 100 100 100

jaar en ouder wordt veel vaker dan de andere leeftijdsgroepen geplaatst in
inrichtingen voor rijksopvang (zie voor een overzicht: bijlage 3, tabel 3).

Wordt het aantal plaatsingen afgezet tegen de gehele periode van OTS - die
per jongere kan variëren - dan komen we uit op één plaatsing per 7 maan-
den. Dat wil zeggen, in theorie wordt elke jongere na 7 maanden opnieuw
(elders) geplaatst. Bij de meisjes komt het uit op één plaatsing per 6,5
maanden en bij de jongens op één plaatsing per 8 maanden. Dit is ongeveer
twee keer zo vaak als bij de totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupil-
len; bij deze jongeren gaat het om één plaatsing in 14,6 maanden.

Doen we hetzelfde voor de plaatsingspogingen, dan komen we, zowel
voor de jongens als voor de meisjes, uit op één poging per 10 maanden.
Met andere woorden: gemiddeld wordt om de 10 maanden een plaatsings-
poging gedaan zonder dat deze resulteert in een daadwerkelijke plaatsing.
Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt dat in werkelijkheid
meer dan één plaatsingspoging vaak min of meer gelijktijdig plaatsvinden.
Vooral wanneer plaatsing beoogd wordt in een type inrichting waar plaats-
gebrek een van de meest voorkomende redenen voor afwijzing is, worden
vaak diverse inrichtingen tegelijkertijd aangeschreven om zodoende de kans
op plaatsing te vergroten.

3.2 Duur van de plaatsing

Een plaatsing duurt gemiddeld 144 dagen, oftewel- bijna vijf maanden.`
Dit is betrekkelijk kort. Vissers (1989; zie noot p. 20) noemt een gemiddel-

21 In 231 gevallen was sprake van nog lopende plaatsingen. Deze plaatsingen zijn bij de be-
rekening van de gemiddelde plaatsingsduur buiten beschouwing gelaten. Overigens betreft
dat geen langdurige plaatsingen.
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Tabel 16: Duur van een plaatsing naar categorie inrichting

type tehuis gemiddeld aantal maanden

ZIB/Alexandra 7,1
particuliere opvang 2,4
rijksbehandeling 6,6
rijksopvang 2,3
psychiatrie 4,5
behandeling 7,1
vak-/BJ-internaat 8,1
zwakbegaafd 9,7
(crisis)opvang 1,5
normaal 6,6
pleeggezin 5,2

totaal 4,7

de verblijfsduur van 16 à 17 maanden. De gemiddelde plaatsingsduur ver-
schilt per type tehuis (tabel 16).

De tabel is in zoverre weinig opzienbarend, dat de gemiddelde duur van
het verblijf in deze of gene opvanginrichting uiteraard korter is dan die in
een op specifieke behandeling of opleiding gerichte voorziening. Ten aan-
zien van de ZIB's kan vermeld worden dat de gemiddelde verblijfsduur re-
latief kort lijkt. Mesman Schultz (1985; zie noot p. 20) komt in zijn onder-
zoek in de ZIB's uit op een verblijfsduur van meer dan zes maanden bij
80% van de jongens.

In vrijwel alle inrichtingscategorieën is de gemiddelde verblijfsduur van
meisjes korter dan die van jongens. Jongens verblijven gemiddeld ruim vijf
maanden in een tehuis, meisjes gemiddeld ruim vier maanden. (Vissers stel-
de overigens een soortgelijk verschil vast: 17 maanden bij jongens en 16
maanden bij meisjes.) Zie tabel 17 voor een overzicht.

Met uitzondering van de ZIB's kennen alle categorieën tehuizen een lan-
gere verblijfsduur voor jongens dan voor meisjes. De verschillen zijn echter
niet groot. Opmerkelijke verschillen treffen we aan bij de categorie psychia-
trie, waar jongens gemiddeld ruim tweemaal zo lang verblijven als meisjes,
en in mindere mate de inrichtingen voor zwakbegaafde jongeren en vak- en
BJ-internaten (verschil van om en nabij twee maanden).

Nederlandse en Surinaamse jongeren ontlopen elkaar weinig voor wat
betreft de gemiddelde duur van plaatsingen (zie bijlage 3, tabel 4). Alleen
in rijksinrichtingen voor behandeling is de gemiddelde verblijfsduur van
Nederlandse jongeren twee keer zo lang als die van Surinaamse jongeren.
Daarentegen verblijven Surinaamse jongeren twee keer zo lang in tehuizen
voor normale jeugd als Nederlandse jongeren. Opvallend is dat Marokkaan-
se jongeren in alle typen inrichtingen veel korter verblijven dan andere jon-
geren. Hun gemiddelde verblijfsduur (voor alle typen inrichtingen) komt uit
op 2,7 maanden tegen 5,0 en 5,5 voor respectievelijk Nederlandse en Suri-
naamse jongeren.
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Tabel 17: Duur van een plaatsing naar categorie inrichting en naar geslacht
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type tehuis gemiddeld aantal maanden
jongens meisjes

ZIB/Alexandra 6,4 7,4
particuliere opvang 2,4 -
rijksbehandeling 6,6 -
rijksopvang' 2,5 1,9
psychiatrie 6,4 2,8
behandeling 7,3 6,7
vak-/BJ-internaat 8,5 6,1
zwakbegaafd 10,7 7,9
(crisis)opvang 1,8 1,4
normaal 7,3 5,9
pleeggezin 5,8 4,7

totaal 5,0 4,3

* Plaatsing in de enige rijksinrichting voor opvang voor meisjes geschiedt voor de duur van
ten hoogste drie maanden.

In ZIB's, vak- en BI-internaten en instellingen voor zwakbegaafde jongeren
neemt de gemiddelde verblijfsduur toe naarmate het om oudere-leeftijdsca-
tegorieén gaat. In behandelingstehuizen en tehuizen voor normale jeugd
neemt die gemiddelde verblijfsduur juist af (zie bijlage 3, tabel 5).

3.3 Opeenvolgende plaatsingen

In dit onderzoek hebben we van doen met een bijzondere (problematische)
groep jongeren, welke veelal een reeks van, niet zelden mislukte, plaatsin-
gen op hun naam hebben.22 Het ligt daarbij voor de hand tehuiscarrières te
veronderstellen die lopen van `lichte', weinig intensieve voorzieningen naar
`zware', intensievere voorzieningen. Een vergelijking tussen enerzijds de
eerste plaatsing en anderzijds de meest recente plaatsing zou dat kunnen
aantonen. In de tabellen 18 en 19 wordt een overzicht gegeven van de cate-
gorieën tehuizen waar de jongeren respectievelijk de eerste en de laatste
keer (meest recent) geplaatst zijn.

Bij vergelijking van de tabellen valt inderdaad een zekere toename in
zwaarte van de inrichtingen te constateren. In ' eerste instantie (tabel 18)
scoort het aantal plaatsingen in tehuizen voor (crisis)opvang erg hoog, ter-
wijl dit aantal bij de laatste plaatsing (tabel 19) met 50% (meisjes) of meer
(jongens) is teruggelopen. Ook particuliere inrichtingen voor opvang voor
jongens laten een dergelijk beeld zien. Daarentegen vertonen ZIB's en rijks-
inrichtingen voor behandeling een forse stijging. Vooral bij de meisjes valt
het hoge aantal ZIB-plaatsingen op. Zowel voor de eerste als voor de laatste

22 In bijlage 4 zijn drie voorbeelden van dergelijke reeksen van plaatsingen en pogingen op-
genomen.
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Tabel 18: Eerste plaatsing naar categorie inrichting en naar geslacht

Hoofdstuk 3

type tehuis jongens meisjes totaal
n % n % n %

ZIB/Alexandra 2 1,0 7 6,1 9 2,8
particuliere opvang 46 22,8 - - 46 14,6
rijksbehandeling 3 1,5 - - 3 0,9
rijksopvang 22 10,9 4 3,5 26 8,2
psychiatrie 3 1,5 3 2,6 6 1,9
behandeling 32 15,8 19 16,7 51 16,1
vak-/BJ-internaat 12 5,9 6 5,3 18 5,7
zwakbegaafd 6 3,0 2 1,8 8 2,5
(crisis)opvang 40 19,8 27 23,7 67 21,2
normaal 26 12,9 30 26,3 56 17,7
pleeggezin 10 5,0 16 14,0 26 8,2

totaal 202 100 114 100 316 100

Tabel 19: Meest recente plaatsing naar categorie inrichting en naar geslacht

type tehuis jongens meisjes totaal
n % n % n %

ZIB/Alexandra 19 9,4 24 21,1 43 13,6
particuliere opvang 10 5,0 - - 10 3,2
rijksbehandeling 27 13,4 - - 27 8,5
rijksopvang 28 13,9 4 3,5 32 10,1
psychiatrie 3 1,5 1 0,9 4 1,3
behandeling 28 13,9 9 7,9 37 11,7
vak-/BJ-internaat 18 8,9 2 1,8 20 6,3
zwakbegaafd 15 7,4 11 9,6 26 8,2
(crisis)opvang 9 4,5 13 11,4 22 7,0
normaal 35 17,3 39 34,2 74 23,4
pleeggezin 10 5,0 11 9,6 21 6,6

totaal 202 100 114 100 316 100

plaatsing geldt overigens dat meisjes beduidend vaker in ZIB's geplaatst
worden dan jongens. Zoals reeds eerder gezegd is, houdt dit hoge aantal
vermoedelijk verband met enerzijds het feit dat Alexandra in zijn geheel tot
de ZIB's is gerekend en anderzijds met het feit dat voor meisjes weinig of
geen andere `zware' inrichtingen voorhanden zijn en ook weinig inrichtin-
gen die daar `net onder zitten'.

Rijksinrichtingen voor opvang vertonen een lichte stijging waar het jon-
gens betreft en blijven voor meisjes constant. Ook de tehuizen voor norma-
le jeugd laten een lichte stijging zien, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat
niet alle jongeren `automatisch' in steeds `zwaardere' inrichtingen terecht-
komen. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat een plaatsing in
een tehuis voor normale jeugd niet zelden volgt op mislukte pogingen tot
plaatsing in een behandelingstehuis of ZIB. Het betreft in zulke gevallen
een min of meer noodgedwongen plaatsing in een weinig intensieve voorzie-



Plaatsingsgeschiedenis

Tabel 20: Redenen voor beëindiging plaatsing

reden

instelling diende ter overbrugging
pupil is weggelopen
pupil door gedrag niet te handhaven
strafrechtelijke plaatsing beëindigd
hulpaanbod sluit niet aan bij problematiek pupil
plaatsing was slechts tijdelijk, ter observatie
ongemotiveerde houding
positieve ontwikkeling pupil
pupil kan terug naar huis (in positieve zin)
correctieplaatsing/ strafrechtelijke plaatsing
instelling sluit niet aan bij maatsch./relig. achtergrond van pupil
interne problemen binnen het tehuis
pupil is meerderjarig geworden
leeftijd (te oud; te jong)
thuisplaatsing (in negatieve zin)
anders
onbekend

* van totaal aantal beeindigde plaatsingen (n=1383)
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n %'

369 26,7
316 22,8
309 22,3
119 8,6
115 8,3
70 5,1
68 4,9
48 3,5
45 3,3
21 1,5
13 0,9
13 0,9
11 0,8

8 0,6
6 0,4

32 2,3
66 4,8

ning. Dat geldt voor 32 van de 78 plaatsingen in een tehuis voor normale
jeugd.

De toename in plaatsingen in tehuizen voor zwakbegaafde jongeren zou
verklaard kunnen worden uit het feit dat niet altijd direct onderkend wordt
dat er sprake is van zwakbegaafdheid en plaatsing in een voor deze jonge-
ren geëigend tehuis dientengevolge pas in een later stadium plaatsvindt.

3.4 Beëindigde plaatsingen

Van de in totaal 1614 plaatsingen die 348 jongeren op hun naam hebben,
liepen er nog 231 ten tijde van de afsluiting van de dataverzameling voor
het onderzoek. Van de afgesloten 1383 plaatsingen zijn de redenen voor de
beëindiging van de plaatsing bekend. Tabel 20 bevat een overzicht van alle
mogelijke redenen voor beëindiging, waarbij opgemerkt dient te worden dat
een plaatsing om meer dan een reden beëindigd kan zijn.

Instelling diende ter overbrugging, pupil is weggelopen en pupil is we-
gens gedrag niet te handhaven worden verreweg het meest genoemd. Met
name het weglopen en het niet kunnen handhaven, wat neerkomt op weg-
sturen of verwijderen, zijn zonder meer als negatieve redenen te kenschet-
sen. Dit geldt overigens ook voor de minder vaak genoemde reden beëindi-

23 Dertien plaatsingen in tehuizen voor normale jeugd werden voorafgegaan door pogingen
tot plaatsing in een behandelingstehuis, vier door pogingen tot plaatsing in een ZIB, twee
door plaatsingspogingen in een vakinternaat, vijf door pogingen tot plaatsing in een psy-
chiatrische voorziening en acht door plaatsingspogingen in instellingen voor zwakbe-
gaafden.



38 Hoofdstuk 3

ging plaatsing in verband met correctieplaatsing /strafrechtelijke plaatsing.
Dergelijke negatieve redenen maken samen ruim 46% van alle beëindigin-
gen uit.

Daarnaast worden in mindere mate genoemd straftijd zit erop en het
hulpaanbod sluit niet aan bij de problematiek van de jongere. Hierbij zijn
niet zozeer de jongeren de aanleiding voor de beëindiging van de plaatsing.
Het gaat om min of meer neutrale of externe redenen voor beëindiging. Op
deze wijze kunnen ook instelling diende ter overbrugging en interne proble-
men binnen het tehuis worden aangeduid. Deze externe redenen zijn goed
voor ruim 44% van alle beëindigingen.

De enige twee redenen met een duidelijk positieve betekenis (pupil kan
terug naar huis en positieve ontwikkeling pupil) worden slechts mondjes-
maat (7% van alle beëindigingen) genoemd.

Van de 1383 beëindigde plaatsingen hebben er 812 (58,7%) betrekking op
jongens en 571 (41,3%) op meisjes. Dat betekent dat meisjes verhoudings-
gewijs meer beëindigde plaatsingen achter de rug hebben dan jongens (in
paragraaf 3.1 zagen we reeds dat meisjes vaker geplaatst worden dan jon-
gens). Kijken we naar de redenen voor beëindiging, dan doen zich in een
drietal opzichten verschillen (significant bij p <0,01) voor tussen jongens
en meisjes. Bij meisjes gaat het vaker om een overbruggingsplaatsing (dus
tijdelijke plaatsing) en om weglopen, bij jongens daarentegen vaker om het
aflopen van de strafrechtelijke titel voor de plaatsing. De overige redenen
voor beëindiging treffen we bij jongens en bij meisjes in gelijke mate aan.

Tussen allochtone en autochtone jongeren zijn weinig verschillen te zien
waar het gaat om reden voor beëindiging van tehuisverblijf. Alleen beëindi-
ging van de strafperiode wordt vaker als reden gegeven bij Surinaamse en
Marokkaanse jongeren.

Tussen de diverse leeftijdscategorieën doen zich meer verschillen voor.
Met name weglopen komt bij 12- en 13-jarigen veel minder vaak voor. Bij
dezelfde leeftijdscategorie zien we daarentegen veel vaker dat de geboden
hulp door de instelling niet aansluit bij de problematiek van de jongere. De
oudste leeftijdscategorie (16-jarigen en ouder) onderscheidt zich van de
twee andere groepen waar het gaat om overbruggingsplaatsingen; bij deze
groep komt dat aanzienlijk minder vaak voor.

Het feit dat instelling diende ter overbrugging zo vaak als reden voor beëin-
diging is opgegeven, is weinig verrassend, gezien het grote aantal plaatsin-
gen in instellingen voor (crisis)opvang (in het bijzonder voor wat betreft
meisjes). Instellingen voor (crisis)opvang beogen immers niet meer dan het
geven van tijdelijk onderdak. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen
dat sommige redenen vooral in combinatie met bepaalde typen tehuizen
worden genoemd. Zo wordt instelling diende ter overbrugging in meer dan
de helft (51,2%) van de gevallen genoemd als reden voor beëindiging van
een plaatsing in (crisis)opvangtehuis en in bijna een derde (32,1 %) van alle
beëindigde plaatsingen in particuliere inrichtingen voor (gesloten) opvang.
Maar ook plaatsingen in een psychiatrische voorziening, in een tehuis voor
normale jeugd of in een pleeggezin worden vaak (respectievelijk 27,6%,
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Tabel 21: Redenen voor beëindiging naar type inrichting (in %)
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type tehuis
instelling diende

redenen
pupil is weggelopen pupil door gedrag

ter overbrugging niet te handhaven

ZIB/Alexandra 10,1 30,4 21,5
particuliere opvang 32,1 15,7 6,4
rijksbehandeling 3,6 50,0 17,9
rijksopvang 18,3 11,1 2,0
psychiatrie 27,6 13,8 17,2
behandeling 15,6 26,1 29,1
vak-/BJ-internaat 1,6 56,3 37,5
zwakbegaafd 20,8 20,8 45,8
(crisis)opvang 51,2 19,8 26,3
normaal 25,3 19,4 24,4
pleeggezin 24,1 27,8 27,1

totaal 26,7 22,8 22,3

25,3 % en 24,1 %) om deze reden beëindigd. Ook andere redenen voor be-
eindiging zijn vaak sterker gekoppeld aan het ene type tehuis dan aan het
andere. In tabel 21 is voor de drie meest genoemde redenen bij elk type in-
richting aangegeven hoeveel procent van de beëindigde plaatsingen om die
reden geschiedde.

Ruim de helft (56,3%) van alle beëindigde plaatsingen in een vak- of BJ-
internaat is het gevolg van weglopen van de jongere. In de rijksinrichtingen
voor behandeling is dit 50%. Andere typen inrichtingen waar plaatsingen
voortijdig worden afgebroken doordat jongeren weglopen, zijn de ZIB's
(30,4%; dat geldt zowel voor de open ZIB's als het gesloten Alexandra),
pleeggezinnen (27,8%) en behandelingstehuizen (26,1%).

Het vanwege zijn of haar gedrag niet langer kunnen handhaven van een
jongere (wegsturen) komt relatief veel voor in voorzieningen voor zwakbe-
gaafde jongeren (45,8%) en in vak- en BJ-internaten (37,5%). Maar ook in
behandelingstehuizen, pleeggezinnen, tehuizen voor (crisis)opvang en tehui-
zen voor normale jeugd komt dit regelmatig voor (respectievelijk 29,1%,
27,1%, 26,3% en 24,4%).

3.5 Plaatsingspogingen

Voor iedere plaatsingspoging die niet heeft geleid tot een daadwerkelijke
plaatsing, is nagegaan wat de reden voor de afwijzing was. Van de 359
jongeren zijn er 58 die geen enkele mislukte plaatsingspoging op hun naam
hebben staan. Met andere woorden: alle pogingen tot plaatsing hebben bij
deze jongeren geresulteerd in plaatsingen. De overige 301 jongeren zijn
met z'n allen goed voor 1429 pogingen. In tabel 22 wordt op een rij gezet
om welke redenen pogingen tot plaatsing geen succes hebben. Een poging
tot plaatsing kan overigens om meer dan een reden zijn mislukt.



40

Tabel 22: Redenen voor mislukken poging tot plaatsing

reden

hulpaanbod sluit niet aan bij problemen jongere
geen plaats; op wachtlijst
geen plaats; directe afwijzing
ongemotiveerde houding
poging gestaakt, elders geplaatst of andere oplossing gevonden
intellectueel niveau te hoog/laag
pupil is niet komen opdagen
leeftijd (te oud; te jong)
ouders zijn het oneens met gekozen inrichting
aanmeldingsprocedure loopt nog
instelling sluit niet aan bij maatsch./relig. achtergrond van pupil
geslacht
anders
onbekend

* van totaal aantal pogingen (n= 1429)

Hoofdstuk 3

n %*

366 25,6
338 23,7
199 13,9
152 10,6
136 9,5
57 4,0
56 3,9
47 3,3
36 2,5
25 1,7
14 1,0
6 0,4

33 2,3
176 12,3

Het feit dat een instelling geen plaats heeft, blijkt bij meer dan een op de
drie pogingen reden voor afwijzing te zijn. In een aantal gevallen (13,9%)
leidt dit tot een directe afwijzing, maar in de meerderheid van de gevallen
wordt de betreffende jongere wel op de wachtlijst geplaatst (23,7%). Een
andere, vaak genoemde reden betreft het feit dat de instelling, waarbij de
jongere is aangemeld, van mening is dat het hulpaanbod niet aansluit bij de
problematiek (25,6%). In de ogen van de instelling heeft de plaatsende in-
stantie een verkeerde keuze gemaakt. Veel inrichtingen stellen als voorwaar-
de voor plaatsing dat een jongere gemotiveerd moet zijn. Is dat niet of niet
voldoende het geval, dan kan dat een reden voor afwijzing zijn. Van alle
aanmeldingen wordt 10,6% om die reden afgewezen. In een zeer gering
aantal gevallen (1,7%) was de aanmeldingsprocedure op het moment van
onderzoek nog niet afgesloten. De term `mislukte poging' is in deze geval-
len dan ook niet juist, omdat de uitkomst van de plaatsingspoging op dat
moment nog niet vaststond.

Bij jongens worden niet meer of minder pogingen tot plaatsing gedaan dan
bij meisjes. Bovendien komen de redenen voor het mislukken van een po-
ging tot plaatsing in dezelfde mate voor bij beide groepen.

Verschillen zijn er wel tussen allochtone en autochtone jongeren. Suri-
naamse en Marokkaanse jongeren worden vaker afgewezen dan Nederlandse
jongeren op grond van gebrek aan motivatie. Bij Surinaamse jongeren zien
we bovendien wat vaker dat de jongere op de dag van opname niet ver-
schijnt en bij Marokkaanse jongeren dat de ouders het oneens zijn met de
plaatsing.

Bij de 12- en 13-jarigen zien we opnieuw dat onvoldoende aansluiting
van hulp op problematiek vaker als reden voor het mislukken van de plaat-
singspoging wordt genoemd. Bij deze groep komt ook vaker een plaatsing
niet tot stand, omdat de ouders het er niet mee eens zijn.
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Tabel 23: Redenen voor mislukken poging tot plaatsing naar type inrichting (in %)

type tehuis redenen

hulpaanbod sluit
niet aan

geen plaats
wachtlijst

geen plaats
afwijzing

ongemotiveerd

ZIB/Alexandra 17,6 42,4 14,9 10,2
particuliere opvang 6,7 26,7 40,0 5,0
rijksbehandeling 17,9 30,4 14,3 10,7
rijksopvang 10,2 28,6 26,5 4,1
psychiatrie 31,8 16,5 21,2 3,5
behandeling 29,5 24,2 9,7 12,0
vak-/BI-internaat 26,9 17,4 12,0 12,0
zwakbegaafd 31,1 19,3 9,2 6,7
(crisis)opvang 13,1 9,8 14,8 13,1
normaal 36,1 11,2 11,2 16,1
pleeggezin 38,5 7,7 - -

totaal 25,6 23,7 13,9 10,6

Net als bij de beéindigde plaatsingen blijkt bij de mislukte pogingen tot
plaatsing sprake te zijn van enig verband tussen de reden voor afwijzing en
het type tehuis. Dat wordt duidelijk in tabel 23, waarin de vier meest ge-
noemde redenen zijn opgenomen.

Plaatsgebrek is in veel typen inrichtingen de voornaamste reden om aanmel-
dingen af te wijzen, maar in de ZIB's, de particuliere en rijksinrichtingen
voor opvang en de rijksinrichtingen voor behandeling speelt dit probleem
wel buitengewoon sterk. In deze vier typen inrichtingen wordt tussen de
45% en 70% van de aanmeldingen afgewezen wegens plaatsgebrek. De
ZIB's gaan het meest ver in het plaatsen van jongeren op de wachtlijst
(42,4%). In psychiatrische voorzieningen en behandelingstehuizen wordt
ruim een derde van alle aanmeldingen wegens plaatsgebrek afgewezen.

Dat het hulpaanbod van de inrichting niet zou aansluiten bij de problema-
tiek van de jongere, zien we in het bijzonder bij psychiatrische instellingen,
behandelingstehuizen, vak- en BJ-internaten, tehuizen voor zwakbegaafden,
tehuizen voor normale jeugd en zeer sterk bij pleeggezinnen. Rond een der-
de van de aanmeldingen wordt om deze reden afgewezen. Dat het hulpaan-
bod niet zou aansluiten, moet vooral uitgelegd worden in termen van te
zware problematiek, waarvoor de desbetreffende instelling zichzelf onvol-
doende toegerust acht.

Een ongemotiveerde houding aan de kant van de jeugdige zien we bij de
meeste typen tehuizen in dezelfde mate voorkomen (ongeveer 10% van alle
afwijzingen) met uitzondering van de particuliere en rijksinrichtingen voor
opvang. Het gaat hierbij om gesloten opvang, niet zelden in een strafrechte-
lijk kader, waarbij al dan niet aanwezige motivatie voor opname weinig re-
levant is.
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3.6 Jongeren die niet geplaatst zijn

Hoofdstuk 3

Van de 359 `moeilijk plaatsbare jongeren' zijn er elf helemaal niet ge-
plaatst. In hun plaatsingsgeschiedenis komen slechts pogingen voor.

Van de elf jongeren zijn er zeven afkomstig uit het arrondissement Am-
sterdam en vier uit het arrondissement Breda. Het gaat om negen jongens
en twee meisjes. Vier jongeren hebben een Nederlandse achtergrond, de
overigen zijn afkomstig uit etnische minderheidsgroepen. Dat is meer dan
we hebben vastgesteld bij de totale groep `moeilijk plaatsbaren'. Dat hangt
samen met het feit dat de meeste `niet-geplaatsten' afkomstig zijn uit het
arrondissement Amsterdam, een arrondissement waar naar verhouding meer
allochtone jongeren worden aangetroffen.

Noch ten aanzien van de gronden voor de OTS, noch ten aanzien van de
door de gezinsvoogden genoemde psychosociale problemen doen zich noe-
menswaardige verschillen voor tussen de elf `niet-geplaatsten' en de overige
`moeilijk plaatsbare' jongeren. Er is weliswaar vaker sprake van problemen
die op de een of andere wijze zijn gerelateerd aan school, maar dit houdt
vermoedelijk verband met het feit dat zich in deze groep naar verhouding
veel jongens bevinden. Eerder stelden we reeds vast dat dit type probleem
meer bij jongens dan bij meisjes wordt gesignaleerd. Er zijn geen directe
aanwijzingen dat het hier om een uitzonderlijk problematische groep jonge-
ren zou gaan.

Het voorgaande maakt overigens duidelijk dat de in de inleiding genoemde
beperking van de eerder gehouden schriftelijke enquête (namelijk alleen ge-
keken naar gerealiseerde plaatsingen, geen beeld van jongeren die in het
geheel niet zijn geplaatst) verwaarloosbaar is. Er blijken slechts weinig jon-
geren (3,1 %) helemaal niet geplaatst te kunnen worden en er lijkt
bovendien geen sprake te zijn van een, in termen van problematiek, uitzon-
derlijke groep.

3.7 Geplaatste jongeren zonder mislukte pogingen

Bij 58 van de 348 jongeren die een of meer keren in een tehuis zijn ge-
plaatst, gebeurde dat zonder dat er sprake was van mislukte pogingen tot
plaatsing in andere inrichtingen.

De 58 jongeren zijn gelijkelijk over beide geslachten verdeeld: 29 jon-
gens en 29 meisjes. Van de 58 jongeren is twee derde afkomstig uit de ar-
rondissementen Breda en Rotterdam. Dat Rotterdam hier sterk vertegen-
woordigd is, stemt overeen met de eerder vermelde bevinding dat in Rotter-
dam het gemiddeld aantal pogingen per jongere beduidend lager ligt dan in
de overige arrondissementen. Wat de etnische achtergrond betreft, wijkt de
verdeling niet af van die van de totale groep `moeilijk plaatsbare jongeren'.

Wat we in de vorige paragraaf vaststelden voor de `niet-geplaatsten',
geldt ook voor deze groep jongeren: zowel de gronden voor de OTS als de
psychosociale problematiek wijken niet of nauwelijks af van die voor de
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groep `moeilijk plaatsbaren' als geheel. Op basis van deze vergelijking kan
dan ook niet gesteld worden dat het om een `makkelijker' groep zou gaan.

3.8 Samenvatting

De plaatsingsgeschiedenis van `moeilijk plaatsbare jongeren' laat zich als
volgt samenvatten. De jongeren hebben gemiddeld bijna vijf plaatsingen
achter de rug en even zoveel pogingen tot plaatsing. Dat is (bijna) twee
keer zoveel als de totale populatie uit huis geplaatste OTS-pupillen. Bijna
40% van de plaatsingen geschiedt in (deels) gesloten opvanginrichtingen en
bijna een kwart in tehuizen voor (zeer intensieve) behandeling. Van de po-
gingen heeft bijna de helft betrekking op (intensieve) behandelinrichtingen.
De tehuizen voor (zeer intensieve) behandeling zijn in het bijzonder `in
trek' bij meisjes. Dat geldt, althans voor wat betreft de. ZIB's, ook voor al-
lochtone jongeren, zij het dat het voor hen vaker bij een poging blijft; plaat-
singen in ZIB's worden verhoudingsgewijs weinig gerealiseerd.

Gemiddeld duurt een plaatsing bijna vijf maanden. De gemiddelde ver-
blijfsduur van Marokkaanse jongeren is ongeveer de helft van die van de
andere jongeren. Ter vergelijking: onderzoek naar residentiële carrières in
de kinderbescherming maakt melding van een gemiddelde verblijfsduur van
16 à 17 maanden. In veel plaatsingsgeschiedenissen is sprake van een toe-
nemende `zwaarte' in achtereenvolgende tehuistypen.

Bijna de helft van alle tehuisplaatsingen wordt om negatieve redenen
(weglopen, wegsturen, enz.) beëindigd. Voor het overige gaat het voorna-
melijk om neutrale of externe redenen (instelling diende ter overbrugging,
hulpaanbod sluit niet aan, enz.). Slechts in 7% van de beëindigde plaatsin-
gen is een positieve reden aan te wijzen (positieve ontwikkeling pupil).
Ruim een derde van alle pogingen tot plaatsing mislukt vanwege plaatsge-
brek en in een kwart van de gevallen omdat het hulpaanbod van de inrich-
ting niet aansluit bij de problematiek van de jongere. Van alle plaatsings-
verzoeken wordt 10% afgewezen, omdat de jongere onvoldoende gemoti.
veerd is.



4 `Moeilijk plaatsbare jongeren'

In dit hoofdstuk wordt op basis van gegevens uit de voorgaande hoofdstuk-
ken getracht de groep `moeilijk plaatsbare jongeren' nader te omschrijven.
Daarbij wordt ook de vraag betrokken welke factoren volgens de gezins-
voogden jongeren tot `moeilijk plaatsbaar' maken. Deze omschrijving als-
mede de door gezinsvoogden gewenste voorzieningen voor hun pupillen
vormen een aanzet bij het zoeken naar oplossingen voor het fenomeen
`moeilijk plaatsbare jongeren'.

4.1 Een nadere omschrijving

In de twee voorgaande hoofdstukken zijn enkele kenmerken beschreven van
de als `moeilijk plaatsbaar' aangemerkte groep jongeren en van de plaat-
singsgeschiedenis van deze jongeren. Op basis daarvan kunnen `moeilijk
plaatsbaren' op twee manieren getypeerd worden:
1. jongeren met een reeks van meer of minder ernstige psychosociale pro-

blemen;
2. jongeren met veel plaatsingen in tehuizen in korte tijd en veel pogingen

tot plaatsing.

Van de zes onderscheiden probleemcategorieën (zie paragraaf 2.4) zijn er
twee gerelateerd aan het aantal plaatsingen. De categorieën psychiatrische
problematiek en probleemgedrag bij de jongere gaan gepaard met meer
plaatsingen, en de categorieën schoolproblemen en, opnieuw, psychiatrische
problematiek met relatief meer mislukte pogingen tot plaatsing. Deze uit-
komsten zien we ten dele terug in het verband tussen specifieke psychoso-
ciale problemen en het aantal plaatsingen en pogingen. In de totale reeks
van afzonderlijke psychosociale problemen die volgens de gezinsvoogden in
sterke of zeer sterke mate van toepassing zijn (zie tabel 9), hangt een vijftal
samen met het aantal tehuisplaatsingen. Naarmate het aantal plaatsingen toe-
neemt, blijken de volgende problemen vaker voor te komen:
- leerproblemen;
- psychiatrische problematiek;
- weglopen/zwerven;
- verslavingsproblemen;
- problemen in omgang met ouders.

Op het eerste gezicht verrast deze bevinding enigszins. Het is immers een
zeer beperkt aantal problemen dat differentieert ten aanzien van het aantal

24 Let wel: er is hier sprake van samenhang, niet van een causaal verband!
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plaatsingen in tehuizen. En mogelijk is het aantal in feite nog kleiner, om-
dat voor wat betreft weglopen/zwerven vraagtekens kunnen worden gezet
bij de werkelijke betekenis ervan: gaat het om weglopen uit het ouderlijk
huis of om weglopen uit tehuizen? Ligt het niet voor de hand dat er tussen
dit probleem en het aantal plaatsingen een verband bestaat? Als er niet
wordt weggelopen (uit tehuizen), dan worden hoogstwaarschijnlijk veel
plaatsingen gewoon gecontinueerd. We weten echter dat zeker 23% van de
plaatsingen (mede) wordt beéindigd, omdat de jongere in kwestie is wegge-
lopen. Weglopen is dus een veelvuldig voorkomend fenomeen. Met andere
woorden: `moeilijk plaatsbaarheid' wordt in veel gevallen niet vooraf be-
paald door het probleem weglopen/zwerven, maar uit zich -ten minste
voor een deel - op deze wijze en is mogelijk het gevolg van de uithuisplaat-
sing. Voor de andere problemen ligt dat anders; die zijn niet het gevolg
van veel tehuisplaatsingen, maar waren er reeds, gingen eraan vooraf.

Iets soortgelijks zien we bij de pogingen tot plaatsing. Slechts een gering
aantal problemen vertoont een directe samenhang met een groot aantal plaat-
singspogingen. Naarmate het aantal plaatsingspogingen toeneemt, zien we
de volgende problemen vaker voorkomen:
- gedragsproblemen elders;
- problemen met andere volwassenen;
- leerproblemen.

Net als bij de plaatsingen kan bij een deel van deze problemen de vraag ge-
steld worden, of zij niet (pas) tijdens de plaatsingsgeschiedenis zijn ont-
staan. Zij kunnen gezien worden als illustratie van een roerige plaatsingsge-
schiedenis. Date zou kunnen gelden voor gedragsproblemen elders en proble-
men in de omgang met andere volwassenen. Deze problemen kunnen slaan
op de gang van zaken tijdens het (vorige) tehuisverblijf (overigens moet niet
uitgesloten worden dat deze problemen ook betrekking kunnen hebben op
de (vroegere) schoolsituatie). Gedragsproblemen en problemen met groeps-
leiding ('andere volwassenen') in de vorige voorziening kunnen leiden tot
weglopen of weggestuurd worden en het zoeken naar een nieuwe verblijf-
plaats. Het tehuisverblijf van de jongere genereert op deze wijze zijn eigen
problemen. Dat plaatsingspogingen met zo'n voorgeschiedenis kunnen mis-
lukken, hoeft weinig verbazing te wekken. Tehuizen bedenken zich wel
twee keer, vóórdat ze in zee gaan met deze jongeren; de kans op mislukken
wordt te groot geacht. Daar komt bij dat tehuizen niet zelden enige motiva-
tie bij de jongeren als voorwaarde stellen. Dat die motivatie er, met zo'n
voorgeschiedenis, niet altijd is, behoeft geen betoog.

Toch is de bevinding dat zo weinig problemen specifiek zouden samen-
hangen met een veelheid aan plaatsingen en/of mislukte pogingen tot plaat-
sing, minder verrassend dan het op het eerste gezicht lijkt. We hebben van
doen met een bijzondere en bovenal problematische groep jeugdigen. Pro-
blematisch op een groot aantal verschillende gebieden. Niet slechts boven-
genoemde (respectievelijk vijf en drie) specifieke psychosociale problemen,
maar ook de andere problemen zijn - zij het minder extreem - gerelateerd
aan het aantal plaatsingen en pogingen. In die zin kan gesproken worden
van een homogene groep (categorie). Homogeen, omdat het allemaal jonge-
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ren zijn met een veelheid van ernstige psychosociale problemen. Deze jon-
geren onderscheiden zich daarin van andere jongeren. In hoofdstuk 2 heb-
ben we kunnen zien (tabel 10) dat `moeilijk plaatsbare jongeren' zich op al-
le psychosociale problemen onderscheiden van de totale populatie uit huis
geplaatste OTS-pupillen. Tegelijkertijd is het echter ook een heterogene
groep, omdat niet alle jongeren gekenmerkt worden door dezelfde proble-
men en door hetzelfde type probleem. We kunnen een drietal kleine sub-
groepen onderscheiden:
1. jongeren met psychiatrische problematiek;
2. jongeren bij wie problemen in de eerste plaats moeten worden toege-

schreven aan het gedrag van de ouders;
3. jongeren met seksuele problemen.

Een andersoortige, tamelijk grote subgroep wordt gevormd door jongeren
die veelvuldig weglopen, maar die niet worden gekenmerkt door één of en-
kele specifieke psychosociale problemen.

De groep `moeilijk plaatsbare jongeren' is ook heterogeen waar het hun
plaatsingsgeschiedenis betreft. Weliswaar zagen we in hoofdstuk 3 dat er
sprake is van onderscheid tussen de `moeilijk plaatsbaren' en de totale uit
huis geplaatste OTS-populatie ten aanzien van het aantal plaatsingen en
plaatsingspogingen, maar binnen de groep `moeilijk plaatsbaren' is eveneens
sprake van verschillen. Niet al deze jongeren hebben veel plaatsingen en
veel pogingen achter de rug.

In zijn onderzoek naar tehuiscarrières in de kinderbescherming onder-
scheidt Vissers (1985; zie noot p. 20) drie groepen jongeren. De eerste
groep is geen echte probleemgroep. De jongeren hebben betrekkelijk weinig
tehuisplaatsingen, verblijven veelal in vakinternaten en behandelingstehuizen
en in mindere mate in tehuizen voor normale jeugd en keren na een korte
of middellange opnameperiode weer terug naar huis of gaan zelfstandig wo-
nen. De tweede groep bestaat uit jongeren die eveneens betrekkelijk weinig
tehuisplaatsingen meemaken (voornamelijk in vakinternaten, behandelings-
tehuizen en tehuizen voor normale jeugd), welke overigens lang (twee à drie
jaar) duren. De jongeren zijn veelal op jonge leeftijd met de residentiële
hulpverlening in aanraking gekomen. Hun problematiek is vooral van situa-
tionele aard (ongunstige gezinssituatie). Vaak is er sprake van een voogdij-
maatregel. De plaatsingen worden over het algemeen gunstig beoordeeld.
De derde groep is de meest problematische. Er is sprake van zeer ernstige
(gedrags)problematiek en delictgedrag, waarvan betwijfeld wordt of deze
nog behandeld kan worden. De jongeren zijn veelvuldig geplaatst en hebben
een lange residentiële carrière achter de rug. Zij lopen vaak weg of zijn
niet te handhaven. Veel plaatsingen mislukken. Deze jongeren komen vaak
op latere leeftijd in aanraking met de residentiële (justitiële) hulpverlening.
Zij verblijven veelal in opvangtehuizen, rijksinrichtingen en ZIB's. Het is
met name de laatste groep die veel overeenkomsten vertoont met de groep
`moeilijk plaatsbaren'.

In een van de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op een mogelij-
ke aanpak van het fenomeen 'moeilijk plaatsbare jongeren'. Het moge dui-
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delijk zijn dat een uniforme aanpak niet voor de hand ligt; verschillende
(sub)groepen behoeven een verschillende, niet-uniforme aanpak.

4.2 Waar komen ze terecht?

Van de jongeren die hoog scoren op de categorie schoolproblemen, komen
er, bij hun eerste plaatsing, verhoudingsgewijs veel terecht in een rijksin-
richting voor opvang en weinig in een inrichting voor (crisis)opvang. Van
het betrekkelijk kleine groepje jongeren dat hoog scoort op de categorie
psychiatrische problematiek, komen er betrekkelijk weinig terecht in een
particuliere of rijksinrichting voor opvang en naar verhouding veel in be-
handelingstehuizen en tehuizen voor normale jeugd. Jongeren bij wie de
problemen in eerste instantie moeten worden toegeschreven aan het (pro-
bleem)gedrag van hun ouders, worden de eerste keer voornamelijk geplaatst
in tehuizen voor normale jeugd. Van de jongeren die hoog scoren op de ca-
tegorie probleemgedrag bij jongeren, komen er juist weinig terecht in een
tehuis voor normale jeugd en - gezien de aanwezigheid van delictgedrag
weinig verrassend - relatief veel in particuliere en rijksinrichtingen voor
opvang.

Kijken we vervolgens naar de laatste plaatsing, dan is het beeld voor wat
betreft de schoolproblemen niet echt veranderd. Wel is het percentage jon-
geren dat in een ZIB is geplaatst, gestegen van bijna 4% naar ruim 13%.

Iets dergelijks is ook te zien bij jongeren die hoog scoren op psychiatri-
sche problematiek. Het percentage jongeren dat geplaatst is in een ZIB,
steeg van bijna 6% naar ruim 19% en het percentage jongeren dat in een
gesloten inrichting is geplaatst, van 11% naar bijna 17%. Vooral in de
ZIB's zijn verhoudingsgewijs veel van de jongeren geplaatst alsook in tehui-
zen voor normale jeugd, maar relatief weinig in behandelingstehuizen (bij
de eerste plaatsing ruim 22% en bij de laatste plaatsing bijna 6%).

De jongeren van wie de problematiek wordt toegeschreven aan het (pro-
bleem)gedrag van de ouders, verblijven niet langer voornamelijk in tehui-
zen voor normale jeugd, maar zijn in diverse typen inrichting geplaatst. Van
de jongeren die hoog scoren op de categorie probleemgedrag bij jongeren
zelf, verblijven er bij de laatste plaatsing naar verhouding veel in een rijks-
inrichting voor behandeling of opvang en weinig in behandelingstehuizen.
In vergelijking met de eerste plaatsing is het percentage jongeren in ZIB's
gestegen van bijna 2% tot ruim 10% en in gesloten inrichtingen van ruim
37% tot ruim 47%.

Het `universele' karakter van de categorie problemen thuis is te zien in
de gelijkmatige verdeling over alle typen inrichting van jongeren die hier
hoog op scoren, zowel bij de eerste als bij de laatste plaatsing.

Verrassenderwijs zien we, noch bij de eerste noch bij de laatste plaat-
sing, een oververtegenwoordiging van jongeren met psychiatrische proble-
men in psychiatrische voorzieningen.

Het aantal jongeren dat hoog scoort op de categorie seksuele problema-
tiek, is zeer klein (13). Toch is er wel een verschuiving waar te nemen tus-
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sen eerste en laatste plaatsing. Geschiedde de eerste plaatsing veelal in een
instelling voor (crisis)opvang, bij de laatste plaatsing bevinden zich betrek-
kelijk veel jongeren (meisjes) in een ZIB of een rijksinrichting voor opvang.

Bij vrijwel alle probleemcategorieën - de uitzonderingen zijn problemen
thuis en probleemgedrag ouders-zien we een verschuiving in de tijd in de
richting van `zwaardere', deels gesloten inrichtingen. (In dit verband neemt,
voor wat betreft de meisjes, Alexandra een bijzondere plaats in.) En zoals
we hiervoor zagen, gaat dat bij psychiatrische problemen en probleemge-
drag van dé jongere ook nog eens gepaard met naar verhouding meer plaat-
singen.

4.3 Het oordeel van gezinsvoogden

Dat gesproken moet worden van een aantal subgroepen binnen de groep
'moeilijk plaatsbare jongeren' en dat er aan 'moeilijk plaatsbaarheid' diver-
se aspecten onderscheiden kunnen worden, blijkt uit de aanwijzingen die de
gezinsvoogden hebben gegeven voor de eventuele 'moeilijk plaatsbaarheid'
van hun pupillen. Aan de gezinsvoogden is niet alleen gevraagd of zij het
eens zijn met de kwalificatie 'moeilijk plaatsbaar' van hun pupil, maar ook,
als zij instemmen met die kwalificatie, of zij kunnen aangeven door welke
factoren die 'moeilijk plaatsbaarheid' wordt bepaald.

In hoofdstuk 2 is reeds vermeld dat gezinsvoogden het niet altijd eens
blijken te zijn met de kwalificatie 'moeilijk plaatsbaar'. In 17,5% van de
gevallen was men het niet eens en in 3,1 % van de gevallen kon men daar-
over nog geen oordeel uitspreken. Vermeldenswaard is het feit dat van de
jongeren die op de verschillende probleemcategorieën hoog scoren, ten min-
ste 85% (bij psychiatrische problematiek zelfs 95%) door de gezinsvoogden
als 'moeilijk plaatsbaar' wordt aangeduid. De enige uitzondering hierop
vormen de jongeren die hoog scoren op problemen die aan de ouders moe-
ten worden toegeschreven; van deze jongeren wordt 'slechts' 69% als
'moeilijk plaatsbaar' aangemerkt.

Er resteren 285 jongeren die zowel door de kinderrechters als door de
gezinsvoogden als 'moeilijk plaatsbaar' worden beschouwd. In tabel 24 zijn
voor deze jongeren de verschillende factoren die volgens de gezinsvoogden
'moeilijk plaatsbaarheid' bepalen, op een rij gezet.

Opnieuw zien we een lijst met factoren die zich kenmerkt door veelsoor-
tigheid. Verreweg de belangrijkste factor lijkt de problematiek van de jon-
gere te zijn. Het is de problematiek van de jongere zelf die hem of haar tot
'moeilijk plaatsbaar' maakt. Dat sluit aan bij wat hiervoor werd gesteld
over de homogeniteit van de groep: het gaat zonder meer om een problema-
tische groep jongeren. Deze factor wordt overigens vaker genoemd bij jon-
geren die hoog scoren op de probleemcategorieën psychiatrische problema-
tiek, probleemgedrag bij de jeugdige en seksuele problematiek.

Twee factoren hangen direct samen met het gedrag en de houding van
de jongeren zelf: wegloopgedrag en ongemotiveerdheid. Ook deze factoren
worden veelvuldig genoemd: wegloopgedrag naar verhouding vaker bij jon-
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Tabel 24: Factoren die 'moeilijk plaatsbaarheid' bepalen

factor

problematiek jongere
wachttijd voor plaatsing
ongemotiveerdheid
geen adequate opvang voorhanden
wegloopgedrag
afwijzing wegens plaatsgebrek
leeftijd
gebrek aan medewerking ouders
groot aantal overplaatsingen
geslacht
etnische achtergrond

* van de als 'moeilijk plaatsbaar' aangemerkte jongeren (n=285)

n %*

242 84,9
175 61,4
167 58,6
164 57,5
139 48,8
122 42,8
70 24,6
64 22,5
52 18,2
15 5,3
7 1,9

geren die hoog scoren op schoolproblemen, probleemgedrag bij de jongere
zelf en seksuele problemen; ongemotiveerdheid verhoudingsgewijs vaker bij
probleemgedrag bij de jeugdige zelf, maar juist minder vaak bij seksuele
problematiek. Hier gaat het echter voor een deel om 'verschijnselen' die
zich (pas) tijdens de plaatsingsgeschiedenis meer en meer (zijn) gaan mani-
festeren.

Drie factoren hangen eveneens samen met de jongeren zelf, maar zonder
dat de jongeren daar door hun gedrag of houding zelf enige invloed op heb-
ben: leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. In sommige gevallen wordt
'moeilijk plaatsbaarheid' mede bepaald door het feit dat het om een meisje
gaat, of bijvoorbeeld om een jongere van 13 jaar, of om een allochtone
jongere (of een combinatie van deze factoren). Het betekent dan vooral dat
voor de desbetreffende jongere geen geschikte voorziening voorhanden is.
Gesproken zou kunnen worden van een toevallige samenloop van omstan-
digheden. Leeftijd zou vooral een rol spelen bij gedragsproblemen bij de
jeugdige en minder bij seksuele problemen, terwijl geslacht juist bij deze
laatste categorie een rol speelt, alsook bij psychiatrische problematiek.

Een drietal factoren lijkt in het bijzonder betrekking te hebben op het ni-
veau van voorzieningen in het residentiële veld: wachttijden en afwijzingen
als gevolg van plaatsgebrek en het ontbreken van adequate opvangmogelijk-
heden. Een gebrek aan voorzieningen en/of meer plaatsen in bepaalde voor-
zieningen veroorzaken (mede) het verschijnsel 'moeilijk plaatsbaarheid'.
Deze kwesties spelen in het bijzonder bij jongeren die hoog scoren op psy-
chiatrische problematiek en gedragsproblemen bij de jongeren zelf.

De enige factor die naar verhouding vaker wordt genoemd bij jongeren
die hoog scoren op de categorie probleemgedrag ouders, is het gebrek aan
medewerking van de ouders. Vrijwel alle andere factoren worden in dit
verband relatief weinig genoemd.
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Tabel 25: Door gezinsvoogden gewenste aanpak (in %)*
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gewenste aanpak %

open behandelinrichting met interne specifieke opleidingsmogelijkheden 22,9
gesloten inrichting met interne specifieke opleidingsmogelijkheden 18,7
gesloten inrichting met mogelijkheden voor psychiatrische aanpak

en interne specifieke opleidingsmogelijkheden 13,0
open behandelinrichting met externe opleidingsmogelijkheden 10,6
open inrichting met mogelijkheden voor psychiatrische aanpak 8,8
inrichting ver van huis 8,8
gesloten inrichting met mogelijkheden voor psychiatrische aanpak 8,4
open categoriale inrichting met interne specifieke opleidingsmogelijkheden 6,7

* n=284; ten aanzien van ddn jongere geen wensen genoemd

4.4 Door gezinsvoogden gewenste voorzieningen

De in de vorige paragraaf gepresenteerde lijst van door de gezinsvoogden
genoemde factoren maakt duidelijk dat het fenomeen 'moeilijk plaatsbare
jongeren' een meervoudige aanpak vraagt. Een aanpak die zich richt op de
psychosociale problematiek, het plaatsingsbeleid van de plaatsende instan-
ties, het acceptatiebeleid van de tehuizen en het (residentiële) voorzieningen-
pakket als geheel. Dat laatste blijkt ook uit de antwoorden van de gezins-
voogden op de vraag hoe het beste tegemoet kan worden gekomen (in ter-
men van een specifieke residentiële voorziening) aan de 'moeilijk plaats-
baarheid' van hun pupil. Zij konden daarbij een voorkeur uitspreken voor
eventuele geslotenheid van een inrichting, voor interne of externe oplei-
dingsmogelijkheden, voor psychiatrische behandelingsmogelijkheden, voor
een zekere geografische afstand van de inrichting tot het ouderlijk huis en
voor categoriale aanpak van allochtone jongeren. Door de gezinsvoogden
zijn soms verschillende wensen kenbaar gemaakt (zie tabel 25).

Uit deze lijst komen drie aspecten naar voren die in de overwegingen van
de gezinsvoogden een bijzondere rol spelen: specifieke opleidingsmogelijk-
heden binnen of buiten de inrichting, openheid of geslotenheid van de in-
richting en psychiatrische behandelingsmogelijkheden.

Gesloten plaatsingsmogelijkheden vormen in de ogen van de gezinsvoog-
den voor een groot aantal jongeren een adequate aanpak. Het zijn met na-
me de jongeren die hoog scoren op de categorie probleemgedrag bij de jon-
geren zelf, waarbij geslotenheid wenselijk wordt geacht. Voor een deel
hangt dit samen met het delictgedrag van de jongeren-het gaat dan veelal
om een strafrechtelijke plaatsing - , maar voor een ander deel hoopt men
hiermee het veelvuldig voorkomende weglopen tegen te gaan. Onduidelijk
is of dat betekent dat de gezinsvoogden van mening zijn dat een verblijf in
de inrichting van begin tot eind volledig gesloten dient te zijn. Maar het is
denkbaar dat een gefaseerde aanpak - in het begin geheel gesloten en tij-
dens het verblijf een gefaseerde overgang naar openheid-in veel gevallen
wenselijk wordt geacht. Temeer daar in 40% van de gevallen waar geen
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gesloten voorziening van welke aard ook is genoemd, de gezinsvoogden
een gefaseerde aanpak (van gesloten naar open) niet hebben uitgesloten.

Met specifieke (interne) opleidingsmogelijkheden wil men tegemoet ko-
men aan de schoolproblemen waarmee veel `moeilijk plaatsbare jongeren'
te kampen hebben. Dergelijke voorzieningen worden verhoudingsgewijs
veel meer genoemd voor jongeren die hoog scoren op de categorie school-
problemen. Als er daarnaast tevens sprake is van een hoge score op de ca-
tegorie probleemgedrag jongere, dan gaan de gedachten uit naar een geslo-
ten voorziening met interne opleidingsmogelijkheden.

De gewenste aanwezigheid van psychiatrische behandelingsmogelijkhe-
den sluit goed aan bij de vaststelling dat zich onder de 'moeilijk plaatsbaren'
een specifieke subgroep bevindt met problemen van psychiatrische aard. Het
is met name bij de jongeren die hoog scoren op deze probleemcategorie,
waar dergelijke voorzieningen worden gewenst. Of een dergelijke voorzie-
ning gesloten dan wel open moet zijn, hangt vooral af van de mate waarin
sprake is van probleemgedrag bij de jongere zelf. Scoren jongeren daar ook
hoog op, dan is er een voorkeur voor geslotenheid.

Voor jongens wordt vaker gewezen op de wenselijkheid van specifieke
opleidingsmogelijkheden, bij meisjes op de wenselijkheid van psychiatrische
behandelingsmogelijkheden. Geen verschil kan worden vastgesteld op het
punt van geslotenheid of openheid van de inrichting.

De gezinsvoogden is ook gevraagd het gewenste type inrichting te specifi-
ceren. Deze lijst sluit niet helemaal aan bij de hiervoor besproken wensen.
Ongetwijfeld hebben de gezinsvoogden zich bij het beantwoorden van deze
vraag meer laten leiden door de mogelijkheden zoals die in werkelijkheid
bestaan, dan door datgene dat noodzakelijk wordt geacht. Gesloten voorzie-
ningen en vooral ook psychiatrische voorzieningen worden, in vergelijking
met hierboven, aanzienlijk minder vaak genoemd. Dat geldt in het bijzonder
voor meisjes en dat hangt samen met het vrijwel ontbreken van dergelijke
voorzieningen voor meisjes. De ZIB's komen als belangrijkste categorie
naar voren (zie tabel 26).

In vergelijking met de laatste plaatsing van de jongeren (zie tabel 19) be-
staat er een sterke behoefte aan plaatsingsmogelijkheden in ZIB's. Dit geldt
ook, zij het in veel geringere mate, voor plaatsingsmogelijkheden in rijksin-
richtingen voor behandeling, psychiatrische voorzieningen, vak- en BJ-in-
ternaten.

ZIB's worden overigens relatief vaker genoemd voor meisjes (47,5%)
dan voor jongens (20,2%) (Bij de meisjes wordt relatief vaak gedacht aan
(een gesloten voorziening als) Alexandra.) Dat geldt eveneens voor behan-
delingstehuizen (13,9% versus 8,7%). Daarentegen worden rijksinrichtin-
gen voor behandeling en vak- en BJ-internaten uitsluitend genoemd voor
jongens (respectievelijk 17,5% en 19,7%). Zoals gezegd, duidt dit erop dat
de gezinsvoogden zich bij het uitspreken van hun wensen voor een deel
hebben laten leiden door de bestaande mogelijkheden. Voor meisjes zijn
geen rijksinrichtingen voor behandeling en vak- en BJ-internaten genoemd,
vermoedelijk omdat die er niet (rijksinrichting voor behandeling) of nauwe-
lijks (vakinternaat) zijn.
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Tabel 26: Wensen gezinsvoogden ten aanzien van type tehuis (in %)*

type tehuis

ZIB/Alexandra
particuliere opvang
rijksbehandeling
rijksopvang
psychiatrie
behandeling
vak-/BJ-internaat
zwakbegaafd
(crisis)opvang
normaal
pleeggezin
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29,9
1,1

11,3
2,8
3,9

10,6
12,7
9,5
1,1

15,5
1,8

* n=284: jongeren die volgens gezinsvoogden 'moeilijk plaatsbaar' zijn; van één jongere niet
bekend.

4.5 Een meervoudige aanpak

De gezinsvoogden hebben met de door hen gesuggereerde oplossingen aan-
gegeven dat het verschijnsel `moeilijk plaatsbare jongeren' een meervoudige
aanpak vraagt. De in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde onder-
zoeksgegevens ondersteunen die opvatting. `Moeilijk plaatsbare jongeren'
zijn jongeren met een plaatsingsgeschiedenis van veel tehuisplaatsingen en
veel mislukte pogingen tot plaatsing èn met een veelheid van meer of min-
der ernstige psychosociale problemen. Bij dit alles speelt een complex van
factoren een rol. In zijn algemeenheid kunnen aan het verschijnsel `moeilijk
plaatsbaar' drie aspecten worden onderscheiden:
1. de psychosociale problematiek van de jongeren;
2. de plaatsingsgeschiedenis van een jongere en de daarmee samenhangende

redenen voor mislukking van een plaatsing of plaatsingspoging;
3. het beschikbare pakket van voorzieningen in de residentiële jeugdhulp-

verlening.

Wat betreft de psychosociale problematiek van de jongeren staat het vast
dat het, in vergelijking met andere uit huis geplaatste OTS-pupillen, om
een uiterst problematische groep gaat. Binnen deze groep zijn enkele meer
specifieke subgroepen te onderscheiden: jongeren met problemen van psy-
chiatrische aard, jongeren met seksuele problemen en jongeren bij wie
vooral sprake is van probleemgedrag bij de ouders en niet zozeer bij de
jongeren zelf. Deze laatste (sub)groep wordt overigens door de gezinsvoog-
den niet als de meest problematische of `moeilijkst plaatsbare' gezien.

Nog afgezien van deze subgroepen is er sprake van een veelheid van
psychosociale problemen. Een veelheid die zich uit in (numeriek) veel pro-
blemen, maar ook in veel verschillende problemen. Het antwoord moet der-
halve niet worden gezocht in één type voorziening. Een breed scala van
voorzieningen is gewenst, afgestemd op de voorkomende problematiek(en).
Maar juist daaraan ontbreekt het in bepaalde opzichten. In het bijzonder is
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er sprake van een tekort aan plaatsen in ZIB's (inclusief voorzieningen als
Alexandra). Nergens is het plaatsgebrek zo groot als in deze categorie voor-
zieningen. In mindere mate geldt dat ook voor de rijksinrichtingen voor be-
handeling, voor vak- en BI-internaten, voor behandelingstehuizen en voor
psychiatrische voorzieningen. Wat de laatste categorie betreft, kan men
zich afvragen of er, gezien het op zichzelf betrekkelijk geringe aantal jon-
geren met psychiatrische problemen, eigenlijk wel psychiatrische voorzie-
ningen zijn die jongeren van vooral 15, 16 en 17 jaar oud kunnen of willen
opnemen.

Binnen de groep `moeilijk plaatsbaren' vormen de meisjes een bijzondere
groep. Vooral bij hen uit het tekort aan voorzieningen zich ook in een te-
kort aan verschillende voorzieningen. De variëteit van voorzieningen is voor
hen veel minder groot dan voor jongens. Voor de meisjes is het gat tussen
weinig intensieve (behandelings)voorzieningen en zeer intensieve voorzie-
ningen erg groot; daartussen zit praktisch niets. Een aanvulling met `semi-
intensieve' voorzieningen -en overigens ook met ZIB-plaatsen (waarbij ze-
ker gedacht moet worden aan een voorziening als Alexandra) -, kan wel-
licht enig soelaas bieden.

Een andere bijzondere groep wordt gevormd door allochtone jongeren.
In het bijzonder ZIB-plaatsen lijken voor hen minder toegankelijk.

Voor alle onderscheiden subgroepen geldt dat het plaats- en voorzienin-
gentekort zich niet alleen voordoet in de justitiële jeugdinrichtingen, maar
ook in de regionale en landelijke voorzieningen. In het bijzonder als het
gaat om het ontbreken van bepaalde voorzieningen, kan de voorrangsrege-
ling voor justitiepupillen - als die al naar behoren zou functione-
ren' -daar weinig aan veranderen. Waar geen voorziening is, helpt voor-
rang weinig. En wat betreft plaatsgebrek is het niet anders: een voorrangs-
regeling kan geen plaats maken als er geen plaats is.

Het probleem van de `moeilijk plaatsbaren' is echter niet alleen een kwestie
van de `moeilijke' problematiek van de jongeren of het gebrek aan geschik-
te voorzieningen. Wie de plaatsingsgeschiedenissen van deze jongeren be-
studeert en daarbij let op de redenen voor beëindiging van plaatsing en mis-
lukking van plaatsingspogingen - en ook de uitkomsten uit de eerste fase
van het onderzoek in de herinnering terugroept - , zal tot de conclusie ko-
men dat ook het plaatsingsbeleid van de plaatsende instanties en het opna-
mebeleid van de tehuizen tot bepaalde problemen leiden. Niet alle jongeren
komen in de juiste inrichting terecht. Soms is dat een gevolg van plaatsge-
brek in andere inrichtingen; ter overbrugging wordt dan maar elders ge-
plaatst, ook al is dat niet de aangewezen inrichting (meer dan een kwart
van alle beëindigde plaatsingen). Er zijn echter ook gevallen aanwijsbaar,

23 Uit de ten behoeve van dit onderzoek verzamelde gegevens laten zich geen harde conclu-
sies trekken over het functioneren van de voorrangsregeling. Daarvoor is een onderzoek
naar de opnamepraktijk in de tehuizen nodig. We hebben echter de indruk dat de regeling
in de praktijk weinig voorstelt.
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waar gekozen is voor het `verkeerde' type tehuis (in bijna 10% van alle
plaatsingen bleek het hulpaanbod niet aan te sluiten bij de problematiek).
Knorth26 wees er in dat verband op dat plaatsers vaak onvoldoende bekend
zijn met, zoals hij dat noemt, de 'populatieprofielen' van tehuizen. Moge-
lijkheden en onmogelijkheden van tehuisvoorzieningen zijn bij plaatsende
instanties niet altijd bekend. Betwijfeld moet worden of daarin de afgelopen
jaren veel verandering is gekomen.

Dat jongeren in 'verkeerde' tehuizen terechtkomen, hoeft niet uitsluitend
het gevolg te zijn van onvoldoende kennis bij plaatsers van het residentiéle
aanbod. Het kan ook het gevolg zijn van een onjuiste of onvolledige voor-
stelling van zaken wat betreft de problematiek en achtergrond van de jonge-
ren door de plaatsende instantie. Het opnemende tehuis neemt dan, op basis
van deze onjuiste of onvolledige informatie, de 'verkeerde' beslissing.

'Verkeerd' terechtkomen kan echter ook te maken hebben met de werk-
wijze van de opnemende tehuizen. Knorth wees er ook op dat tehuizen lang
niet altijd al hun opnamecriteria bekend maken (op papier zetten). Daardoor
kunnen plaatsers niet altijd goed weten, of het door hen gekozen tehuis wel
het juiste is. Soms worden de 'andere' opnamecriteria alsnog bekend in de
v66rfase van de opname. Het komt dan niet tot plaatsing, de poging mis-
lukt (een kwart van alle plaatsingspogingen mislukt, omdat wordt vastge-
steld dat het hulpaanbod niet aansluit op de problematiek van de jongere).
Soms blijkt dat pas later als de jongere al enige tijd in het tehuis verblijft.

Wie ook verantwoordelijk moge zijn voor het 'verkeerd' terechtkomen
van jongeren, het betekent in ieder geval dat het plaatsings- en opname-
beleid een rol speelt bij de totstandkoming van het verschijnsel 'moeilijk
plaatsbare jongeren'. Door dergelijke plaatsingen en mislukte plaatsingspo-
gingen wordt de plaatsingsgeschiedenis van een jongere langer. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat dergelijke gebeurtenissen niet in posi-
tieve zin zullen bijdragen aan de motivatie van de desbetreffende jongeren,
met in een later stadium alle mogelijke negatieve gevolgen van dien.

Een andere kwestie die nauw samenhangt met 'moeilijk plaatsbaarheid' en
die duidelijk wordt bij bestudering van de individuele plaatsingsgeschiede-
nissen, betreft het weglopen. Weglopen komt bij deze groep jongeren veel
voor. Het lijkt niet aan een bepaald type tehuis gebonden te zijn, alhoewel
het in vak- en BJ-internaten, rijksinrichtingen voor behandeling en ZIB's
verhoudingsgewijs vaker voorkomt. Veel gezinsvoogden - en met hen veel
kinderrechters - zijn van mening dat weglopen een halt kan worden toege-
roepen door meer jongeren gesloten te plaatsen.

Hierbij dienen onzes inziens de volgende kanttekeningen te worden ge-
plaatst. Geslotenheid 'an sich' biedt geen garantie dat er niet zal worden
weggelopen. Uit tabel 21 blijkt dat ook uit gesloten inrichtingen wordt weg-
gelopen (zij het, met uitzondering van Alexandra, beduidend minder dan uit
open inrichtingen). Geslotenheid houdt jongeren weliswaar gemakkelijker

zó E.J. Knorth: Moeilijke plaatsbaarheid of plaatsingsmoeilijkheid? Jeugdbescherming en On-
derzoek, nr. 20, 1988, pp. 9-25.
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binnen, maar dit is slechts een tijdelijke kwestie, omdat bij gesloten behan-
deling (gefaseerd) gewerkt wordt naar openheid. Weglopen kan worden ge-
zien als een signaal voor ongemotiveerdheid bij de jongeren. Geslotenheid
moet dan ook worden opgevat als randvoorwaarde voor het tot stand bren-
gen van (een begin van) motivatie bij de jongere voor verblijf enlof behan-
deling in het tehuis. Gebeurt dat niet en wordt niet tijdens de gesloten fase
intensief gewerkt aan het motiveren van de jongeren, dan moet gevreesd
worden dat na verloop van tijd, na overplaatsing naar een meer open regi-
me, het weglopen toch weer zal toenemen. Overigens moet worden aange-
nomen dat bij een aantal jongeren geslotenheid niet zal bijdragen aan het
tot stand brengen van enige motivatie, maar deze wellicht zelfs zal doen af-
nemen en slechts prikkelen tot weglopen.

Motiverend handelen vergt, zowel in een open als in een gesloten kader,
een intensieve persoonlijke begeleiding; intensiever wellicht dan thans ge-
bruikelijk is. Een dergelijke begeleiding uit zich dan bijvoorbeeld in het feit
dat in geval van weglopen niet wordt volstaan met melding aan plaatser en/
of politie, maar dat tehuismedewerkers er zelf achterheen gaan. Een en an-
der vergt uiteraard aanzienlijke personele inspanningen en mogelijk grotere
inspanningen dan in de gegeven omstandigheden mogelijk is. Zo moet de
verhouding groepsleider-aantal jongeren wellicht anders zijn dan thans het
geval is, met alle mogelijke financiële gevolgen van dien. Ook zou gedacht
kunnen worden aan zodanig intensieve ambulante begeleiding dat een te-
huisplaatsing niet nodig is. Ook dan moet echter rekening worden gehouden
met een grotere personele inzet, omdat gedacht moet worden aan een case
load van vier of van vijf. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn de af-
gelopen tien jaar, zowel in residentieel als ambulant verband, goede ervarin-
gen opgedaan met zeer intensieve begeleidingsvormen. Het zogeheten Core-
program in Boston kent een ambulant project, waarbij voor een periode van
een jaar aan een maatschappelijk medewerker vier, bepaald niet makkelijke
jongeren worden toegewezen. Er is dagelijks contact, waarvan minstens
drie keer per week `face-to-face' en er wordt gewerkt volgens duidelijke
behandelingsplannen, waarin ouders en overige gezinsleden alsmede buurt
en school een belangrijke plaats nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat
daarmee plaatsingen in een gesloten setting kunnen worden voorkomen. Er
zijn ook kleinschalige residentiële varianten, waarbij het aantal begeleiders
het aantal jongeren in de voorziening soms overtreft. Ook hiermee kunnen
vaak (duurdere) plaatsingen in gesloten voorzieningen worden voorkomen.

Voorts dienen we ons te realiseren dat een deel van het wegloopprobleem
zijn oorsprong vindt in de hulpverleningsgeschiedenis van de jongeren. De
eerste fase (de vddrfase ten opzichte van de latere justitiële plaatsingen) is
weinig succesvol gebleken en toen is, zou men kunnen zeggen, reeds de
kiem gelegd voor het gebrek aan motivatie later. Een preventieve aanpak
van het wegloopprobleem zal derhalve in de eerste of vódrfase moeten
plaatsvinden.

Overigens, in sommige gevallen is het niet zozeer een kwestie van weglo-
pen, maar van niet aankomen. Sommige plaatsingen gaan niet door, omdat
de jongere in kwestie niet verschijnt op de kennismakingsdag of de dag van
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opname. Het ligt voor de hand ook hierbij een gebrek aan motivatie bij de
jongere en/of misschien zijn ouders te veronderstellen. Persoonlijke begelei-
ding (meegaan) door de gezinsvoogd bij het kennismakingsbezoek of op de
dag van opname zou wel eens een flink deel van dergelijke mislukte plaat-
singspogingen kunnen voorkomen. Dat jongeren begeleid worden, mag van
de gezinsvoogden worden geëist. Waarom zij er in de praktijk niet altijd
aan toekomen, zou eens onderzocht moeten worden. Hangt dat samen met
de huidige case load van gezinsvoogden, of spelen andere factoren een rol?

In zekere zin is het opmerkelijk te moeten vaststellen dat zoveel tehuizen
een zekere motivatie bij de jongeren als voorwaarde stellen voor het accep-
teren van een opnameverzoek. Opmerkelijk, omdat we ervan uit mogen
gaan dat (gedwongen) tehuisplaatsing zelden samengaat met gemotiveerd-
heid aan de kant van de jongeren (en hun ouders). Het zijn onder meer de
inrichtingen die qua `zwaarte' net onder het niveau van de ZIB's en de (ge-
sloten) (rijks)inrichtingen zitten - vak- en BJ-interraten en behandelingste-
huizen - , die hechten aan enige motivatie. Omdat het. `moeilijk plaatsbare
jongeren' vaak ontbreekt aan een dergelijke motivatie, komen zij minder
snel in aanmerking voor een plaatsing in zulke voorzieningen en zijn als
gevolg daarvan aangewezen op de 'zwaarste' inrichtingen. Gevreesd moet
worden dat hierdoor hun motivatie niet zal toenemen, maar hoogstwaar-
schijnlijk nog verder zal afnemen.

4.6 Aanbevelingen

Kort samengevat is er een aantal manieren waarop de kwestie van 'moeilijk
plaatsbare jongeren', ten minste voor een deel, kan worden opgelost:
1. Het scala van beschikbare residentiële voorzieningen dient verbreed te

worden. Dat is in het bijzonder van belang voor de meisjes (opvulling
van het gat tussen weinig en zeer intensieve behandelvoorzieningen).

2. De capaciteit van bepaalde voorzieningen dient vergroot te worden. In
het bijzonder geldt dat voor de ZIB's en voor psychiatrische voorzienin-
gen. Capaciteitsuitbreiding van gesloten voorzieningen kan wellicht ver-
lichting brengen in het wegloopprobleem. Voorwaarde is dat de periode
van (gesloten) verblijf wordt gebruikt om de jongeren te motiveren voor
verdere behandeling. Alleen dan zal de kans op weglopen in de nabije
toekomst kunnen afnemen. Onderzoek zal moeten aantonen of door een
dergelijke gecombineerde aanpak van gesloten plaatsen en motiverend
handelen de omvang van het weglopen kan worden teruggedrongen. Een
aantal jongeren zal in geslotenheid niet te motiveren zijn voor behande-
ling.

3. Jongeren met een wegloopreputatie verdienen speciale aandacht. In plaats
van of naast gesloten plaatsen (zie aanbeveling 2) is het het overwegen
waard om, in experimentele vorm, intensieve (persoonlijke) begeleidings-
projecten (ambulant en residentieel) voor 'moeilijk plaatsbare jongeren'
te introduceren. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn te vinden in
de Verenigde Staten.
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4. Er dient op een meer zorgvuldige wijze te worden geplaatst, teneinde
keuzes voor `verkeerde' tehuizen te voorkomen. In samenhang daarmee
is meer kennis van aanbod en mogelijkheden gewenst alsmede grotere
duidelijkheid in de omschrijving van de problematiek.

5. Opname dient zorgvuldiger te geschieden, teneinde onjuiste opnames te
voorkomen. In samenhang daarmee dient er enerzijds meer duidelijkheid
te zijn omtrent opnamecriteria en de mogelijkheden die een tehuis biedt,
en anderzijds dient door plaatsende instanties volledige opening van za-
ken te worden gegeven over de (probleem)situatie van de jongeren.

6. Jongeren dienen door de plaatsende instantie altijd persoonlijk begeleid
te worden bij kennismakingsbezoeken en/of op de dag van opname.

7. Terughoudendheid dient betracht te worden ten aanzien van het verlan-
gen van motivatie voor plaatsing/behandeling. In een veld als de jeugd-
bescherming, waar plaatsingen veelal gedwongen plaatsvinden en zeker
ook als zodanig door de betrokkenen worden gepercipieerd, is het wei-
nig realistisch om motivatie voor behandeling te verlangen. Die motiva-
tie op gang brengen zou men als een van de primaire doelstellingen moe-
ten zien.

Genoemde (suggesties voor) oplossingen hebben slechts onder bepaalde
voorwaarden kans van slagen. Het probleem rond de `moeilijk plaatsbare
jongeren' is gecompliceerd; dat wil zeggen dat het niet met één, maar met
diverse aspecten samenhangt. Het spreekt daarom voor zich dat de diverse
manieren vooral in samenhang met elkaar kans van slagen hebben. Ook
moge duidelijk zijn dat de gesuggereerde oplossingen onmiskenbaar finan-
ciële implicaties hebben. Uitbreiding van het scala en de capaciteit van resi-
dentiële voorzieningen kost geld. En dat geldt uiteraard ook voor eventuele
nieuwe (ambulante) vormen van intensieve persoonlijke begeleiding. Ten
slotte, ook al gaat het bij `moeilijk plaatsbare jongeren' om justitiepupillen,
is het ondenkbaar - en ook niet juist - dat alleen het Ministerie van Justitie
de problemen en knelpunten met betrekking tot `moeilijk plaatsbare jonge-
ren' zou kunnen oplossen. Gezien het grote aantal plaatsingen en plaatsings-
pogingen in niet justitiële inrichtingen en ook de veelal aanwezige voorge-
schiedenis van vrijwillige hulpverlening, is er in dezen ook een taak weg-
gelegd voor het Ministerie van WVC, de twaalf provincies en de vier grote
steden.



Summary

For some years, juvenile court magistrates in the Netherlands have been
demanding to pay attention to the fact that it does not seem possible to place
all juveniles under a supervision order and in need of residential care, in an
institution. According to the magistrates, this problem is largely due to the
lack of capacity of secure accommodation and treatment facilities.

In 1989 the Research and Documentation Centre of the Ministry of Jus-
tice started research in order to provide more insight into the problems sur-
rounding the placement in an institution of juveniles under a supervision
order. The research took place in 1989 and 1990 and was divided into two
parts. The first part was meant to get a first impression of the problem and
to gain a better insight in the extent of the problem. The results were pre-
sented in a report, entitled `Wel geplaatst, maar...' (Van der Laan, 1990).
The second part, of which the resuits are put down in the underlying report,
concerns the problem of the juveniles who are considered `difficult to place
in an institution' (`moeilijk plaatsbare jongeren'). The main objective is to
describe the characteristics of these juveniles and to investigate their histo-
ries of institutional placements.

Juvenile court magistrates of six court districts were asked to select all
juveniles they considered 'difficult to place'. This resulted in 359 juveniles.
Data on these juveniles and their placement history have been collected by
means of dossier analysis and interviews with their family-guardians.

Among the selection of 359 juveniles 'difficult to place' are 65% boys and
35% girls. Compared with other juveniles under a supervision order in resi-
dential care, boys are overrepresented and girls are underrepresented. Most
selected youngsters are 16 or 17 years old; that is slightly older that other
juveniles in residential care. Furthermore, relatively many (40%) of the ju-
veniles are from ethnic minorities (mostly Surinamese and Moroccan young-
sters).

It appears that juveniles `difficult to place' have more and more serious
psychosocial problems than other juveniles in residential care have. Their
problems can be divided into six categories: schoolproblems, problems at
home, psychiatric disorders, behaviourial problems of parents, behaviourial
problems of child and sexual problems. All youngsters suffer at least from
two or more of the mentioned problem categories.

The institutional placement histories of juveniles `difficult to place' show
many unsuccessful attempts to place (with an average of five attempts per
juvenile) and just as many placements that were broken off (with an aver-
age of five placements per juvenile). This is twice as many times as other
juveniles in residential care. Compared with the duration of the supervision
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order, juveniles `difficult to place' are being placed in an institution every
seven months.

Attempts to place these youngsters in institutions often fail because of
`lack of capacity'. This is especially the case with Institutions for highly
intensive treatment, the so-called ZIB's, state children's homes (secure ac-
commodation), and private treatment homes. Other reasons for unsuccessful
attempts are `no appropriate treatment available' and 'lack of motivation'.
Placements are broken-off often because of negative reasons, such as 'run-
ning away', `behaviourial problems' or `no appropriate treatment available'.
Also, many placements are only meant as temporary stays (for instante in
case of crisis situations), or cannot be continued because of `organisational
problems in the institution'. Only a minority of the placements has been
ended because of `positive changes'.

It has to be considered that the problems surrounding institutional place-
ment are very complex. They can be related to three different aspects or
levels: psychosocial problems, the availability of residential facilities and
the juvenile's history of institutional placement. Because of this complexity,
a multifunctional approach is indicated to reduce the problems. As part of
that approach, it should be considered to increase the variety of available
facilities and to increase the capacity of the already existing institutions.
Furthermore, increasing the number of places in closed institutions might
be helpful to reduce the number of juveniles running away from institu-
tions. However, `motivation' still remains the most important condition for
not running away. Therefore, attention must be paid to the development of
motivational training programmes.
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Vragenlijst dossieronderzoek

Algemeen

Respondentnummer:

Arrondissement: .
2.
3.
4.
5.
6.

msterdam
Breda
Groningen
Rotterdam
Utrecht
Zwolle

Naam invuller: ...................
Datum:..-..-1990

Stamnummer:
Naam jongere:
Geslacht: 1. jongen

Geboortedatum:

2. meisje

Geboorteplaats:

Etnische achtergrond: 1. Nederlands
2. Surinaams
3. Antilliaans
4. Turks
5. Marokkaans
6. Kaap Verdiaans
7. anders, ni.:

Naam kinderrechter:
Naam huidige gezinsvoogd:
Gezinsvoogdij-instelling:
Adres gezinsvoogdij-instelling:
Telefoonnummer instelling:
Datum ingang huidige OTS:

Rekest

1. Datum rekest RvdK:

2. Gronden voor de OTS zoals aangegeven in het rekest:

1. gedragsproblemen thuis
2. gedragsproblemen op school
3. pedagogische onmacht ouders
4. weglopen, zwerven
5. licht delictgedrag (vandalisme, eenvoudige diefstal)
6. ernstig delictgedrag (geweld, zware vermogensdelicten)



64 Bijlage 2

7. psychiatrische problematiek
8. alcoholldruggebruik
9. incestproblematiek

10. mishandeling door ouders
11. relatieproblemen ouders jongere
12. relatieproblemen ouders onderling
13. verwaarlozing door ouders
14. leermoeilijkheden
15. spijbelproblematiek
16. tweede generatieproblematiek
17. gedrag ouders (agressief, verslaafd, psychotisch, etc.)
18. anders, nl:

Opmerkingen bij vraag 2:

3. OM-beschikkingen

Beschikking:

1. Voorlopige OTS
2. OTS
3. Verlenging OTS
4. Verlenging OTS

datum ingang: datum einde:

14. Beëindiging OTS ..-..-19.. ..-..-19.

4. Indien sprake is van beëindiging van de OTS, wat is daarvan de reden:

1. Pupil is meerderjarig geworden -- ► ga door naar vraag 5
2. Gedrag pupil ontwikkelt zich positief -- ► ga door naar vraag 6
3. Thuissituatie is verbeterd -- ► ga door naar vraag 6
4. Hulpverleningsmogelijkhedenzijn uitgeput -- ► ga door naar vraag 6
5. OTS is omgezet in ontheffing -- ► ga door naar vraag 6

5. Is er sprake van voortgezette hulpverlening?

1. nee
2. ja

6. Plaatsingen

Overzicht (chronologisch) van alle in het dossier voorkomende plaatsingspogin-
gen en gerealiseerde plaatsingen (zie ad 6A, ad 6B en ad 6C):

Inrichting + stad aard datum datum datum
plaatsing aanmelding opname beëindiging
(ad 6a)

1 ................ 123456 ..-..-19.. ..-..-19.. ......19..
2 ................ 1 2 3 4 5 6 ..-..-19.. ..-..-19.. ......19..

25 ................ 1 2 3 4 5 6
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Reden mislukken poging:
(zie ad 6b)

Reden beëindiging plaatsing:
(zie ad 6C)

1. 123456789 10111213 123456789 10111213
2. 123456789 1011 1213 123456789 1011 1213

25. 12345678910111213 12345678910111213

Opmerkingen bij vraag 6:

7. Plaatsingsbeschikkingen

Inrichting + stad: datum ingang: datum beëindiging:
1 ................. .....-19.. ......19..
2 ................. ..-..-19.. ......19..

17 .................

8. Zijn er meerdere gezinsvoogden en/of gezinsvoogdij-instellingen bij de tenuit-
voerlegging van de OTS betrokken geweest?

1. nee
2. ja, namelijk:

Instelling + stad Gezinsvoogd datum aanvang datum einde

1.
2.
3.
4.
5.

Reden wisseling gezinsvoogd (indien vermeld):

9. Is reeds eerder sprake geweest van een opgelegde maatregel?

1. nee
2. ja -- ► maatregel: datum aanvang: datum beëindiging:

10. Was bij deze eerdere maatregel sprake van uithuisplaatsing? (pleeggezinplaat-
sing niet meetellen)

1. nee
2. ja -- ► inrichting: datum plaatsing: datum beëindiging

............. ..-..-19.. ......19..
............. ..-..-19.. ......19..
............. ..-..-19.. ......19..
............. ..-..-19.. ..-..-19..
............. ..-..-19.. ......19..

11. Is in het verleden reeds sprake geweest van een strafrechtelijke sanctie?

1. nee
2. ja, namelijk ................................................
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12. Beoordeling moeilijk plaatsbaarheid pupil

Factoren die samenhangen met pupil:

1. Wegloopgedrag
2. Ongemotiveerdheid
3. Leeftijd (> 16 jaar)
4. Problematiek jongere
5. Geslacht

Externe factoren:

1. Afwijzingen wegens plaatsgebrek
2. Aantal overplaatsingen in korte tijd (3 of meer plaatsingen in 6 maanden)
3. Wachttijd voor plaatsing
4. Gebrek aan medewerking ouders
5. Geen adequate opvang voorhanden

Opmerkingen bij vraag 12:

Ad 6a. Aard plaatsing

1. Poging tot plaatsing
2. Gerealiseerde plaatsing, beëindigd
3. Gerealiseerde plaatsing, (nog) lopend
4. Pleeggezinplaatsing
5. Aanvankelijk vrijwillige plaatsing, later omgezet in OTS-plaatsing
6. Strafrechtelijke plaatsing, i.v.m. gepleegd delict

Ad 6b. Reden mislukken pogingen tot plaatsing

1. Geen plaats, directe afwijzing
2. Geen plaats, op wachtlijst
3. Hulpaanbod sluit niet aan bij problematiek pupil
4. Instelling sluit niet aan bij religieuzelmaatschappelijke achtergrond pupil
5. Ongemotiveerde houding pupil
6. Leeftijd (pupil te oud (> 16 jaar); opname daardoor niet zinvol geacht;

pupil te jong)
7. Pupil is niet komen opdagen
8. Ouders zijn het niet eens met keuze van inrichting (ruim opvatten!)
9. Geslacht

10. Intellectueel niveau te hoog/laag
11. Poging gestaakt, elders geplaatst of andere oplossing gevonden
12. Reden onbekend
13. Andere reden, namelijk (toelichten in kader!!!)

Ad 6c. Reden beëindiging plaatsing

1. Pupil kan terug naar huis (opvatten in positieve zin)
2. Pupil is weggelopen
3. Instelling diende slechts ter overbrugging wachttijd, in afwachting van

overplaatsing
4. Hulpaanbod sluit niet aan bij problematiek pupil
5. Instelling sluit niet aan bij religieuzelmaatschappelijke achtergrond pupil
6. Pupil wegens gedrag niet te handhaven in instelling
7. Plaatsing slechts tijdelijk, ter observatie
8. Pupil is meerderjarig geworden
9. Ongemotiveerde houding pupil
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10. Leeftijd pupil (te oud; te jong)
11. Beëindiging plaatsing i.v.m. ontwikkeling pupil (positief opvatten; i.v.m.

zelfstandigheidstraining, toekomstverwachting, etc.)
12. Tussentijdse strafrechtelijke plaatsing / correctieplaatsing
13. Andere reden, namelijk (toelichten in kader!!!)
14. Reden onbekend

Interview gezinsvoogd

1. Datum interview:..-..-19.. Respnr.:...........

2. Naam interviewer:

3. Arrondissement: 0 Amsterdam
O Breda
O Groningen
O Rotterdam
O Utrecht
O Zwolle

4. Stamnummer:

5. Naam jongere:

6. Etniciteit:

7. Naam gezinsvoogd:

8. Gezinsvoogdij-instelling + plaats:

9. Datum benoeming tot gezinsvoogd van deze jongere:

10. Indien de benoeming recent heeft plaatsgevonden: acht u uzelf in staat vragen
met betrekking tot deze jongere te beantwoorden?

11. Zo niet, wie dient er dan benaderd te worden?

12. Is de OTS-maatregel nog steeds van toepassing op deze jongere?

O ja
O nee -- ► naar vraag 13

13. Wat is de reden van beëindiging van de OTS-maatregel?

O Jongere is meerderjarig geworden -- ► naar vraag 14
O Gedrag jongere ontwikkelt zich positief
O Thuissituatie is verbeterd
O Hulpverleningsmogelijkheden zijn uitgeput
O Anders:

14. Indien het bereiken van de meerderjarigheid reden was voor beëindiging van de
OTS: is er sprake van voortgezette hulpverlening?

0 ja
O nee

15. Plaatsingen (vraag 6 dossieronderzoek)

Het onderzoek naar moeilijk plaatsbare jongeren is er op gericht de plaatsings-
procedure van deze jongeren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Uit het
dossieronderzoek op de bureaus kinderrechter is reeds een eerste overzicht ver-
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kregen. Wij willen dit overzicht met u doornemen op volledigheid en juistheid.
Hierbij zijn vooral de volgende punten van belang:

a. Is het overzicht van plaatsingen volledig?
b. Is de aard van de plaatsing juist gedefinieerd?
c. Zijn de redenen voor het beëindigen of mislukken van een plaatsing correct

weergegeven?
d. Aanvulling ontbrekende gegevens (data, plaatsingspogingen, enz.)
e. Zijn er verdere overwegingen geweest omtrent de plaatsing die niet schrifte-

lijk zijn vastgelegd? (bv. inrichtingen waar bij voorbaat al niet aangemeld is
vanwege de lange wachttijden, vanwege eerdere slechte ervaringen, enz.).

Plaatsingen (aanvulling en/of verbetering):

Inrichting + stad aard datum datum datum einde
plaatsing aanmelding opname

1 ............... 1 2 3 4 5 6 ..-..-19.. ..-..-19.. ......19..
2 ............... 1 2 3 4 5 6 ..-..-19.. ..-..-19.. -..-19..

25 ............... 1 2 3 4 5 6 ..-..-19.. ..-..-19.. ..-..-19.

Redenen mislukken (pogingen tot) plaatsing (aanvulling en/of verbetering)

nr. Reden mislukte poging Reden beëindiging plaatsing

1. 123456789 1011 1213 123456789 10111213 14
2. 12345678910111213 123456789 1011121314

25. 123456789 1011 1213 1234567891011121314

Opmerkingen bij vraag 15: plaatsingen:

16. Hoe zou u de problematiek met betrekking tot deze jongere omschrijven?
U kunt bij de omschrijving gebruik maken van onderstaande lijst met proble-
men. In de lijst is onderscheid gemaakt naar problemen `bij het kind', proble-
men in de `ouder-kind relatie' en problemen `bij de ouders'.
Wilt u bij elk probleem op de 5-puntsschaal aangeven of het van toepassing is
en zo ja, in welke mate? De schaal loopt van `helemaal niet van toepassing' (1)
tot `zeer sterk van toepassing' (5).

Problemen bij het kind.-
helemaal niet
van toepassing

zeer sterk van
toepassing

1. gedragsproblemen thuis 1 2 3 4 5
2. gedragsproblemen op school 1 2 3 4 5
3. gedragsproblemen elders 1 2 3 4 5
4. problemen in de omgang met

volwassenen (andere dan ouders) 1 2 3 4 5
5. problemen in de omgang met

broers of zussen 1 2 3 4 5
6. leerproblemen 1 2 3 4 '5
7. spijbelen, wegblijven 1 2 3 4 5
8. psychosomatische klachten 1 2 3 4 5
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helemaal niet
van toepassing

zeer sterk van
toepassing

9. (rand)psychiatrische problematiek 1 2 3 4 5
10. weglopen/zwerven 1 2 3 4 5
11. verslavingsproblematiek (drug-,

alcohol-, gokproblemen) 1 2 3 4 5
12. licht delictgedrag (vandalisme,

eenvoudige diefstal) 1 2 3 4 5
13. ernstig delictgedrag (geweld,

zware vermogensdelicten) 1 2 3 4 5
14. incestervaringen 1 2 3 4 5
15. prostitutie 1 2 3 4 5
16. suïcidaal gedrag 1 2 3 4 5

Problemen in de ouder-kindrelatie:
helemaal niet zeer sterk van
van toepassing toepassing

1. problemen bij de materiële
verzorging/verwaarlozing 1 2 3 4 5

2. problemen in de omgang tussen
ouders en kind 1 2 3 4 5

3. pedagogische onmacht ouders 1 2 3 4 5
4. fysieke mishandeling 1 2 3 4 5
5. psychische mishandeling 1 2 3 4 5
6. seksuele mishandeling 1 2 3 4 5
7. gezagsproblemen 1 2 3 4 5
8. opvoedingsproblemen t.g.v.

cultuurverschillen 1 2 3 4 5

Problemen bij de ouders:
helemaal niet zeer sterk van
van toepassing toepassing

1. verslavingsproblematiek 1 2 3 4 5
2. delictgedrag 1 2 3 4 5
3. psychiatrische problematiek 1 2 3 4 5

Spelen er bij deze jongere nog andere problemen dan bovengenoemde? Zo ja, wilt
u dan ook bij deze problemen op de 5-puntsschaal aangeven in welke mate zij van
toepassing zijn?

Problemen bij het kind:
helemaal niet
van toepassing

zeer sterk van
toepassing

1 . .................... 1 2 3 4 5
2 . .................... 1 2 3 4 5
3 . .................... 1 2 3 4 5

Problemen in de ouder-kindrelatie
helemaal niet zeer sterk van
van toepassing toepassing

1 . .................... 1 2 3 4 5
2 . .................... 1 2 3 4 5
3 . .................... 1 2 3 4 5
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Problemen bij de ouder-kindrelatie
helemaal niet
toepassing

zeer sterk van
toepassing

1 ..................... 1 2 3 4 5
2..................... 1 2 3 4 5
3 ..................... 1 2 3 4 5

17. Tot slot willen we graag uw mening horen over de `moeilijk plaatsbaarheid'
van deze jongere. Zoals u weet hebben de kinderrechters een selectie gemaakt
van moeilijk plaatsbare jongeren. Ook uw pupil wordt door hen als zodanig be-
schouwd. Graag willen we vanru weten of, en zo ja in hoeverre, u deze jonge-
re zelf moeilijk plaatsbaar vindt.

O wel moeilijk plaatsbaar -- ► naar vraag 19
O niet moeilijk plaatsbaar
O (nog) niets over te zeggen -- ► naar vraag 18

18. Kunt u toelichten waarom hier naar uw mening nog niets over te zeggen is:

19. Kunt u aangeven waarom u van mening bent dat deze jongere moeilijk plaats-
baar is?

Factoren die samenhangen met de jongere zelf:

O wegloopgedrag
O problematiek jongere
O ongemotiveerdheid
O leeftijd
O geslacht

Externe factoren:

O afwijzingen wegens plaatsgebrek
O wachttijd voor plaatsing
O aantal overplaatsingen in korte tijd (3 of meer plaatsingen in 6 maanden)
O gebrek aan medewerking ouders
O geen adequate opvang voorhanden

20. Hoe kan naar uw mening het beste tegemoet worden gekomen aan de `moeilijk
plaatsbaarheid' van deze jongere?

O door te plaatsen in open behandelingsinrichting met externe opleidingsmoge-
lijkheden

O door te plaatsen in open behandelingsinrichting met interne specifieke oplei-
dingsmogelijkheden

O door te plaatsen in een open categorale (d.w.z. voor een bepaalde
allochtone groep) inrichting met interne specifieke opleidingsmogelijkheden

O door te plaatsen in een open inrichting met mogelijkheden voor psychiatri-
sche aanpak

O door te plaatsen in een gesloten inrichting met mogelijkheden voor psychia-
trische aanpak -- ► naar vraag 22

O door te plaatsen in een gesloten inrichting met interne specifieke opleidings-
mogelijkheden -- ► naar vraag 22

O door te plaatsen in een gesloten inrichting met mogelijkheden voor psychia-
trische aanpak en interne specifieke opleidingsmogelijkheden -- ► naar vraag
22

O door te plaatsen in een inrichting ver weg van het ouderlijk huis
O anders, namelijk:
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21. Acht u een gefaseerde aanpak inde zin van eerst enige weken of maanden van
gesloten opvang (in dezelfde inrichting) noodzakelijk?

O ja
O nee

22. Kunt u eed inrichting noemen die het beste aan uw wensen tegemoet komt?
Kunt u daarbij ook aangeven waaraan het bij die inrichtingen wellicht nog ont-
breekt (bepaalde voorzieningen)?

Ruimte voor opmerkingen:
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Tabel 1: Uit huis geplaatste OTS-pupillen naar arrondissement en geslacht (12 t/m 17 jaar)

arrondissement jongens
n %

meisjes
n %

totaal

Amsterdam 198 54,7 164 45,3 362
Breda 148 53,6 128 46,4 276
Groningen 66 48,9 69 51,1 135
Rotterdam 218 54,5 182 45,5 400
Utrecht 106 50,5 104 49,5 210
Zwolle 65 48,9 68 51,1 133

totaal 801 52,8 715 47,2 1516

Tabel 2: Psychosociale problematiek naar geslacht (in %) #

probleem

problemen in omgang met ouders"
pedagogische onmacht ouders
gezagsproblemen
gedragsproblemen thuis`
gedragsproblemen elders
gedragsproblemen op school
problemen in omgang met volwassenen
leerproblemen`
spijbelen`
weglopen/zwerven
problemen met broers en zussen
licht delictgedrag(vandalisme,eenvoudige diefstal)+
verwaarlozing door ouders
psychiatrische problematiek
psychosomatischeklachten+
psychische mishandeling door ouders"'
verslavingsproblematiek+
fysieke mishandeling door ouders
psychiatrische problemen ouders++
opvangproblement.g.v. cultuurverschillen`
ernstig delictgedrag (geweld, zware vermogensdelicten)+
verslavingsproblemen ouders
suïcidaal gedrag+
incestervaringen+
seksuele mishandeling door ouders+
delictgedrag ouders
prostitutie+

jongens meisjes totaal
(n =230) (n =129) (n =359)

95,6 100 97,2
96,9 95,3 96,3
93,3 95,3 94,0
93,9 86,4 91,2
90,7 85,2 88,7
89,5 84,6 87,8
88,3 86,8 87,7
84,7 73,8 80,8
78,1 67,5 74,3
68,4 73,6 70,3
64,3 62,9 63,8
76,2 39,5 62,9
56,0 54,7 55,5
51,4 57,8 53,7
45,6 67,5 53,6
47,3 59,5 51,7
48,0 26,0 40,1
35,6 45,6 39,1
34,1 45,3 38,2
41,3 26,0 35,8
45,4 7,8 31,8
22,2 23,8 22,8
17,6 33,1 23,2
11,2 43,1 22,5
10,4 34,4 19,0
16,1 12,7 14,9
8,5 18,8 12,2

# in lichte tot zeer sterke mate van toepassing
+ significant verschil bij p 50,01

++ significant verschil bij p!90,05
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Tabel 3: Plaatsingen en pogingen naar categorie inrichting en naar leeftijd (in %)

Bijlage 3

plaatsingen pogingen
12-13 14-15 16+ 12-13 14-15 16+

ZIB 10,2 6,1 7,3 15,2 19,5 17,5
part. opvang 9,2 10,8 8,2 3,0 4,1 4,4
rijksbehandeling 2,0 3,1 3,0 0,8 3,3 4,7
rijksopvang 6,1 5,4 12,8 3,8 4,1 3,1
psychiatrie 1,0 2,9 1,5 9,1 5,3 5,8
behandeling 19,4 16,0 12,5 29,5 25,3 24,4
vak-IBJ-interraat 5,1 6,5 4,8 11,4 12,9 11,2
zwakbegaafd 4,1 5,6 3,9 14,4 10,4 6,5
(crisis)opvang 16,3 23,6 17,0 - 3,3 5,3
normaal 18,4 11,9 19,0 11,4 11,4 16,1
pleeggezin 8,2 8,1 10,1 1,5 0,5 1,0

totaal 100 100 100 100 100 100

Tabel 4: Duur plaatsing naar categorie inrichting en naar etniciteit

type tehuis duur plaatsing in maanden
Nederlands Surinaams Marokkaans

ZIB 6,9 8,1 4,7
particuliere opvang 2,4 2,7 2,3
rijksbehandeling 6,4 2,9 4,5
rijksopvang 2,3 3,0 2,0
psychiatrie 5,4 3,0 2,8
behandeling 8,0 7,3 4,5
vak-IBJ-internaat 9,2 6,5 3,8
zwakbegaafd 10,4 11,8 3,1
(crisis)opvang 1,5 1,2 2,0
normaal 6,0 11,1 2,7
pleeggezin 5,5 3,4 2,2

totaal 5,0 5,5 2,7

Tabel 5: Duur plaatsing naar categorie inrichting en naar leeftijd

type tehuis duur plaatsing in maanden
12-13 14-15 16+

ZIB 2,8 5,7 7,8
particuliere opvang 3,2 2,5 2,3
rijksbehandeling - 7,8 6,3
rijksopvang 2,5 2,4 2,3
psychiatrie 0,1 4,4 4,9
behandeling 9,9 7,0 6,8
vak-/BJ-internaat 3,0 5,0 9,7
zwakbegaafd 6,7 8,7 10,5
(crisis)opvang 1,7 1,3 1,6
normaal 10,8 8,3 5,7
pleeggezin 2,3 7,9 4,6

totaal 5,6 4,7 4,7



Bijlage 4: Voorbeelden van plaatsings-
geschiedenissen

Voorbeeld 1

Gronden voor de OTS: Verwaarlozing door ouders; moeder alcoholiste en prostituée

1. 15-8-1987 tot 27-11-1987
reden beëindiging

2. 17-11-1987
reden mislukken poging

3. 27-11-1987 tot 16-1-1989
reden beëindiging

4. 16-1-1989 tot 25-10-1989
reden beëindiging

5. 25-10-1989 tot 7-12-1989
reden beëindiging

6. 2-2-1990
reden mislukken poging

7. 2-2-1990
reden mislukken poging

8. 2-2-1990
reden mislukken poging

9. 5-2-1990 tot 15-2-1990
reden beëindiging

geplaatst in tehuis voor normale jeugd
weggelopen
poging tot plaatsing in opvangcentrum
poging gestaakt; pupil kan naar ZIB-internaat
geplaatst in ZIB-internaat
pupil kan terug naar huis
thuisplaatsing
thuis gaat het niet goed
geplaatst in ZIB-internaat
weggelopen
poging tot plaatsing in ZIB-internaat
geen plaats; directe afwijzing
poging tot plaatsing in ZIB-internaat
geen plaats; op wachtlijst
poging tot plaatsing in ZIB-internaat
geen plaats; op wachtlijst
geplaatst in vakinternaat
weggelopen

Voorbeeld 2

Gronden voor de OTS: weglopen, ernstig delictgedrag, pedagogische onmacht ou-
ders

1. 3-7-1985 tot 26-8-1985
reden beëindiging
26-8-1985 tot 13-1-1986
reden beëindiging
13-1-1986 tot 23-8-1987
reden beëindiging

2.

3.

geplaatst in vakinternaat
weggelopen
geplaatst in particuliere opvanginrichting
instelling diende slechts ter overbrugging wachttijd
geplaatst in ZIB-internaat
overplaatsing naar tehuis voor normale jeugd wordt

23-8-1987 tot 12-1-1988
reden beëindiging

4.

5. 12-1-1988 tot 14-1-1988
reden beëindiging

6. 14-1-1988 tot 27-2-1988
7. 19-1-1988

reden mislukken poging
8. 5-4-1988

reden mislukken poging
9. 6-4-1988 tot 26-4-1988

reden beëindiging

in het belang van pupil geacht
geplaatst in tehuis voor normale jeugd
pupil was wegens gedrag niet te handhaven
geplaatst in ZIB-internaat
overplaatsing i.v.m. uitzitten van straf
geplaatst in particuliere opvanginrichting
poging tot plaatsing in ZIB-internaat
geen plaats; op wachtlijst
poging tot plaatsing in particuliere opvanginrichting
opname is slechts mogelijk voor (te) korte tijd
geplaatst in particuliere opvanginrichting
opname was slechts mogelijk voor korte tijd
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10. 1-7-1988 tot 17-8-1988
reden beëindiging

11. 29-8-1988 tot 30-9-1988
reden beëindiging

12. 13-10-1988 tot 17-10-1988
reden beëindiging

13. 17-10-1988 tot 23-10-1988
reden beëindiging

14. 14-11-1988

reden mislukken poging
15. 5-11-1989 tot 6-12-1989

reden beëindiging
16. 15-12-1989 tot heden

Bijlage 4

geplaatst in opvanggezin
wegens gedrag niet te handhaven
geplaatst in rijksinrichting voor opvang
straftijd zat erop
geplaatst in ZIB-internaat
instelling diende slechts ter overbrugging wacht-
tijd
geplaatst in ZIB-internaat
weggelopen
poging tot plaatsing in rijksinrichting voor behan-
deling
poging gestaakt
geplaatst in rijksinrichting voor opvang
weggelopen
geplaatst in rijksinrichting voor behandeling

Voorbeeld 3

Gronden voor de OTS: pedagogische onmacht ouders, relatieproblemen ouders-jon-
gere, gedragsproblemen thuis, weglopen.

1. 1-7-1988 tot 23-7-1988
reden beëindiging

2. 24-8-1988 tot 24-9-1988
reden beëindiging

3. 1-10-1988 tot 28-10-1988
reden beëindiging

4. 3-11-1988 tot 1-3-1990
reden beëindiging

plaatsing in tehuis voor (crisis)opvang
instelling diende ter overbrugging wachttijd
plaatsing bij pleeggezin
pleeggezin diende ter overbrugging wachttijd
plaatsing in tehuis voor normale jeugd
instelling diende ter overbrugging wachttijd
plaatsing in ZIB-internaat
terug naar huis in afwachting van begeleid kamer-
wonenproject



Lijst van sinds 1987 verschenen rapporten in de reeks
ONDERZOEK EN BELEID van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum

Uitgave: Staatsuitgeverij

1987

76. Alimentatie na scheiding in 1982
dr. C. van der Werf- m.m.v. B.J. W. Docter-Schamhardt

77. Indirect onderscheid tussen migranten en autochtonen in de WAO
mr. P.E. Minderhoud,• R.O. Radema

78. In dynamisch evenwicht
drs. M. Grapendaal

79. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

1988

80. Vervolging en Strafvordering bij Opiumwetdelicten
A. Rook; J.J.A. Essers

81. Duurder recht, minder vraag?
drs. A. Klijn; m.m.v. G. Paulides

82. Schadevergoeding binnen het strafrecht
M. Junger; T. van Hecke

83. Vrouwen in detentie
M. Brouwers; M. Sampiemon

84. Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij
scheiding
dr. C. van der Werf- drs. E.M. Naborn; m.m.v. B.J. W. Docter-Schamhardt

85. Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen
drs. A. B. Hoogenboom

86. Een blik op de toekomst van de CRI: verslag van een onderzoek bij politie en
Openbaar Ministerie
drs. E. G.M. Nuijten-Edelbroek; drs. A. Slothouwer

87. Het winkelcentraproject: preventie van kleine criminaliteit
drs. J. C. Colder,• m. m. v. drs. E. G. M. Nuijten-Edelbroek

88. Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer
mr. drs. C. Cozijn

Uitgave: Gouda Quint bv

1989

89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een legitimatie-
plicht

'dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee



78 Verschenen rapporten Onderzoek en Beleid

90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I
M. Junger; M. Zeilstra

91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zi rich en Munchen
P. Kapteyn

92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar
hun werk en werkbeleving
drs. J.L. van Envnerik

93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn

94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Envmerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

1990

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M. I. Zeilstras drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P.C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf



Verschenen rapporten Onderzoek en Beleid 79

106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m.v. E.C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werf • dr. M. W. Bol; mm v. B.J. W. Docter-Schar hardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Colijn

112. Evaluatie-onderzoekjeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker;• drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen

1992

116. SchadebemiddelingsprojectMiddelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers

117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen

118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers



i

ESIk33U%W oo a


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83



